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VOORWOORD
Evenals zoovele zaken in ons vrijgeworden vaderland moeten wij
het met den omroep weer opnieuw gaan vinden. .
Om te beginnen is het aantal luistermogelijkheden tot op de helft
teruggebracht. Vóór den oorlog telde men, naar ruime schatting,
bijna i| millioen gezinnen, waarin men met een eigen toestel of
door middel van de radiodistributie naar de radio kon luisteren.
Men mag aannemen, dat er ruim 300.000 toestellen weer zijn opge
doken, terwijl de radiodistributie ongeveer 400.000 aansluitingen telt.
Dus: de helft is weggevallen en thans bezig weer aan den trek te
komen. Het gaat echter moeilijk, zoo misschien menige lezer van dit
boek zal ervaren!
In de tweede plaats zocht Nederland sinds de bevrijding met
hartstocht naar een vorm van omroeporganisatie, die bij het naoorlogsche volksbestel zal passen. Er is reeds veel ,,gemodderd” en
nog is het einde er niet. De beide grootste politieke partijen hebben
de gedachte van een „nationalen” omroep in haar beginselprogramma
opgenomen, en ook van andere zijden hoort men de „nationale”
oplossing van het omroepvraagstuk aangeprezen. Niet steeds echter
schijnt men onder dat begrip „nationaal” hetzelfde te verstaan. Er
zijn echter wél teekenen, die er op wijzen, dat de grootste helft van
ons volk geneigd is om het oude omroepbestel los te laten om een
nieuwe regeling aan te hangen, waarbij de voornaamste geestelijke
en maatschappelijke stroomingen in ons volk elkaar zullen vinden
in een radioprogramma, dat aldus alle verscheidenheid in ons volk
tot een levend, harmonisch geheel zal samenbundelen.
In de derde plaats zal men in de omroepwereld met groote energie
moeten gaan zoeken naar nieuwe, ten opzichte van den dag van
vandaag méér verantwoorde methoden van de verzorging van het
radio-programma in het algemeen. Nog al te zeer is men geneigd
om kortweg voort te bouwen op de constellatie van den omroep, zooals
die bestond op het tijdstip, waarop het vooroorlogsche omroepbestel bij
de programmaverzorging niet meer werd betrokken. Intusschen is er
in de wereld van den omroep in het algemeen wèl een en ander
geschied, waaruit wel iets valt te leeren nu wij ook weer aan het
opbouwen van onzen omroep moeten gaan.
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Het wil mij voorkomen, dat de schrijvers van de navolgende bij
dragen, ieder voor zich kundig in het gebied van den omroep, dat zij
in hun beschouwingen betrekken, er toe zullen bijdragen om voor
datgene, wat er op dit oogenblik gaande is in dit opzicht in den
omroep, grooter belangstelling te wekken bij het lezend en luisterend
Nederlandsche publiek. En verder is het altijd belangwekkend om
eens met de koks in de keuken te mogen vertoeven!
E. D. Spelberg
Programma-directeur van de Stichting
„Radio Nederland in den Overgangstijd”.
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INLEIDING

Nu het radio-toestel zijn rechtmatige plaats in de Nederlandsche
huiskamer weer gaat innemen, moet de luisteraar ook iets meer
weten van de radio.
Hij leest van den radio-strijd, hoort goede en slechte programma’s,
moet zijn standpunt bepalen, of heeft zulks reeds gedaan ten aanzien
van de toekomstige structuur der radio-organisatie... maar van het
dagelijksche leven in dat wonderlijke Hilversumsche wereldje, weet
hij zoo goed als niets af. Hij hoort namen, maar zij beteekenen
weinig voor hem. Hij beluistert hoorspelen, heeft zoo zijn eigen denk
beeld over bepaalde vaste programma-punten en lucht die in familieof andere kringen.
Dat alles bewijst één ding: de radio laat niemand onverschillig.
Men kan het met vele aspecten van ons omroepbestel niet eens zijn,
de radio is een kracht, die gekomen is om te blijven en zich te ver
volmaken. Daarom dient zoo gauw mogelijk een contact gelegd te
worden tusschen den luisteraar en zijn radio. In die richting wil dit
boek meewerken.
De samenstellers, die iederen dag de Hilversumsche lucht insnuiven,
weten uit ervaring waar de zwaartepunten liggen en daarover wordt
iets meer verteld. Het Philharmonisch Orkest en de hoorspel-afdeeling,
de lichte muziek en de nieuwsvoorziening — het zijn vaste programma
punten, die veel zorg en veel voorbereiding en overleg eischen.
Wellicht krijgt ge uit de hoofdstukken, die thans volgen een indruk
van het werk en de idealen der menschen, wier dagelijksche taak
gericht is op de zorgvuldige samenstelling van de programmapunten,
die aan hun hoede zijn toevertrouwd.
De ontwikkeling van de Nederlandsche Radio heeft natuurlijk ge
voelig te lijden gehad onder de vijf oorlogsjaren. Want, afgescheiden
van het feit, dat de geestelijke ontwikkelingsgang onderbroken werd,
thans — nu men weer vrij is in zijn denken en organiseeren — be
lemmeren de materiaalschaarschte en de technische onvolkomenheid
van de beschikbare apparatuur een opnemen van den draad op de
plaats waar hij in Mei 1940 werd doorgesneden. Integendeel, in vele
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gevallen moet men met de meest primitieve middelen opnieuw be
ginnen.
Het idee voor een reportage b.v. leidt niet tot een logische uitvoering
daarvan — neen, eerst moeten allerlei moeilijkheden overwonnen
worden, waaraan men al sinds jaren niet meer dacht: is de reportagewagen in orde, zijn de banden nog wel te vertrouwen, is een lijn
verbinding met Hilversum straks mogelijk, zijn er voldoende platen
om de reportage te ,,snijden”? Dat is slechts een klein voorbeeld
van de 1001 moeilijkheden; die dagelijks het omroep-apparaat be
lasten en daardoor de werkelijke mogelijkheden beïnvloeden. Zelfs
daarmede rekening houdend, kan men echter niet zeggen, dat het
oordeel van den luisteraar mild of gunstig is. De oorzaken daarvan
op te sporen, behoort evenwel niet tot den opzet of de taak van dit
boek. Wij wilden niet verder gaan, dan de grens, die het informatieve
van het polemische scheidt. Velen voelen zich tegenwoordig terecht
geroepen, om de structuur van de Nederlandsche Radio aan een
bespreking of een ontleding te onderwerpen. Een dergelijke belang
rijke taak hebben wij ons evenwel niet gesteld. Het is niet aangenaam,
om bij het opendraaien van Uw luidspreker steeds weer aan den z.g.
„radio-strijd” te moeten denken. Wij willen trachten met dit boek
Uw gedachten voor eenige oogenblikken van dit moeilijke en belang
rijke vraagstuk af te leiden om U in plaats daarvan wat verantwoorde
informaties te geven over de Hilversumsche mannen en hun idealen
voor zoover hun namen en programma’s Uw belangstelling hebben
opgewekt, of dat ongetwijfeld nog zullen doen. Want dit boek is
rechtstreeks aan dien onverzadigbaren en wreeden Hilversumschen dic
tator gewijd: de microfoon.

De Samenstellers
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ALBERT VAN RAALTE
EN HET RADIO-PHILHARMONISCH ORKEST

t

Het Radio-Philharmonisch Orkest, onder leiding van Albert van
Raai te, werd na de bevrijding van ons land een der belangrijke
noviteiten, die de Omroep ,,Herrijzend Nederland” ons volk heeft
geboden. Met dit 100 man sterke symphonie-orkest heeft Hilversum
de beschikking gekregen over wat men een machtig apparaat zou
kunnen noemen. Een ensemble, dat de radio in staat stelt alle werken
der klassieke en moderne muzieklitteratuur in eigen huis uit te voeren
en daarmede, onafhankelijk van het repertoire der Nederlandsche
concertzaalorkesten, belangrijken invloed op het muzikale leven van
ons land uit te oefenen. Wie Radio Philh. Orkest zegt, zegt Van
Raalte. Wie Van Raalte zegt, noemt een dirigent, waarvan de loop
baan talrijke schitterende facetten heeft en waarvoor de radioluisteraar
niet anders dan groote dankbaarheid kan koesteren. Immers, ook
vóór den oorlog heeft Van Raalte als studiodirigent baanbrekend
werk verricht en wij mogen hem rekenen tot de pioniers der radiocultureele activiteit. Het is verleidelijk zich met de geschiedenis van
dezen man in dit jaarboek, dat toch ook een kroniek wil zijn, bezig
te houden. Men kan met Albert van Raalte uren lang praten zonder
zich een oogenblik te vervelen. Als boeiend verteller, weet hij een
relaas te geven van een leven, dat fleurig en kleurig is door zijn
cosmopolitische aspecten. Achter den vertellenden Van Raalte ver
rijzen voor den toehoorder visioenen van schoone en verre landen,
van hemelsche steden, van schitterende zalen, flonkerend licht, bonte
affiches. In zijn geheugen staan de namen gegrift van beroemdheden,
die den gewonen sterveling met ootmoedig ontzag vervullen en die
het opperrijk der Europeesche muziek karakteriseeren. Maar met Van
Raalte’s woorden meent de toehoorder ook de echo’s te vernemen
der heerlijke klanken van de mooiste Europeesche orkesten en solisten.
Van Raalte mag niet klagen over zijn leven, zelfs niet bij de gedachte,
dat dit leven, in een vijfjarige periode van oorlogswaanzin en politieke
razernij, aan den rand van den afgrond heeft gestaan. Zelfs niet als
hij denkt aan de vliegende jacht van plaats tot plaats, aan de dagen
en nachten van afmattend repeteeren, confereeren, reizen en trekken
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en van ontgoochelingen incasseeren, zooals dat voor een steeds in
maximale spanning levend kunstenaar is weggelegd.
Albert van Raai te werd op 21 Mei 1890, als zoon van een degelijk
Amsterdamsch commissionnair in effecten, geboren. Reeds zijn lagere
schooltijd en daarna veel sterker nog zijn H.B.S.-jaren brachten hem
in voortdurend conflict met normale kinderplichten en artistieke
aspiratie. Op zevenjarigen leeftijd begon hij zijn muziekstudie.
Zijn instrument was viool en onvergetelijk is voor hem zijn eerste
leeraar Herman Meerlo. Later was het Arnold Drilsma, die hem
vioolonderricht gaf en hem in de theorie der muziek onderwees.
Tegelijk kreeg hij pianoles van den ouden heer Kersbergen. Zooals
het een degelijk vader en zakenman betaamt, had de heer Van
Raalte Sr. zijn zoon voorbestemd om hem in het effectenbedrijf op
te volgen. Zelfs slaagde vader Van Raalte erin zijn zoon 14 dagen
lang mee naar de Amsterdamsche effectenbeurs te krijgen, waar de
jongeman, tusschen de heeren met hooge hoeden, zijn droom van een
carrière in de muziek droomde. Nu is voor de Beurs het belangrijkste,
dat men er niet droomt. Want op deze plek van Mammon-vereering
beteekent droomen alleen maar armer worden. De firma Van Raalte
werd dan ook armer, toen de jongste telg uit het geslacht Van Raalte
op zeker moment Turksche loten verkocht, terwijl het een daad van
weloverwogen koopmansschap zou zijn geweest, indien hij deze loten
gekocht had. De vaderlijke woede uitte zich fortissimo en van de
Beurs verdween een musicus-in-spé. Niet tot zijn schade overigens.
In den zomer van hetzelfde jaar was voor den jongen Albert van
Raalte een ontmoeting weggelegd met zijn afgod, met den man, die
voor hem den toegang tot den Olympus kon openen en hem daarin
ook niet zou teleurstellen. Met zijn ouders in Ostende vertoevende,
zag Albert een schilderachtig mannetje wandelen....
Het hart van den zestienjarige stokte even. Men wist hem te vertellen,
dat II Maestro Arthur Nikisch in levenden lijve voor zijn oogen was
verschenen. Van Raalte greep zijn kans en nog weet hij niet hoe hij
daartoe den moed heeft opgebracht. Hij stapte op het schilderachtige
mannetje af en zei met de pathetiek van zijn jaren, terwijl hij zijn
keurigen stroohoed van het hoofd nam: „Meester, mag ik eens met
U spreken? De muziek roept mij en mijn ouders willen niet dat ik
hieraan gevolg geef. Wilt U mij niet helpen?”
Arthur Nikisch keek den vermetele een wijle doordringend aan.
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Maar het zal nog eerder het smeekende accent in de stem van den
jongen geweest zijn dan de uitkomst van dit met de oogen vorschende
onderzoek, hetwelk hem deed antwoorden: „Goed jongeman. Dat
moet dan maar eens gebeuren.” Dirigenten zijn nu eenmaal meesters
in het beoordeelen van stemmen en hun oprechtheid...
Het is ten slotte zoover gekomen, dat Arthur Nikisch den stijfkoppigen ouden heer Van Raalte wist te overtuigen dat in sommige
gevallen noten meer waard zijn dan effecten. Van Raalte heeft
voorgespeeld bij Nikisch, de dirigent heeft daarna met Van Raalte’s
vader gesproken en het resultaat was, dat Albert leerling werd van
het Conservatorium te Keulen, waar Fritz Steinbach als directeur
optrad en de dirigentenklasse leidde.
Steinbach werd Van Raalte’s leeraar in het dirigeeren, de Neder
lander Bram Eldering ging leiding geven aan zijn vioolstudie, Lazaro
Uzielli gaf hem pianoles, terwijl Waldemar von Baussneren hem
harmonie en contrapunt doceerde.
Na een korten tijd van acclimatisatie in de toen in vele opzichten
mousseerende lucht van het muziekcentrum Keulen, kwam Van
Raalte, mede door het ernstige en strenge toezicht van Nikisch, al
vrij gauw tot serieuze studie. Na drie jaren hard werken behaalde
hij cum laude zijn einddiploma en werd hij tot het dirigentenberoep
toegelaten. Het begin van zijn loopbaan was typeerend voor den gang
van zaken met zoovele muziekkunstenaars, die pas zijn afgestudeerd.
Om geld te verdienen — papa Van Raalte had, met scherp oog voor
een zekeren frivolen karaktertrek van zijn spruit, de maandelijksche
toelage op een ijzeren minimum gesteld — speelde Albert in een café
op den Kaiser Wilhelm Ring. In goed gezelschap overigens. Met hem
vermaakten Adolph en Fritz Busch, Fritz Reitsch (ook uit het Buschkwartet) en... Hans Alfred Knappertbusch de dorstige Keulenaars.
Bovendien kreeg Van Raalte een leerlingplaats als altist in het be
roemde Gürzenich-orkest van Fr. Steinbach. Zijn dirigentencarrière
begon in 1909 met een door hem geleid concert door de Musikalische
Gesellschaft in Keulen. Aldoor bleef Nikisch de belangstellende,
muzikale voogd. Op een gegeven moment nam hij den jongen Van
Raalte zelfs een jaar belangeloos onder zijn hoede, door hem overal
mee te nemen, waar hij zelf ging: Leipzig, Londen, Parijs, Berlijn...
In deze hoofdsteden leerde Van Raalte de orkesten kennen en leerde
hij door Nikisch’ manier van werken de verdienste zien van een geheel
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individueele behandeling der orkesten en der orkestmusici. Met deze
practische studie ging nog theoretische studie gepaard, namelijk in
Nikisch’ standplaats Leipzig, waar Van Raalte leerling werd van
Max Reger. Nu gaat de zaak loopen. Het seizoen 1911—1912 ziet
Van Raalte als assistent van Otto Lohse in Brussel, waar Lohse
muziekdirecteur was van het Théatre de la Monnaie en o.a. van Van
Raalte’s talenkennis een dankbaar gebruik maakte. De seizoenen
1912—1913 en 1913—1914 brengen Van Raalte als Koorrepetitor
onder Lohse, aan de Gemeentelijke Opera van Leipzig. In deze
seizoenen dirigeert Van Raalte zelf opvoeringen van balletten en
opera’s als „Les p’tits riens” van Mozart, „Die Puppenfee” van Bayer,
„Figaro’s Hochzeit” en zijn lievelingsopera „Carmen”. Dan breekt
de oorlog uit en dirigeert Van Raalte vrijwel de geheele Leipziger
Opera-reeks, inclusief „Parsifal” en „Der Meistersinger” in het eerste
oorlogsjaar.
Van Raalte heeft ook nog een niet onaardige belevenis in Lübeck.
Het „Gesellschaft für Musikfreunde” aldaar zocht een dirigent. Een
zeer groot aantal sollicitanten meldde zich aan. Uit de vele tien
tallen gegadigden werden 5 uitgekozen om, bij wijze van proef, een
repetitie te leiden. Van Raalte was er bij. Van die 5 werden 2 gekozen
om een concert, bij wijze van proef, te leiden. Van Raalte was er bij.
Van die twee zou ten slotte de definitieve dirigent gekozen worden.
Dit maal was Van Raalte er niet bij. De ander kreeg de benoeming
en dat was... Wilhelm Fürtwangler.
Fürtwangler had de positie één seizoen. Voor het volgende werd
Van Raalte gevraagd. Maar deze was inmiddels naar Nederland
teruggekeerd. Hier dirigeerde hij in het seizoen ’i5—’i6 eenige zomerconcerten van het Residentieorkest te Scheveningen, en daarna
volgden j aren van belangrijken arbeid, vooral voor de Nederlandsche
Opera van G. H. Koopman en de Nationale Opera (die de Neder
landsche opvolgde) in Den Haag.
In Januari 1921 verkrijgt Van Raalte contact met Isadora Duncan,
die een door hem gedirigeerde Walküre bij woont en hem uitnoodigt
in Parijs te dirigeeren, waar zij met het Orchestre Lamoureux eenige
dansavonden zal geven. Van Raalte dirigeerde Wagner,Tschaikowsky
en Schubert. Hij dirigeerde ook in hetzelfde theater een opvoering
van Tristan und Isolde, waarvoor het gezelschap van de Nationale
Opera, .o.a. met den beroemden Jacques Urlus naar Parijs reisde.
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Nu zijn succesvolle uitvoeringen in de Parijsche Opera aan de
beurt, concerten met beroemde Parijsche orkesten als Lamoureux,
Colonnes, Pasdeloup, Orchestre Symphonique Paris, Poulet. Ook
concerten in provincieplaatsen als Bordeaux, Marseille, Lyon, Nice,
Monte-Carlo, enz.
Een voor Van Raai te bijzonder dankbaar intermezzo kwam in
het jaar 1923. De geliefde meester Arthur Nikisch was in 1922, op
23 Januari, gestorven. De familie van Nikisch stelde het op prijs,
dat juist Van Raai te de twee herdenkingsconcerten door het Berlin
Philharmonisch Orchester zou leiden. Aldus geschiedde en uit de
opbrengst van deze concerten werd voor Nikisch in Leipzig een
standbeeld opgericht. Nikisch’ zoon Mitja was piano-solist bij deze
plechtige concerten.
Aan hem eveneens koestert Van Raalte dankbare en om Mitja’s
vroegen dood weemoedig stemmende herinneringen. Van Raalte was
er eens bij, dat in den huize Nikisch de toen zeer jeugdige Mitja voor
Paderewski speelde. Paderewski, op dat moment ook president van
Polen, toonde zich zeer geestdriftig,, al spaarde hij Mitja niet met
kundige critiek. Na Mitja’s voorspelen ging de Poolsche meester
voor den vleugel zitten. Een ademloos gehoor was getuige van dit
onverwachte huisconcert, dat ’s middags begon en ver in den don
keren avond eindigde. Van Raalte, als hij aan deze gebeurtenis terug
denkt, k^n niet nalaten Johannes te parafraseeren: „In de duisternis
had het licht van een genie geschenen en wij hadden het begrepen.”
Te beginnen in 1927 heeft Van Raalte zes winterseizoenen van het
Scottish Orchestra in Glasgow gedirigeerd. Bovendien dirigeerde hij
in Engeland concerten in Edinburgh, Birmingham, Manchester,
Liverpool en Londen (Royal Philharmonic Society, London Symphony
Orchestra en the B.B.C. Symphony Orchestra). Een grappige her
innering heeft hij aan zijn eerste concert in Glasgow. Twee meisjes
wachtten hem bij den donkeren artistenuitgang op en vroegen hem
om een handteekening. Hij teekende gewillig. Toen zagen de meisjes
echter tot haar schrik, dat hij niet de dirigent was, die Van Raalte’s
voorganger was geweest en die om zijn uiterlijke schoonheid in zeer
goeden reuk bij het vrouwelijk geslacht stond. Een van de meisjes
troostte zich echter met de verrassende opmerking: „Ik heb toch
een gummetje bij me en de handteekening van dezen mijnheer kunnen
wij wel weer uitvlakken.”

14
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Tegelijk met zijn werk in Engeland verrichtte Van Raalte dirigentenarbeid voor den pas beginnenden omroep in Nederland. Hij
was eerst verbonden aan de Nederlandsche Omroepvereeniging,
daarna aan de fusie van deze vereeniging met de ANRO. De fusie
heette AVRO en voor de AVRO heeft Van Raalte gewerkt van
1 Januari 1928 tot 10 Mei 1940. Zijn taak aan den omroep verhinderde
hem niet ondertusschen Engelsche, Fransche en Italiaansche con
tracten na te komen. Turijn, Milaan (Scala), Rome (Augusteo), ook
Weenen, Budapest, Antwerpen, Luik, Ostende, Gent, Riga, Ham
burg, Wiesbaden, Berlijn zagen en hoorden hem als gastdirigent.
In den beginne viel het Van Raalte niet mee in het nog kleine
omroepbedrijf zijn heil te vinden. Alles werd er nog geïmproviseerd,
er waren nog geen groote studio’s, geen dirigentenkamers, geen per
fecte muziekbibliotheken en al die andere inrichtingen, welke tegen
woordig het werken voor den omroep gemakkelijker maken. Er was
een omroeporkest van een man of 30, dat in den loop van de jaren
uitgroeide tot een ensemble van 48 man plus incidenteele versterking.
De kleinere bezetting beperkte het repertoire ook eenigszins. Toch
meende Van Raalte reeds toen de basis te moeten leggen voor de
repertoire-,,politiek”, die hij later met het Radio Philharmonisch
Orkest consequent zou verwezenlijken. Altijd heeft hij op het stand
punt gestaan dat het radio-concert, zeker wat het repertoire betreft,
essentieel onderscheid met het zaalconcert heeft te maken. Het radio
concert moet het publiek vooral ook met die werken in aanraking
brengen, die in de concertzalen niet zoo gauw te hooren zijn. De
concertzalen zijn nu eenmaal afhankelijk van commercieele resultaten
en de radio is dat niet of liever gezegd: behoort dat niet te zijn! Daarom
meende Van Raalte in den begintijd al goed te doen onbekende
werken uit de klassieke literatuur, verder stiefmoederlijk behandelde
werken van moderne componisten, voor de microfoon te moeten
spelen. Voor de AVRO voerde hij o.a. eenige minder bekende opera’s
uit als „Der Barbier von Bagdad” (Peter Gornelius), „1’Enfant
prodigue” (Debussy), verschillende Mozart-opera’s, enz. Van Raalte
wenscht hierbij de leiding van de AVRO, die ook al met het Concert
gebouworkest iedere week geregeld voor de microfoon kwam, een
woord van lof toe te zwaaien. De AVRO zag in, dat er naast lijn
uitzendingen van zaalconcerten door orkesten buiten den omroep
eigen AVRO-concerten (in studio en concertzaal) moesten zijn. Zij
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droeg Van Raai te op ieder jaar een reeks concerten, waarbij ook
publiek aanwezig moest zijn, te organiseeren. Hiertoe kreeg Van
Raalte niet alleen het Omroeporkest ter beschikking, doch ook vaak
het Concertgebouworkest te Amsterdam. Op de programma’s plaatste
hij bekende en geliefde stukken. Maar op ieder programma zette hij
ook een of meerdere stukken, waarmede het publiek als onbekend
kon worden beschouwd. De bekende en geliefde stukken dienden
dus tot „gehoorvangers”. Zoo was hij iri de gelegenheid werken van
Ibert, Ferroud, Marcel Poot, Schoemakers, Kodaly, Badings, Voor
molen, de Roos, Paul Graener, Gal, Gustav Holst, Vaughan Williams,
Arnold Bax, Arthur Bliss, Malipiero, Casella en de Falla te introduceeren.
Van zijn eersten tijd voor de radio weet Van Raalte nog, dat het
hem na al zijn zaalconcerten vooral eerst vreemd viel ,,alleen” te
zijn met het orkest en het roode en groene lampje. Hij miste aan
vankelijk het publiek, dat in de zaal zoo fascineerend op den uit
voerder kan werken. Maar aan den anderen kant werd in hem het
bewustzijn krachtiger, dat er een nog veel grooter, geheimzinnigonzichtbaar publiek naar hem zat te luisteren. Dit bewustzijn overwon
zijn vrees voor het isolement. Hij noodigde bij de eerste radiocon
certen wat menschen in de studiozaal (die goede oude studio van
Hof van Holland in Hilversum). Gelijk een beginnend schaatsrijder,
die zich steeds veiliger op het ijs gaat voelen, verminderde hij dit aantal
genoodigden meer en meer. Ten slotte bleef er één man over. En op
een dag had Van Raalte ook dezen laatsten toehoorder-in-zichtbaren
lijve niet meer noodig. De microfoon biologeerde hem thans voldoende.
De microfoon, dat technische oor van een menigte, welke minstens
honderd maal grooter is dan het publiek in een uitverkocht concerthuis. Verder was er een soort stilzwijgende afspraak tusschen Van
Raalte en zijn vrouw, mevrouw Van Raalte-Horneman (de Hélène
Horneman, die door operaliefhebbers van een 25 jaar geleden nog
zeer goed gekend wordt). Van Raalte’s echtgenoote heeft tot op den
dag van vandaag trouw naar de radioconcerten van haar man ge
luisterd en hem haar opbouwende critiek nooit bespaard.
Door Van Raalte’s vele buitenlandsche relaties was het hem mogelijk
verschillende solisten van wereldnaam naar Hilversum te halen en
zelfs oorspronkelijke, befaamde tegenstanders van de radio te bekeeren. Van Raalte noemt o.a. Jascha Heifetz, Carl Flesch, Arthur
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Rubinstein, Mischa Elman en Albert Spalding. Spalding is een
Amerikaan en de broer van een beroemd tennisballenfabrikant. Hier
aan had Van Raai te te danken, dat hem eens een verbluffend groote
zending tennisballen uit Amerika bereikte. Zoo deed de dirigent
zijn werk voor onzen voor-oorlogschen omroep. Een man, vol energie
en geestdrift, steeds zoekende naar het nieuwe, steeds bedacht op
datgene wat hij ten goede van het Nederlandsche muziekleven en
met behulp van het omroepapparaat zou kunnen doen. Op 15 Mei
1940 werd zijn loopbaan onderbroken...
Van Raalte vertelt het zelf als volgt: ,,Op het oogenblik, dat Neder
land Nederland niet meer was, en helaas ook vele Nederlanders geen
Nederlanders meer waren, zag ik mij gedwongen in mijn schulp te
kruipen. Slechts één oase heb ik in de woestijn der bezettingsjaren
gevonden en dat was mijn Joodsche Orkest. Toen ik mij einde 1940,
als ambteloos burger met het schrikbeeld der verdoemenis voor oogen,
verloren waande, ben ik ,,opgeroepen” mij te melden bij het zoo
genaamde Departement van Propaganda en Volksvoorlichting. Hier
werd mij verteld, dat alle Joodsche musici per 1 April 1941 zouden
worden ontslagen. Men vroeg mij een orkest samen te stellen, dat in
Amsterdam voor een in voorbereiding zijnde, Joodsche Cultuurge
meenschap zou concerteeren. Ik vroeg twee dagen bedenktijd en
deelde ten slotte mede, dat ik niet wenschte mee te werken aan het
veroorzaken van een scheiding tusschen Nederlanders en Nederlanders.
Ik werd toen met bedreigingen vervolgd en stelde mij in verbinding
met de Joodsche Coördinatiecommissie, waarin o.a. Mr. Visser en
Prof. Cohen zitting hadden. Deze heeren gingen toen met het ge
noemde Departement spreken, zegden toe dat zij een Joodsch orkest
zouden formeeren, maar geheel op eigen initiatief en zonder het aan
vaarden van een subsidie der zoogenaamde overheid. Door den
financieelen steun van den fabrikant Van Leer en onder auspiciën
van de Van Leer-Stichting, is toen het Joodsche orkest tot stand
gekomen. Bijna alle Joodsche musici, die uit Nederlandsche gesub
sidieerde stedelijke symphonieorkesten ontslagen werden, vonden
hierin een plaats. Er mochten slechts Joodsche componisten gespeeld
worden, uitsluitend voor een Joodsch publiek, alleen des middags
en dan nog in een door de Duitschers als , Joodsch Lokaal” aan te
wijzen zaal. In den Hollandschen Schouwburg te Amsterdam hebben
wij geconcerteerd en gerepeteerd. Tijdens den strengen oorlogs■
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winter, dien van ’4i—’42, kwamen de orkestleden uit de diverse
provincieplaatsen bij elkaar om in een niet verwarmde zaal, met
jassen aan en sjaals om, te oefenen. Nooit heb ik voor een orkest
gestaan, waarvan het saamhoorigheidsgevoel zóó groot was, dat met
zooveel liefde en zooveel concentratie repeteerde, dat onder zulke
omstandigheden toch nog zulk goed werk wist te verrichten. Bijkans
het geheele oeuvre van Mendelssbhn, Mahler, Paul Dukas, Goldmark,
Sinigaglia, Milhaud is door ons gespeeld. Ook verschillende Joodsche
Nederlandsche en buitenlandsche solisten traden op voor een bijna
altijd uitverkochte, muziekhongerige zaal. Tot eind Juli 1942 heeft
het orkest kunnen bestaan. Toen was de Teutoonsche woede te groot
geworden... Velen van de trouwe medewerkers zal ik niet meer terug
zien. Zij verloren het leven in Bergen Belsen, Auschwitz, Mauthausen
en Theresienstadt. Vergeten zal ik hen nooit. Een tiental heeft de
Nazihel doorstaan. Dit tiental neemt momenteel een eervolle plaats
in bij het Radio Philharmonisch Orkest.”
Op 21 Mei 1940 was Van Raalte uit zijn ambt bij de radio ontzet.
Op 21 Mei 1945 kreeg hij het verzoek voor den omroep te Hilversum
een orkest samen te stellen, dat aan de hoogste eischen zou kunnen
voldoen. Hilversum is een muziekcentrum, waar men een groot aantal
voortreffelijke musici kan vinden. Deze hebben zich in jaren van
werkzaamheid voor de radio in het Gooi gevestigd. Alleen al te Hilver
sum wonen minstens 250 orkestmusici. Albert van Raalte zag dus
wel mogelijkheden aan het hem gedane verzoek te voldoen. Hij
vormde eerst een kleine kern van musici, waarvan hij de kwaliteiten
persoonlijk had leeren kennen. Toen kwamen sollicitanten, konden
ook proefaudities worden gehouden en zegge en schrijve zes weken
na de bevrijding, op 26 Juni 1945, werd de eerste repetitie van het
Radio Philharmonisch Orkest georganiseerd. Alle orkestleden waren
tot tranens toe geroerd na het spelen van het Wilhelmus. Er is sedert
dien hard gewerkt. Steeds vonden nog mutaties plaats, steeds waren
voor andere omroeporkesten krachten noodig, die dus weer vervangen
moesten worden door niet minder volwaardige kunstenaars, maar het
kwam voor elkaar. Op 7 October 1945 deed het Radio Philharmonisch
Orkest zich voor het eerst hooren en wel voor de microfoon van
„Herrijzend Nederland”. Op dit eerste concert werden de Symphonie
in bes groote terts, opus 20, van Chausson, „Ma mère 1’Oye” van
2
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Ravel, Variations Symphoniques van Franck en „1’Apprenti Sorcier”
van Dukas gespeeld. Solist was Willem Andriessen.
Verschillende studio’s waren voor het groote ensemble geprobeerd.
Het orkest bestond en bestaat uit 16 eerste, 14 tweede violen, 12 alten,
10 celli, 8 contra-bassen, 4 fluiten (inclusief piccolo), 4 hobo’s (in
clusief Engelschc hoorn), 4 clarinetten (inch Es- en Basklarinet), 4
fagotten (inch contra-fagot), 6 hoorns, 4 trompetten, 4 trombones,
1 bastuba, 5 man slagwerk en 2 harpen. Bij het probeeren van studio’s
waren opnamen gemaakt op glasplaten, Millerband en wasplaten.
Het was moeilijk een studio te vinden, die ten volle voldeed. Weken
gingen voorbij met deze proefnemingen, waarbij wijzigingen van
microfoon-opstelling, verandering van band- in condensatormicrofoons en omgekeerd, tal van andere experimenten, ook met de op
stelling der instrumentengroepen, werden ondernomen. Het voort
durende contact tusschen kunstenaars en technici deed ten slótte de
keuze vallen op de studio, waar thans het Radio Philharmonisch
Orkest nog geregeld, maar nu in de door de Stichting ,,Radio Neder
land in den Overgangstijd” uitgevoerde programma’s, concerteert. Dit
zijn programma’s, voorbereid door de omroepvereenigingen, doch ook
door de Stichting zelf. Albert van Raalte en zijn menschen zijn er
zich van bewust, dat de ideale studio-ruimte nog altijd gevonden
moet worden. Eigenlijk is geen enkele der bestaande studio’s groot
genoeg. Thans beschikt het orkest over een studio-inhoud van 4000 m3,
terwijl 6 a 8000 m3 noodig zouden zijn. Niettegenstaande dit is de
heer Van Raalte tevreden met de resultaten, die al bereikt konden
worden. Hij hoopt mede door optreden met het orkest buiten de
studio, dus in de concertzaal, te bewijzen dat het Radio Philharmonisch
Orkest al deze zorg en moeite verdient.
De B.B.C. heeft een symphonie-orkest, dat 120 man telt. Het
Concertgebouworkest te Amsterdam is ook minstens 100 man. Geen
wonder: wil een symphonieorkest goed werk verrichten, dan heeft
het een dergelijke bezetting noodig. Talrijke composities kunnen
anders onmogelijk gespeeld worden, tenzij men genoegen neemt met
arrangementen. Arrangementen hebben meestal niet in de bedoeling
van de componisten gelegen en de dirigent, die zichzelf respecteert,
speelt de oorspronkelijke partituren. Een dergelijke zorgvuldigheid
ten aanzien van het geestelijk goed mag zeker van de radio verwacht
worden.
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Het Radio Philharmonisch Orkest heeft, van 26 Juni af, bijna
dagelijks 2 repetities ieder van 3 uren gehouden. Dat had Van Raalte
ook wel noodig om dit rijke apparaat naar zijn hand te zetten en te
disciplineeren. Het orkest moest een bepaalde speelstijl bijgebracht
worden en een flink repertoire moest in betrekkelijk korten tijd ter
beschikking zijn. Inderdaad was het orkest begin October klaar met
een 25 volledig ingestudeerde programma’s. Hierop stonden een aantal
in Nederland zelden of nooit gehoorde werken, ook van jonge Nederlandsche componisten, die het verdienen, door gespeeld te worden,
aanmoediging te vinden.
De programma’s, zooals deze in de tweede helft van 1945 en in
de eerste helft van 1946 door het Radio Philharmonisch Orkest ge
geven zijn, bieden een uitgestrekt panorama van de historie der
muziek. De uitersten liggen eenerzijds bij de prae-classici, anderzijds
bij de hypermodernen. Het orkest is van de Oud-Italianen, via Bach,
Haydn, Mozart bij Beethoven gekomen, heeft via Schubert, Mendelssohn, Schumann bij Berlioz en Brahms verwijld, bewandelde de wegen
die voeren naar de Romaansche School (Franck, Fauré, Bizet, Lalo,
Chausson, d’Indy, Debussy, Roussel, Saint-Saëns, Dukas, Ravel) en
naar de Russen als Tschaikowsky, Rimsky-Korsakoff, Glazounow,
Schostakowitsch, Prokofieff, Bruckner, Mahler, moderne Hongaren
als Kodaly en Bar tok, zijn eveneens uitgevoerd op verscheidene con
certen. Van de Nederlandsche componisten, die het Radio Philhar
monisch Orkest speelde, zijn te noemen: Van Anrooy, Johan Wagenaar, Henriëtte Bosmans, Hendrik Andriessen, Dirk Schafer, Cornelis
Dopper, Willem en Guillaume Landré, Alphons Diepenbrock, Jos.
Wouters, Hans Osieck, Orthel.
Vele solisten traden met Van Raalte op, waaronder Willem An
driessen, Jo Juda, Nelly Wagenaar, Rosa Spier, Piet Hartvelt, Jacob
van der Woude, Samuel Brill, Frederic Lamond, Yvonne Léfébure,
Hermann Schey, Max Rodriguez, A. van Wickevoort-Grommelin,
Herman Kruyt, Luctor Ponse, Paul Frenkel, Zoltan Székely, Gerard
Hengeveld, Annie Woud, Jo Vincent e.a.
Albert van Raalte meent het geheim van de groote werkzaamheid
van zijn orkest in korten tijd, te moeten verklaren uit de uitstekende
verhouding tusschen hem en zijn menschen. Wie met zijn musici
spreekt, acht dit ook niet overdreven. Van Raalte is vader van het
Radio Philharmonisch Orkest als geheel, doch hij beschouwt velen
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der individueele musici als zijn kinderen. Hij tracht met ze mee te
leven. Hij tracht hun te raden in moeilijke persoonlijke kwesties. Hij
tracht hen ook met de daad te helpen. Tegelijk eischt hij veel.
Maar hij heeft de ervaring opgedaan dat het gezegde „Een dirigent
is geliefder naar mate hij minder repeteert” geen axioma is. Als
hij repeteert, beijvert hij zich zijn musici te doen beseffen, dat
repeteeren noodig is. Zoo is er een ware teamspirit in het ensemble,
dat zich nu eenmaal heeft voorgenomen internationaal een naam te
vestigen, ten behoeve van Nederland. Discipline heerscht er bij zulk
een van spanning geladen repetitie. Het is echter niet de discipline
van een schoolmeester met de plak, maar van de door één doel
bezielden en vereenigden. Voor een buitenstaander kostelijk is de
kernachtige dialectiek, waarvan de dirigent Van Raalte zich in het
mondeling verkeer met zijn menschen bedient. Hij gebruikt ter ver
krijging van het gewenschte klankbeeld en van gewenschte effecten
niet alleen onderling overleg, hij spreekt niet alleen boeiend over
dynamische schakeeringen, vingerzettingen, streekveranderingen,
ademhalingen, hij gebruikt ook metaphorische aanduidingen, die den
spijker kort en krachtig op den kop slaan. Hij zegt b.v.: „Dat moet
klinken als de vlucht van een angstigen vogel voor een onweer. Een
eenzamen vogel in de donkere lucht.” Of bij een symphonie van Roussel, waar een bepaald effect nog niet aanwezig was, merkt hij op:
„Hoor nou eens die kakelende vrouwen in die chique Empiresalon.
Maar dadelijk zal er een ridder binnenkomen en deze zal geharnast
zijn en zevenmijls laarzen dragen. De ridder zal de vuisten in de
heupen zetten en roepen: „Daar ben ik!” Dit was noodig om bij de
genoemde symphonie van Roussel de gewenschte expressie te ver
krijgen. Van Raalte heeft het bij een triller van houtblazers over
vroolijke, dartele kinderen; hij roept herinneringen op aan de golvende
zee, aan een koorddanseres, aan een lekkende kraan, enz. Hij bereikt
met deze vergelijkingen, wat hij wil bereiken. Het is zijn methode
en voor den dirigent geldt: „Iedere vogel zingt, zooals hij gebekt is.”
Wij nemen afscheid van Albert van Raalte. Hij spreekt een wensch
uit en deze luidt: „Ik hoop, dat ik de rest van mijn jaren, totdat ik
emeritus achter mijn naam zal moeten schrijven, kan besteden aan
de cultiveering van dit Radio Philharmonisch Orkest en daarmede
van het orkestwezen der radio in Nederland. Ik verlang niets meer,
ik verlang niets minder.”
P. Beishuizen.

——
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„Attentie! Opname vijf seconden van.... nu!”
Ergens, in een andere studio begint de Philips-Miller band, de
smalle strook, waarop straks het luisterspel vastgelegd zal worden,
te loopen. In de regiekamer zit de regisseur voor het raam, dat uit
ziet op de studio, waarin zich de acteurs en actrices, de inspiciënt en
de musici bevinden. Naast hem suizen zacht de motoren met de
draaiende schijven voor de gramofoonplaten. De man van de opname,
heeft zijn „stukje sterkte” gehad. Hij kent de kracht van het geluid,
waarmee het spel aanvangt en hij heeft zijn apparatuur daarop in
gesteld. De technicus in de regiekamer zit aan de knoppen.
In de studio hangt zwaar de stilte. Op de gezichten van de acteurs
teekent zich de spanning. De spelers van „de eerste woorden” staan
op den aangewezen afstand van de microfoons gereed.
De vijf seconden vervloeien. Dan — plotseling — worden de aethergolven levend voor de luisteraars. De inleidende muziek klinkt, de
eerste tekst wordt gesproken. Het spel begint!
Een tooneelspeler, een oude, enthousiaste rot in het vak, heeft
me eens verteld hoe hij en zijn collega’s in den oertijd van de radio,
hun eerste spel voor de microfoon brachten. De directeur, tevens
de regisseur van den toon^Ztroep, had gezegd: „Alles echt!” en het
was echt geweest. Ze hadden in de studio geloopen, en gestaan,
gepraat en gezwegen, zooals ze dat in datzelfde stuk ook deden op
het tooneel en ze hadden zich geen nuttig oogenblik gerealiseerd,
dat het gedurende deze uitzending soms halve en een enkelen keer
zelfs heele minuten op de zonderlingste oogenblikken leeg bleef in
den luidspreker; Juist in die oogenblikken natuurlijk als de spelers
de opdracht van hun directeur het best en gehoorzaamst opvolgden,
als ze hun „stil spel” afgaven en dus „alles echt” hielden. Maar over
één ding waren alle medewerkenden echt diep enthousiast geweest:
Er moest in het stuk thee gedronken worden en dat geschiedt niet
hoorbaar. Tenminste als men in het nette wil blijven. Daarom had
de regisseur gelast: „Flink met een paar kopjes en schoteltjes rammelen,
want dat geeft zoo’n echt idee!” Ze hadden dat allemaal beschouwd
als niet minder dan een vondst! .
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Ziedaar dan de eerste „geluids-coulisse...” het rammelen met een
kopje en een schoteltje. Het middel wordt ook nu nog wel eens toe
gepast en daaruit zou kunnen blijken, dat de toenmalige tooneeldirecteur op radiogebied bepaald een ver vooruitziend man was.
Maar dat ,,alles echt!” Hij bedoelde natuurlijk echt zooals op het
tooneel en dus: echt theater!
Er zijn nette en welmeenende lieden, die het eigenlijk nög zoo zien.
Het zijn gevaarlijke heerschappen, omdat er onder hen zijn, die in
de radio wel het een en ander te vertellen hebben. Zij zien het nog
als die nu reeds lang bij zijn zalig voorgeslacht verzamelde directeur:
alles echt! Een tikje getransponeerd natuurlijk in den toonaard van
den zich altijd weer moderniseerenden, beroemden geest van den tijd,
maar toch: echt! Zij vertellen u, dat het spel in de radio in feite
eigenlijk niet gezien tooneel is en dat de spelers „dus”, juist omdat
het publiek niets ziet en alleen maar hoort, meer moeten geven dan
zij dat doen op het tooneel. Om alles duidelijker te maken. En ter
wille van die zoo noodzakelijke verduidelijking moet er dan vooral
zeer scherp gearticuleerd, dus nadrukkelijk gesproken worden.
Deze lieden zijn in hun propaganda voor „het mooie spreken”
vaak zeer geestdriftig en zij begrijpen niet, dat zij de verdrukkers en
moordenaars zijn van al wat streeft naar het betere en vooral eigene
in en op de aethergolven, naar werkelijke radioA;unrt/ Tot deze groep
van gevaarlijke liefhebbers behooren ook de lieden, die met onver
woestbare hardnekkigheid blijven spreken en schrijven over „radiotooneel!” en die nog steeds niet opgemerkt hebben, dat het luisterspel
reeds lang op weg is naar een eigen vorm en uitdrukkingswijze en
dat het in zijn beste oogenblikken zoo min iets uitstaande heeft en
mag hebben met tooneel als de werkelijke film. De film, die in zijn
prillen tijd toch ook alleen maar gefotografeerd tooneel was! Want
de eenige overeenkomst, die radio en film met tooneel hebben, schuilt
in het feit, dat zij alle drie worden voortgebracht door acteurs en actri
ces. Maar de begrijpende speler zal zoo min voor de microfoon als
voor de lens tooneel gaan spelen, omdat hij weet, dat tooneel hier
op zijn minst zeer leelijk en meestal zelfs doodelijk zou zijn. Doodelijk
voor de sfeer van het werk dan wel te verstaan. Van den radio-regisseur
mag men trouwens verwachten, dat hij „microfoon-ooren” heeft, dat
hij dus elk tooneeleffect in de dictie oogenblikkelijk scherp waarneemt
en het met kwaadaardige koppigheid coupeert.

I
HET MODERNE HOORSPEL

23

De speler in het luisterspel heeft alleen maar zijn stem. Hij wordt
zoo min geholpen door grime als door licht of afstand. Hij wordt
vlakbij gehoord. Hij treedt binnen in &e huiskamer. Hij moet zich
instellen op die kamer-intimiteit, waar werkelijk geluisterd wordt. We
schakelen die massa, die het toestel als een tweede kraantje-lek maar
laat musiceeren, zingen of wauwelen uit. We wenden ons tot hen,
die met waarachtig interesse wachten op wat zoo dadelijk komen zal.
Die gereed zijn en bereid en dus afgestemd. Bij die waarlijk welwillenden zal het teveel, dat het tooneel vaak zeer behoeft, in de
radio terstond alle sfeer dooden, omdat hier dat echte tooneel vol
maakt onecht blijkt! En als in het luisterspel de sfeer eenmaal ver
stoord is, keert zij niet terug. De schouwburgbezoeker heeft zijn
kaartje gekocht en betaald, hij moet blijven. Op zijn minst tot de
pauze. De radio-luisteraar behoeft alleen maar aan een knop te
draaien...
Zoo heeft eens een zeer bekend tooneelspeler het geformuleerd:
„Op het tooneel kun je altijd nog iemand spelen, in de radio moet
je het zijn!”
De microfoon is één der symbolen van de jacht in ons huidig
leven, dat men nu modern noemt. Over tien jaar zal het zeer ver
ouderd zijn. Dat moderne bedoel ik.
Bij het tooneel werkt men drie of vier weken aan een stuk. Dan
volgt de première. Als het stuk „het doet”, gaat het weken, soms
maanden. Bij de radio repeteert men een wéék (vaak minder) op een
hoorspel. Dan wordt het uitgezonden en met de zending is het inder
daad uit.
Het blijft de jacht. Ook op het nieuwe en nieuwste. Op dat wat
volgt en dat weer anders, beter moet zijn. Daarom beteekent „micro
foon” voor hen, die het vak liefhebben: eerbied, liefde, angst! Eerbied »
voor de vele en vaak nog niet doorgronde mogelijkheden, liefde
voor het wonder, dat zich steeds in nieuwe vormen openbaart, angst
voor de mislukking, waarvan immers elk experiment de groote moge
lijkheid in zich draagt. En van deze drie is de angst dikwijls niet de
minst machtige, al weten allen, dat hij nimmer aanleiding mag zijn
om het experiment achterwege te laten!

Het hoorspel.
De luisteraar schrijft. Hij getuigt van zijn wenschen, zijn teleur-
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stelling, zijn tevredenheid en zijn critiek. Hij gaat over tot de be
antwoording van vragen, die bij hem zijn opgekomen en tot debat
met schrijver, regisseur en spelers. Hij polemiseert over cultureele,
aesthetische en politieke vraagstukken, die het gehoorde, in dit geval
het hoorspel, bij hem aan de orde heeft gesteld. En aldus leeren
schrijver, regisseur en spelers. In deze materie is het niet zoo heel
moeilijk om het echte van het onechte te scheiden en het ware van
het dom smakelooze te schiften. De queruleerende briefschrijver
demonstreert zichzelf en de kwaadaardig amusante aanvallen van
lieden, die getuigen, „dat ze nu eindelijk wel es willen lachen” en
dat ze den buik en veel meer nog boordevol hebben van de groote K.,
de menschen van „geeft-u-mij-maar-een-bonte-avond-met-een lekkerekomiek”, vallen buiten het operatieterrein van deze beschouwing.
We beperken ons hier tot die categorie van schrijvende luisteraars,
wier brieven getuigen van begrip en smaak. Of ze enthousiast zijn of
woedend, behoort dan tot het vermaarde vers twee! En als wij dan
uit deze brieven de les en de waarschuwing trekken, die zij voor ons
bevatten, dan leeren wij allereerst dit ééne als een rotsvast staande
waarheid erkennen, dat men hoorspelen wil, die „staan in dezen tijd”,
die problemen behandelen uit de dagen van Nu! En als het dan geen „modern”
spel kan zijn, dan een historisch, maar spelend in een periode van de
geschiedenis, waarin de menschen van toen worstelden met dezelfde .
vraagstukken en leden onder dezelfde martelingen als de menschen
uit onze dagen! Want naast het inzicht, dat vele van deze vraag
stukken nimmer tot een werkelijke oplossing zullen worden gebracht,
schijnt het licht op het feit, dat men ook vroeger, eeuwen geleden,
reeds met dezelfde problemen bokste. Dat er dus nog steeds niets
nieuws onder de oude zon is, schijnt velen een bepaald kwaadaardige
voldoening én de onrust bevredigende geruststelling te geven...
Noem het een klankbeeld of een hoorspel. Er zijn overigens werke
lijk zeer nette menschen, die vechten over de vraag of zoo’n ding
hoor- dan wel luisterspel moet heeten. Hooren doe je genoeg, maar
je luistert niet, zeggen zij en ze hebben gelijk, maar wat doet het
er toe? Kom met het spel en hoe het heet is zoo belangrijk niet. De
naam komt wel. Maar zij, die over dergelijke zaken knokken, komen
nimmer met het stuk werk. Zij debatteeren over bijzaken en zij zijn
meestal alleen maar belangrijk in hun eigen oogen.
Kom met het spel of zeg ons wat het is en hoe het moet zijn. Hoe?
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Zij, die beweren, dat „het woord prominent is”, vergeten in hun
woordenrijkdom het ééne woordje: soms! En dus denken en zeggen
zij het fout. Er zijn in het hoorspel oogenblikken (en deze oogenblikken kunnen zelfs zeer talrijk zijn!) dat het woord volkomen on
belangrijk en zelfs machteloos is, dat een enkel geluid of een korte
stilte vele malen welsprekender is dan duizend woorden het zouden
kunnen zijn. We luisteren en we zien! Want — en hiermede lijkt
het mij het allerbest gezegd
alleen dan is het hoorspel goed, als
de goede luisteraar het zag toen hij het hoorde. En hoe bleek staat dan
dikwijls dat gezegende woord naast de rijke kleur van het sobere
geluid. Een voorbeeld: Twee menschen ontmoeten elkander in een
autobus. De motor van het voertuig gonst en van verre hoort men
de straatgeluiden. Een van die twee passagiers vertelt zijn metgezel
een verhaal. Een avontuur, een belevenis van de laatste dagen. Dat
avontuur gaat over van het verhaal in de scène. De geluiden van de
bus en de straat verdwijnen en vloeien over in die van het gespeelde
tafereel. De scène is afgeloopen en opnieuw hooren we den motor
van de bus. We zijn weer terug en: we zijn duidelijk terug! We zouden
het anders kunnen doen natuurlijk. Door middel van een zoogenaamden „spreker”, die vertelt en toelicht en alles van zijn commentaar
voorziet. Maar aan dien „spreker” is het hoorspel reeds lang ontgroeid
en als hij nog verschijnt, is hij alleen maar een demonstratie van de
machteloosheid van den auteur.
Het geluid dus. Maar wacht u voor een teveel, want oogenblikkelijk komt de Nederlandsche luisteraar u, al naar zijn aard blijkt, meer
of minder beleefd maar altijd zeer dringend vragen „of het niet een
beetje minder lawaaiig kan!” Inderdaad is er vaak een teveel geweest
en experimenteerde de regisseur dikwijls wel eens al te... rumoerig,
maar elke gezonde pasgeborene schreeuwt, moet zelfs schreeuwen.
Waarom het pasgeboren hoorspel dan niet?
Zoo is de historische gang geweest: eerst kwam het voor de micro
foon gespeelde tooneelstuk en de dialoog was alles. Tusschen de
scène hoorde men den spreker of den omroeper, die iets zei van:
„We bevinden ons ten huize van meneer Die of mevrouw Zoo. Het is
vijf uur in den morgen. Meneer Zoo is bezig met...” En later kwam
hij dan met: „Het is nu twee dagen later...” Enzoovoort.
Toen ontdekte men, dat het hoorspel meer of bever: anders kon
en moest zijn dan het tooneelstuk en het lawaai (in den luidspreker)

26

RADIO NEDERLAND

brak los en aldus ontstond de situatie, die hierboven geschilderd
werd.
Nu zijn we op weg, maar meer nog niet. We weten, dat het niet
alleen het woord is, dat altijd in belangrijkheid vooropstaat. We
weten ook, dat het geluid gemakkelijk uitgroeit tot herrie en onrust.
Maar daarnaast hebben we toch geleerd, dat datzelfde geluid meer is,
meer kan zijn althans, dan ,,coulisse” alleen, dat het meer dan alleen
maar een plaatsbepalende beteekenis heeft, dat het, goed gebruikt,
zeer rechtstreeks en zeer diep in de handeling kan ingrijpen, dat het
geluid dus in. bepaalde gevallen duidelijker, beeldend sterker kan
werken dan woorden.
Het kan zeer goed zijn dat in het hoorspel de tekst in belangrijkheid
ten achter staat bij het geluid, terwijl op een ander oogenblik, in
een ander tafereel het omgekeerde het geval is. In het stadium,
waarin wij nu gevorderd zijn, kunnen we dunkt mij het best zeggen,
dat woord en geluid in het hoorspel gelijkwaardig zijn, waarmee
dan het debat der partijen geopend kan worden. Maar dit staat nu
wel vast: het is zeer wel mogelijk een werkelijk hoorspel te geven
met alleen tekst, maar evenzeer is het mogelijk een klankbeeld te
scheppen met alleen maar geluiden. In beide gevallen zal het beeld
volkomen scherp en het verhaal (als er dan met alle geweld een
verhaal moet zijn!) volmaakt duidelijk zijn. En daarmee is de juist
heid van de stelling der gelijkwaardigheid voorloopig dunkt mij be
wezen.
Het hoorspel laat de fantasie volkomen vrij. Het bindt den auteur
zoomin aan eenheid van plaats als aan die van tijd of handeling. Het
permitteert op elk moment elke overschakeling, en scène noch tafereel
zijn aan een bepaalde lengte gebonden. Ze kunnen desgewenscht
zelfs uit één claus bestaan. Het ,,décor” kan wisselen met een snel
heid, die alleen maar begrensd wordt door de mogelijkheden in den
luisteraar om zich die „changementen” te realiseeren.
En de inhoud? De keuze is volmaakt vrij. Tenminste zoolang een
instituut als de vroegere Radio Omroep Controle Commissie met of
zonder smaak en inzicht, maar in elk geval zwaar belast met theolo
gische, cultureele en politieke vooroordeelen, geen bezwaren oppert
en dus de uitzending verbiedt. En daar dit blijkens vroegere ervaringen
niet tot de onmogelijkheden behoort, zijn hiermede de grenzen ge
trokken, maar hiermede dan ook alleen, want het hoorspel zelve
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kent geen grenzen. Het kan zoowel den zwarten handel als het
hiernamaals, de atoombom en de velden van den eeuwigen vrede tot
zijn stof kiezen. En het kan met al deze onderwerpen stuk voor stuk
kinderlijk gelukkig zijn.

De spelers,
De beroemde acteurs en actrices zijn lang niet altijd de grootste.
Het publiek en vooral de pers onderscheiden niet steeds het waar
achtige van het maakwerk en de eene acteur ,,verkoopt” zijn kunst
nu eenmaal beter en dus duurder dan de ander.
De microfoon is scherper, raker en misschien ook eerlijker in zijn '
critiek. Zij verwerpt al wat opgelegd en dik is en behoudt het waar
achtige. De practijk heeft dit vele malen bewezen. De „ster” voldoet
zelden. Misschien niet alleen omdat hij of zij zich te veel „ster” voelt,
maar meer omdat hij of zij het willen zijn. En dus spelen. En elke
onwaarachtigheid in het spel brengt de microfoon feilloos en daar
door doodelijk over naar de huiskamer waar de luisteraar vrij is van
alle invloeden van massa-psychologie en vaak plotseling raak en
zuiver gaat onderscheiden.
Het hoorspel is een product van het geheele ensemble.
Zuiver moet de toon zijn en echt het gevoel. Elke pathetiek vertroebelt de teekening van de spelfiguur en verscheurt de sfeer van
het geheel. Die sfeer is er of zij is er niet en daartusschen bestaat
niets.
Er is niets ergers dan „de mooie stem”. Vooral als de acteur zelf
zijn geluid zoo „sonoor” vindt en dus nog „sonoorder” gaat doen.
Hij zingzangt en gaat drijven in bewogenheid op de rumoerige
rondingen van zijn stemgolven. We hebben een tijdlang op ons
tooneel die „school” gekend en de nadeélige gevolgen ervan zijn
zelfs in onzen tijd nog niet geheel uitgewischt of overwonnen. Hoe
dikwijls zouden we het al in de studio gehoord hebben: „Meneer,
ga alstublieft niet „mooi” doen, want mooi is zoo afgrijselijk
leelijk!
De stem moet niet klein zijn, maar zij moet klein kunnen zijn!
Klein en sober. En nu is dit het opmerkelijke en wonderbaarlijke,
dat het de beroemdheden en de slechte beginnelingen zijn, die het
meest galmen. Misschien zit de verklaring van dit feit hierin, dat die
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slechte beginnelingen de beroemdheden trachten na te bootsen, maar
als dat waar is, is er met vele beroemdheden toch iets niet in orde...
Ten slotte.
De tijd, waarin de leiding van den radio-omroep in het hoorspel
nu eenmaal een noodzakelijk en beslist niet te omzeilen kwaad zag,
is voorbij. Die leiding weet nu zeer wel, dat in dat hoorspel het
werkelijk vooruitstrevende, het experimenteele en ook het cultureele
van den omroep in de eerste plaats schuilt. Niet in de duur gekochte,
vaak met schatten geld betaalde bonte avonden-rij, de kwade geest,
dien men, nu men hem eenmaal heeft opgeroepen, niet meer kwijt
kan raken. Niet in de kostbare solisten en in de concerten van be
roemde orkesten, die de technici, worstelend met alle problemen,
moeten uitzenden uit de zaal en in de opstelling, waarin zij voor het
publiek optreden. Als deze bonte-avonden-met-publiek en deze con
certen uit de zaal over tien of twintig jaar nog zullen worden uit
gezonden, zullen zij nog zijn zooals nu. Maar het hoorspel, dat zich
in de laatste tien jaren (waarvan er nog vijf van alleen maar achter
uitgang moeten worden afgetrokken) heeft ontwikkeld van uitge
zonden tooneel tot werkelijk racfco-spel met een eigen vorm, zal dan
verder, veel verder zijn dan het nu is. Over tien jaren zal het publiek,
als de programma-leiding een Philips-Millerband uit onze dagen in
het apparaat laat leggen en uitzenden, schateren om onze „experi
menten”! Want de mensch lacht gaarne om de onwetendheid van het
voorgeslacht, omdat deze schater de bewondering voor „eigen”
vorderingen en wijsheid beteekent. Schateren wij niet precies zoo
luidruchtig als wij in de bioscoop-in een film van voor vijftien jaar
de menschen met schokjes en hipjes zien voortbewegen?
Maar er is een begin en zelfs meer dan dat. Op allen, die op het
terrein van het hoorspel werken, rust de verantwoordelijkheid voor
de bescherming en de verdere ontwikkeling van dit begin. Onder
alle vergoede of verfoeide rubrieken van den omroep is die van het
hoorspel in de eerste plaats radio! Misschien staat het in die kwaliteit
zelfs nog wel heelemaal alleen. In elk geval is het een veelbelovend
kind van dezen tijd. Van de omroepleiding mogen wij daarom ver
wachten, dat zij op zijn allerminst het hoorspel de kans zal geven
om althans een deel van die vele beloften na te komen!
S. de Vries Jr.
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In het radiobedrijf loopen tal van idealisten rond en de regelmaat,
waarmee zij ontnuchterende pillen te slikken krijgen, wordt overtroffen
door de hardnekkigheid, waarmede zij zich steeds weer door nieuwe
illusies in roes laten zetten. Het moet wel een sterk idealisme zijn,
waardoor menschen van de hoorspelafdeeling der radio zich telkens
opnieuw laten bezielen.
Hoorspelregisseurs als S. de Vries Jr. — die elders in dit boek des
kundiger woorden aan de programma-categorie „Hoorspel” wijdt —
en Carel Rijken loopen beiden al jaren in het programma-gareel.
Zij hebben den ideeën-veelvraat radio door en door leeren kennen.
Zij hebben vele malen hun hoofden gestooten tegen den muur, die
de nuchtere practijk van het rijk der wenschen scheidt. Zij hebben
gezwoegd en gesloofd voor het vermaak van den luisteraar en ook
nog kans gezien, tusschen dit vermaak door, wat zwaardere en artistiek
meer bevredigende schotels te serveeren. Dat was vóór den oorlog.
Tijdens den oorlog zwegen zij. Na den oorlog, toen iedereen elders
iets anders wilde gaan doen dan hij voorheen deed, stapten zij, met
fermen pas, opnieuw in het radio-bedrijf en begonnen bij „Herrijzend
Nederland” als van lust en moed tintelende nieuwelingen. Opnieuw
als hoorspelregisseurs, opnieuw vechtende voor de een tikje meer ge
wicht gevende accenten in het repertoire, opnieuw door daden ge
tuigende van hun geloof in de loopenden-band-cultuur-machine, die
Radio heet...! Koppige mannen, van onverwoestbare trouw aan het
geschenk, dat de twintigste eeuw van de technici kreeg, ter beheer
door de kunstenaars. Hoorspelregisseurs zijn kunstenaars. En niet
alleen de regisseurs, maar ook de mannen, die hen terzijde staan:
een technicus-virtuoos als Jan Moene, koning achter de draaitafel,
waar het geluid gemixed wordt; als Jan C. Hubert, assistent-regisseur
en schrijver van chansons voor hoorspelen; als Jan de Lang, ge
luiden-inspiciënt met, een gewoon mensch krankzinnig schijnende,
opdrachten om de geluiden van de wereld — de intieme en de groote —
te fabriceeren. En laten wij ook niet de andere Nederlandsche radiohoorspelregisseurs vergeten, die hun krachten gaven aan de hoorspel
afdeeling van „Herrijzend Nederland” en later respectievelijk naar
de AVRO, VARA en KRO teruggingen, toen deze omroepvereeni-
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gingen, onder het dak van de Stichting „Radio Nederland in
den Overgangstijd”, eigen programma’s gingen voorbereiden: Kommer
Kleyn, Willem van Cappellen, Toon Rammelt. Evenzooveel regis
seurs met evenzooveel stijlen, maar gebonden door hetzelfde: Geloof!
Ik was er bij, toen S. de Vries Jr., in de Vara-Studio, waar de hoor
spelen van ,,Herrijzend Nederland” gemaakt werden, voor het eerst
na zooveel verschrikkelijke oorlogsjaren plaats nam in de regelkamer,
achter.de regisseurs-microfoon, en aan de regie van zijn eigen spel,
„Hoe Malta gered werd”, begon. Ik heb zijn ontroering gezien.
Doch over de ontroering van een man wordt doorgaans niet verder
gesproken...
Officieel begon „Herrijzend Nederland” eerst in October 1945 met
hoorspelen, die naar mijn smaak „luisterspelen” zouden moeten
heeten, ook al vanwege het Germanistische van het woord „hoor
spel”. Een redacteur van een dagblad, heeft dat ook officieel aan de
Pers- en Propaganda-afdeeling van „Herrijzend Nederland” ge
schreven. De Pers- en Propaganda-afdeeling besprak de kwestie weer
met Ben Albach, leider van de hoorspel-afdeeling. De heer Albach
vond het eigenlijk ook wel, maar ja... een term, die eenmaal burger
recht heeft verkregen — in de programma’s, in de correspondentie,
in het mondelinge spraakgebruik — krijgt men er niet zoo gauw meer
uit. Bovendien, als weinig wetenschappelijke maar begrijpelijke argu
mentatie, voerde Albach aan, dat juist de Germanistische „Nederlandsche Omroep” van de oorlogsjaren over „luisterspelen” sprak,
zoodat in dit geval het gebruik van een Germanisme distancieering
van Germania beteekende.
Bij wijze van ironie werd dit aan het dagblad geantwoord. Het
blad kreeg stof voor een boos stukje, het woord „hoorspel” bleef
nog in zwang en de wereld draaide verder. Zoodra een officieele
radio-terminologie is vastgesteld, zal dit inderdaad niet van belang
ontbloote vraagstuk een oplossing vinden. Er zijn ondertusschen op
zulk een hoorspelafdeeling ontzaglijk veel dingen om nog eerder aan
te denken. Niemand kan ontkennen, dat Ben Albach, van huis uit
tooneelman in hart en nieren, niet met geestdrift zijn schouders heeft
gezet onder de hem opgedragen taak.
Uit niets moesten hij en Carel Rijken, die behalve het voeren van
regie ook nog een belangrijk aandeel in de organisatie op zich nam,
benevens hun vrouwelijke assistenten, de dames Lopes Dias en Wolters,
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een repertoire uit den grond stampen. Zij moesten spelers engageeren.
Dat was in een tijd van met kracht ontwakend tooneelleven, waarin
een nijpend gebrek aan acteurs heerschte, lang geen sinecure. Een
goed tooneelspeler is nog geen goed hoorspelspeler. Een slecht tooneelspeler is zeker geen -goed hoorspelspeler. Zelfs kan men op het stand
punt staan, dat heelemaal geen tooneelspelers aan het hoorspel te
pas moeten komen. Doch dan is een grondige opleiding noodig van
leeken en daar zulk een grondige opleiding niet in een dag, een week,
een maand, een halfjaar, een jaar, voor elkaar kan zijn en het publiek
,,Herrijzend Nederland” dringend om hoorspelen vroeg, werd deze
principieele knoop op practische wijze doorgehakt: er moesten tooheelspelers komen. Goede tooneelspelers dus, die bereid waren den stimu
lans van het schouwburgpubliek op te geven en in de nuchtere hoorspelkeuken, met haar geluidspotten en lawaaipannen, onder te duiken.
Goede tooneelspelers werden, zooals gezegd, ook door het tooneel
gevraagd. Albach heeft als het ware dag en nacht achter krachten
aangereisd en geconfereerd en opnieuw geconfereerd en teleurstellingen
genomen en contracten geteekend en contracten weer geannuleerd.
Hij heeft met de problemen, geschapen door de kunstenaarszuivering,
geworsteld. Hij heeft met een uit goede, zakelijke principes waak
zame directie op sportieve wijze over honoraria gevochten. Hij heeft
daarnaast de vurige wenschen van zijn regisseurs met begrip aange
hoord; zij spraken uren lang over de stem van mijnheer A. of van
mevrouw B., over jonge en oudere en oude stemmen, over karakterspelers-met-de-stem en typeurs-met-de-stem.
Regisseurs van hoorspelen bouwen het liefste aan een onbeperkt
stemmenregister. Zij schatten spelers alleen naar de kwaliteit van hun
stemmen en voor de rest mogen deze spelers bochels hebben of obeenen, tenminste zoo lang er nog geen televisie is. Wat onder een
goede stem wordt verstaan is een hoofdstuk op zichzelf. Duizenden
meenen, dat zij goede stemmen hebben en dringen aan op proefaudities. Een enkele blijkt gelijk te hebben, maar inmiddels eten de
audities tijd en nog eens tijd. Want je kan met die duizenden aandringenden nooit weten... of er niet eentje bij is!
Zoo kwam, in een sfeer, waarvan een braaf en ordentelijk boek
houder zou zeggen, dat het een dol geworden kermis lijkt, maar
waarin voor den ingewijde wel degelijk systeem was te onderkennen,
een hoorspeltroep tot stand.
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Ik ben veel op de hoorspelafdeeling geweest in die eerste weken en,
de radio-luisteraar vergeve het ons, soms hebben Albach, mejuffrouw
Lopes Dias en ik als gast, bij de gedachte aan alle beslommeringen,
die Koning Luisteraar eischt zonder hen te kennen, ter ontspanning
zelf geïmproviseerde luisterspelen opgevoerd, waarbij de waardigste
en bezadigdste van ons drieën voor een niet-bestaande microfoon op
onnavolgbare wijze Tarzan creëerde...! Dit was altijd aan het einde
van een langen dag, die ’s avonds voor de menschen der hoorspel
afdeeling een vervolg had en eigenlijk nooit ophield en ophoudt. Het
radio-bedrijf is niet alleen een veelvraat van ideeën, het is ook een
veelvraat van menschelijke krachten, talenten, organisatievermogen,
geduld en... zenuwen. De hoorspelafdeeling krijgt daarvan even goed
zijn deel.
De spelers kwamen: spelers als Nono Batenburg, Miep van den
Berg, Eva Janssen, Nell Koppen, Enny Mols-de Leeuwe, Daan van
Ollefen, Wim van den Brink, Willem de Vries, Piet te Nuyl Sr.,
Maarten Kapteyn, Paul Deen, Wam van Delft in vast verband;
spelers als Else Mauhs, Rie Gilhuys, Marie Holtrop, Hetty Beek,
Anny Schuitema, Tine Medema, Willy Haak, Mien van Kerckhoven-Kling, Dick van Veen, Han Bentz van den Berg, Wim Paauw,
Gijsbert Tersteeg, Constant van Kerckhoven, Henk Schaer, Johan
Schmitz, Jan van Ees, Johan Elsensohn, Ben Groeneveld meer of
minder vaak in gastrollen (in deze opsomming zit geen enkel systeem!).
Nu konden rollen verdeeld worden. Nu was het mogelijk... de moge
lijkheden voor het repertoire te overzien en de onmogelijkheden vast
te stellen. Nu kon „men ook gaan praten over de manier, waarop
deze spelers van hun woonplaatsen naar Hilversum gebracht en van
Hilversum gehaald zouden worden (o dat vervoer in een aan vervoers
middelen armen tijd). Nu had men menschen, niet altijd gemakkelijke
menschen, niet altijd kalme menschen, niet altijd redelijke menschen
(ge zoudt eens moeten kunnen lezen hoe denigreerend een beroemd
Nederlandsch actrice, die er dan ook niet aan te pas is gekomen,
over een werkelijk vorstelijk honorarium schreef...), maar menschen
met temperament en met liefde voor de zonderlinge, tusschen kabels
en lampen geboren kunstonderneming van het radio-hoorspel. Tege
lijk — niet minder een schreeuwend zorgenkind — werd aan het
repertoire gebouwd. Hoorspelschrijvers met kwaliteiten zijn even
moeilijk te vinden of misschien nog moeilijker als of dan spelers. Het
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is een klein kunstje een stroom van hoorspelen binnen te krijgen.
Het wordt al gauw een routinewerkje om bij snelle lezing direct te
zien, dat het grootste gedeelte van deze spelen zich eenvoudig niet
voor opvoering leent. Honderden bedankbriefjes gaan uit: „Helaas
kunnen wij van uw werk geen gebruik maken...”, enz. Tientallen
briefjes komen terug, waarin de vertoornde scribenten om uitvoeriger
opgaaf van redenen vragen. „Ons spel hebben wij aan de buurt voor
gelezen en de buurt vond het prachtig!” Schrijf nu maar eens aan
een auteur in spé, dat een hoorspel, waarin een hoofdpersoon niets
zegt, maar alleen kwaad kijkt of met van genot stralende oogen zijn
moestuin beschouwt of in een en detail nauwkeurig opgegeven pronk
gewaad zwijgend paradeert, niet geschikt is. Zulk een hoorspel komt
van iemand, die over de radio geen snars heeft nagedacht en in het
wilde weg is beginnen te werken. Dat zijn de hopelooze, maar dikwijls
lastige gevallen. Daar de radio een instrument is van het geheele volk,
dus ook van hen, hebben zij recht op tekst en uitleg, die weer zooveel
tijd kost. Dan stuurt men veel hoorspelen in, waarvan de schrijvers
te zwaar over de radio hebben nagedacht. Zulke hoorspelen vragen
zestien studio’s (zij hebben, naar analogie met de film, ik weet niet
hoeveel „geluidsplannen”) of eenige tientallen, onmogelijk in zulk
een snelle opeenvolging te produceeren geluiden. De geluidzwelgers,
die de nachtmerrie der hoorspelinspiciënten zijn, vormen een aparte
kaste onder de would be hoorspel-auteurs. Zij hebben wel eens iets
gehoord van het „absolute hoorspel”. Of zij vinden doodeenvoudig,
dat van spanning geladen stilte, al is het maar drie seconden, de
microfoon bijt. Of zij zijn van meening, dat het hoorspel een nauw
keurige copie van het dagelijksche, reëele leven moet wezen en dat
zelfs het vallen van een veiligheidsspeld niet mag ontbreken.
In ieder geval sturen zij spelen in, waarvoor krachten noodig
zijn, die op hun hoofden voor de microfoon gaan staan, op den eenen
voet een kerkklok beierende, op den anderen voet een kanon afschie
tende, in den mond een conducteursfluit houdende en tusschen de
armen een bak met kiezelsteenen klemmende. Ook dergelijke spelen
gaan terug, in negen van de tien gevallen, omdat onder het te veel
aan geluid de auteurs hun gebrek aan fantasie en aan talent voor het
schrijven van een dialoog gesmoord hebben... Ten slotte zijn er nog
de literatoren-van-rang, waaraan de hoorspelafdeeling zoo graag op
drachten geeft. Doch nog altijd staan vele serieuze schrijvers wan3

34

RADIO NEDERLAND

trouwend tegenover de radio. In het beste geval bekennen zij dan —
een overigens hoopgevende bekentenis — dat zij nog nooit over de
mogelijkheden van het medium hebben nagedacht en dat zij eerst
ter plaatse, bij de repetities en bij de opnamen op Millerband of was
platen, een studie willen maken. Zelden geven zij dan gehoor aan
hartelijke, tegemoetkomende uitnoodigingen, welke zeker door „Her
rijzend Nederland” naar verschillende bekende dichters werden ver
zonden. Hier ligt weer een van de principieele problemen, waarmede
de radio klaar zal moeten komen...
Gelukkig, iets is er altijd wel bij. „Herrijzend Nederland” kon direct
al beschikken over een jonge schrijfster van onmiskenbare, drama
tische kwaliteiten, die, gewapend met veel ideeën en grooten werk
lust, het hoorspel tot terrein van specialisatie heeft gemaakt: Peggy
van Kerckhoven, dochter van de knappe microfoonspelers Constant
van Kerckhoven en Mien van Kcrckhoven-Kling. Mejuffrouw Van
Kerckhoven werd als dramaturge en literair adviseuse in vasten dienst
aan den omroep verbonden. Verder schrijft de regisseur De Vries,
oud-journalist, zelf spelen en bewerkt hij buitenlandsche op persoon
lijke wijze. De hoorspelauteur Dr. P. H. Schröder kon voor mede
werking gevonden worden. Een jonge Groninger, Menno de Muinck,
als nieuws-omroeper verbonden aan den Regionalen Omroep „Noord”,
droeg een uitstekend griezelspel bij, gebaseerd op een ,,thriller” van
W. W. Jacobs. Voor bewerkingen van tooneelstukken en van korte
verhalen waren doorgewinterde krachten uit het radio-bedrijf wel te
vinden. Op i October begon de hoorspelafdeeling met haar voor
bereidingen; in October reeds kon zij met haar uitzendingen beginnen.
Het hoorspel kreeg een vaste plaats in het radio-programma. Een
lange reeks van spelen is tot heden opgevoerd. Te lang om den lezer
mee te vervelen. Hij is Koning Luisteraar en wat gaat hem dat alles
aan? Wat gaat hem het aan, dat ieder hoorspel nauwkeurig overleg
eischt over de plaats en het tijdstip der tekstlezingen door den regisseur,
der „droge” repetities, der microfoonrepetities. Wat interesseert hem
het heen en weer bellen met de afdeelingen, die de programma
schema’s maken en de programma’s uitwerken en aan het programma
blad doorgeven? Wat maalt hij om spoedconferenties met studiochefs, technici, omroepers? Hij wil iets hooren en hij krijgt iets te
hooren. Wij meenen zelfs, dat de radio van na de bevrijding hem ook
op hoorspelgebied van tijd tot tijd iets heeft gegeven, waaruit wil tot
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vernieuwing van stof en vormen sprak en waarvan hij, zittende in zijn
huiskamer, heeft kunnen begrijpen, dat het waarachtige kunstenaars
zijn, die er zich in vastbijten, die het werk niet meer los kunnen laten!
Een paar hoorspelen van 1945 en de eerste helft 1946 wil ik, ter
opfrissching van het geheugen, noemen: de cyclus „Victoria Regina”,
naar Laurence Housman, onder regie van Carel Rijken; „Walvischvaarders”, door Eugene O’Neill, vertaald door Johan Winkler;
„Madame Curie” door Willy Corsari; „Erasmus” door Peggy van
Kerckhoven, die ook eenige bekende sprookjes bewerkte en voorts
verantwoordelijk was voor het in vele opzichten aangenaam-verrassende Jaaroverzicht 1945, op Oudejaarsavond uitgezonden; „Sara
Burgerhart” door Dr. P. H. Schröder; „Bruin, rood, groen” naar de
novelle van Max Dendermonde door Em. van Loggem; het atoombomspel door Ann en Horton Giddy en, om daarmede een zeer on
volledige opsomming te eindigen, „De menschelijke stem” van Jean
Cocteau, waarin Else Mauhs zich voor het eerst na zeven jaren aan
het publiek deed hooren.
Inderdaad, het hoorspel heeft niet ontbroken in dien eersten tijd
en na 19 Januari 1946, na het afscheid van „Herrijzend Nederland”,
heeft het repertoire, thans grootendeels voorbereid door de omroepvereenigingen en uitgevoerd door de Stichting „Radio Nederland
in den Overgangstijd”, zich gestaag verder ontwikkeld. Er is altijd
veel critiek op het hoorspelrepertoire, door buitenstaanders. Er zijn
ook zooveel smaken en zooveel zinnen. De radio is ook niet een in
strument, dat alleen voor het verhevene en nuttige is geschapen;
het pretentielooze-ontspannende mag niet vergeten worden. Ten slotte
staat het vast, dat het in de eerste plaats de menschen van de hoorspelafdeeling zelf zijn, die weten, hoeveel er nog moet gebeuren en ver
beterd. Critiek van de zijde van het publiek en van de pers moet daarbij
onmisbaar geacht worden. Maar dan ook volledige en ernstige critiek.
Vooral het radio-bedrijf heeft al veel critici ontmoet, die in alle
talen zwijgen als zij tevreden zijn over een uitzending...’ Dat ver
schijnsel bestond al voor den oorlog!
Ten slotte is het goed te vermelden, dat het hoorspel, als middel
tot voorlichting over zaken van nationaal belang, meer en meer aan
erkenning gaat winnen. Teekenend hiervoor was de opdracht,
welke de hoorspelafdeeling van de Stichting „Radio Nederland in
den Overgangstijd” in overeenstemming met de regeering aan Jef Last
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kon geven. Een opdracht tot het schrijven van een groot spel, gewijd
aan het geteisterde en gelukkig zoo goed als herwonnen (maar nog
niet herstelde) eiland Walcheren. ,,Walcheren Herwonnen” werd
door Jef Last, in samenwerking met Abraham van der Vies, voltooid
en in begin Februari 1946, in de Vara-Studio, voor uitzending door
de R.N.I.O., op Millerband vastgelegd. Een bedrijvige affaire, met
vele spelers en veel geluid. Kinderen en ouderen werkten mee. Er
werd in twee studio’s opgenomen. S. de Vries Jr. zat in de regie
kamer. De opname vergde een kleine tachtig minuten. Ik mocht er
bij zijn, hoorde het spel in de regelkamer, zooals het, groot samenstel
van ,,live”-stemmen, geluidsdecorplaten en muziek, werd vastgelegd.
Op dien middag heb ik, kijkende door het glas van het venster,
dat de regiekamer van de studio’s scheidt, een wonder beleefd. Ik
zag en hoorde menschen spreken voor een microfoon. Voor een
koude, nuchtere microfoon. De ontnuchterende requisieten, die spelers
in hun vesten en dagelijksche jurken, die gestencilde tekstbladen,
waarvan zij lazen, het zwoegen van Moene achter de draaitafel voor
de platen, het nadoen van hondengeblaf door een ernstig kijkend
man, het kwaken van een kikker door een dito ander man, het gansche
,,kinderachtige” gedoe van stampen op stukjes vloer, open en dicht
doen van looze deuren, rammelen met vreemdsoortige toestellen —
ik zag het en... vergat het. Want de toewijding van deze menschen
deed het ’m. De gezichten van de spelers getuigden van echte, inner
lijke spanning. Er was een sfeer, zóó sterk, dat het ontnuchterende
en belachelijk schijnende totaal werd verslagen. Ik zat doodstil,
tachtig minuten lang. En Walcheren ging leven, LEVEN. Walcheren
ging al leven, daar in die vreemde hoorspelfabriek met zijn ver
vangingsmiddelen en trucs. Walcheren leefde, terwijl ik zag, dat het
niet waar kon zijn, terwijl ik beroofd was van het onmisbare voor
deel, dat de luisteraar wel heeft: de complete illusie door het niet
hoeven zien! Walcheren leefde, omdat de menschen, die het deden
leven, dit zoo wilden. Omdat die menschen van het hoorspel houden,
omdat zij er alles voor geven, wat in hen is, omdat zij voelen, dat
hoorspel... kunst is! Een jonge, aarzelende, zoekende, tastende, val
lende en opstaande kunst. Een kunst, bijkans nog zonder wetten en
zonder maatstaven. Maar een kunst met groote perspectieven. „Wal
cheren herwonnen” en ik zag dien middag een ondubbelzinnige over
winning van den geest op de... ,,doode” techniek!
P. Beishuizen.
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De wereld is klein geworden en om het gevaarlijke spel, dat in
Noord, Zuid, Oost en West wordt gespeeld goed te kunnen volgen,
dient men over een goede berichtgeving te beschikken. De beschaving
is nu eenmaal gebaseerd op een uitwisseling van gedachten tusschen
menschen, naties en continenten en op een kennis van de gebeurte
nissen.
Wil een beschaafd land het bereikte peil dus handhaven of verhoogen, dan dient het volledig kennis te kunnen nemen van alles
wat de wereld aan nieuws en informaties te verstrekken heeft.
En ge weet het: daaraan mankeert in ons landje nogal het één en
ander in dit eerste jaar der bevrijding. Voornamelijk zijn het verbindings- en deviezenmoeilijkheden, want aan den algemeenen dorst
naar nieuws, feiten en kennis ligt het zeker niet.
Het blijft dus de dringende taak van allen, die bij de nieuwsvoor
ziening in Nederland zijn betrokken, om te trachten de bestaande
moeilijkheden te overwinnen, het gezichtsveld te verbreeden om zoo
doende de basis te scheppen, waarop Nederland met verstand van
zaken zijn houding in het internationale concert kan bepalen.
Eén van de machtigste hulpmiddelen bij dat pogen ter verkrijging
van meerdere wereldkennis is de radio. Hoeveel energie bij de poging
om de radio in te schakelen in het Nederlandsche ontwikkelingsen wederopbouw-proces verloren is gegaan in den radiostrijd, is
moeilijk in cijfers uit te drukken. Maar dat het aanzienlijker is dan
de buitenstaander aanneemt, moet ge maar aannemen op gezag
van iemand, die het voorrecht heeft dagelijks in de Hilversumsche
radio-wereld te vertoeven. Dat is een bedroevend feit. Temeer, omdat
de radio meer dan welk ander instrument bevruchtend kan werken
op het cultureele peil van een volk. Zij beschikt over het medium,
de menschen en de middelen, alles onder voorwaarde, dat een
wijze, energieke en eensgezinde leiding haar taak begrijpt en weet
uit te voeren.
Het valt niet te ontkennen, dat vóór den oorlog de radio-nieuwsvoorziening van zeer beperkten aard was. Terwijl de kamer-studio’s
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van vroeger zich uitbreidden tot paleizen, de duo’s Philharmonische
orkesten werden en de voordrachtskunstenaar vervangen werd door
een hoorspel-afdeeling — enfin, in het kort, terwijl het geheele be
drijf zich uitbreidde en moderniseerde, bleef de nieuwsvoorziening
door de radio beperkt tot het noodzakelijke berichtje, zooals dat
door nieuwsagentschappen aan alle kranten wordt geleverd.
Men zal in die jaren ook wel eens gespeeld hebben met het plan
om de nieuwsvoorziening in meer moderne banen te leiden, doch
de tijd was er nog niet rijp voor, de financieele constellatie van de
radio maakte het onmogelijk en tegen de zorgen van een eigen nieuws
voorziening zal men vermoedelijk ook wel hebben opgezien. Door
den oorlog zijn dergelijke opvattingen als bij tooverslag verouderd.
Het onomstootelijke feit doet zich voor dat radio-nieuws — mits het
een eigen radio-karakter heeft — een integreerend onderdeel is ge
worden van het programma. Er zal op de wereld wel geen zichzelf
respecteerende radio-omroep worden gevonden, die niet de grootste
aandacht besteedt aan de nieuwsvoorziening. Radio is snel en wereld
omvattend; zij is dus aan haar eigen reputatie en haar eigen karakter
verplicht haar nieuwsdienst dezelfde eigenschappen te geven. Het
moet zoo zijn, dat de luisteraar in zijn gemakkelijken stoel voor den
luidspreker in een kwartier tijds een reis door de wereld maakt en
op glasheldere, eenvoudige en zuiver informatieve wijze op de hoogte
gesteld wordt van de belangrijkste feiten van den dag of liever nog
van de afgeloopen uren.
Wat daar voor werk en organisatie noodig is, laat zich moeilijk
beschrijven. Een dergelijke nieuwsdienst dient daartoe te beschikken
over alle nationale en internationale belangrijke, betrouwbare en
erkende nieuwsbronnen, over een luisterdienst, die de internationale
radiostations beluistert en over een kleinen selecten staf, die dit nieuws
kan wegen op betrouwbaarheid en belangrijkheid en het kan kristalliseeren tot een kort verhaal, waardoor de geïnteresseerde, maar
meestal op zijn gemak gestelde luisteraar, er kennis van kan nemen
zonder te diep in de problemen, die worden aangeroerd, te worden
verwikkeld. Hem dienen alleen de naakte feiten te worden meege
deeld ; wil hij meer van het gebeurde weten of van den achtergrond
der feiten kennis nemen, dan staat hem de krant ter beschikking.
Betrouwbaarheid en objectiviteit, snelheid en beknoptheid, helder
heid en eenvoud zijn de deugden van een goeden nieuwsdienst.
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Het was dan ook begrijpelijk, dat bij de geboorte van Herrijzend
Nederland in Eindhoven, na de bevrijding van Zuid-Nederland, on
middellijk werd overgegaan tot de stichting van een eigen nieuws
dienst, zij het aanvankelijk met beperkte middelen. Naarmate de
tijd verstreek, de bevrijding van het geheele land zich voltrok en de
wederopbouw een aanvang nam, werden ook hier de vleugels uitge
slagen.
Nieuwsagentschappen met een wereldreputatie stelden hun be
richtgeving ter beschikking en al moest de luisterdienst zijn moeilijk
werk op heel wat bescheidener leest schoeien dan de B.B.C., die daar
voor alleen een kleine 700 man aan het werk heeft, toch konden
de enkele mannen die dit werk deden en doen, van uur tot uur
de redactie op de hoogte houden van de ontwikkeling der gebeurte
nissen, zooals deze door de radio-stations van de geheele wereld werden
bekend gemaakt.
Bij bijzondere gebeurtenissen deden eigen verslaggevers snel en
nuttig werk. Daarbij werd speciaal aandacht besteed aan het radiokarakter der berichtgeving, waarbij de reportage-microfoon een on
ontbeerlijke rol speelt. Als Van Mook op Schiphol aankomt, dan is
dat een bericht, maar als hij bij die aankomst bovendien nog een
microfoon-verklaring aflegt, die in het nieuwsbulletin kan worden
opgenomen, dan krijgt een dergelijke berichtgeving een apart en
fascineerend radio-karakter.
Want daar moet het heen: ook het nieuws moet meer zijn dan een
gesproken krant. Het radio-eigene dient ook bij de berichtgeving te
worden uitgebuit. Al moet als eerste eisch blijven gelden: betrouw
baarheid en snelheid.
Het spreekt vanzelf, dat in het eerste jaar der bevrijding de organi
satie van een dergelijke berichtgeving op groote moeilijkheden heeft
gestuit. Het ontbreken van snelle internationale verbindingen, het
gebrek aan materiaal — allemaal factoren, die veel energie en werk
lust kostten, vóórdat men tot het eigenlijke werk kwam. Stel U ten
minste niet voor, dat één der Hilversumsche radiopaleizen Uw
nieuwsdienst herbergt. Integendeel: een kleine particuliere villa
herbergt het personeel en de nieuwslezer, die U de laatste berichten
voorleest, doet zulks in een tot radio-cel omgebouwd zolderkamertje.
Maar de verbetering is al waar te nemen — ook al is het ideaal op
lange na nog niet bereikt. En als we dan zoo de Hilversumsche
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pogingen om hier iets moderns en goeds op te bouwen, vergelijken
met hetgeen in de oorlogsjaren, vooral in Engeland, op het gebied
van radio-nieuwsberichtgeving en reportage werd bereikt, dan past
ons slechts één slotwoord: Nederland heeft hier een grooten vooroorlogschen achterstand in te halen.
J. J. F. Stokvis.
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Hier is de Nieuwsdienst van „Radio Nederland” Hilversum I...
U gaat even rustig zitten en de heldere stem van den nieuwslezer
komt met zekerheid uit den luidspreker: u hoort het belangrijkste
en het laatste nieuws, rustig in uw huiskamer. U hoort de dingen,
die u interesseeren, hoort berichten van veraf en dichtbij, hoort de
flitsen uit belangrijke bijeenkomsten, even een stem van een bekend
politicus, die ergens in het buitenland een gewichtige radio-toespraak
heeft gehouden. Een kwartier hoogstens duurt zoo’n uitzending van
nieuwsberichten en aan het einde ervan kunt u zeggen: ik ben op
de hoogte. Weliswaar weet u niet alle details van het nieuws, maar
u weet, wat er in de wereld te koop is. De details leest u wel in de
krant. Voorloopig is u op snelle, frissche en bevattelijke wijze een
overzicht geboden van wat u weten moet.
Dat is tegenwoordig allemaal dood-natuurlijk geworden. U draait
op den tijd, die in het programma-blad staat, uw toestel aan en u
hoort ,,de nieuwsberichten”. Zoo dood-eenvoudig, dat u heel ver
baasd zou zijn als u inplaats van die nieuwsberichten muziek hoorde
en zoo dood-eenvoudig, dat u heel verbaasd zou staan, als die nieuws
berichten niet „bij” waren tot op de laatste minuut. U verlangt van
den nieuwsdienst, ach, misschien zeggen wij beter: u verwacht van
den Nieuwsdienst dat hij u prompt mededeelt, wat er gebeurd is
in den tijd tusschen het voorgaande en het aan de beurt zijnde nieuws
bulletin. En, een enkele uitzondering daargelaten, doet de Nieuws
dienst dat ook. Laten wij bescheidenlijk zeggen: de Nieuwsdienst
streeft er met eerlijke inspanning naar. En meestal slaagt hij er in ook.
Soms slaagt hij er zelfs opvallend goed in en dan heerscht er in het
gebouwtje op het Melkpad 34 te Hilversum, waarin de nieuwsbulletins
van den omroep worden gefabriceerd, oprechte vreugde.
Een enkel voorbeeld wil ik er hier van geven. Op 10 Februari
des middags om één uur precies werd zoowel in Nederland als in
New-York, Londen en Batavia de tekst bekend gemaakt van de voor
stellen, die de Nederlandsche regeering had geformuleerd, teneinde
te pogen het Indonesische vraagstuk tot een oplossing te brengen.
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Voor de microfoon van den Nieuwsdienst werden deze richtlijnen
door den minister voor de Overzeesche Gebiedsdeelen, prof. dr.
Logemann persoonlijk voorgelezen. Maar tegelijkertijd werd in de
vergadering van den Veiligheidsraad van de Unie der Vereenigde
Volkeren in Londen de Indonesische kwestie behandeld. Op het
oogenblik, dat minister Logemann voor de microfoon van den Nieuws
dienst sprak, was in Londen de Russische afgevaardigde Wisjinski
aan het woord. En onmiddellijk na de bekendmaking door minister
Logemann vervolgde de Nieuwsdienst met een verslag van de ver
gadering van den Veiligheidsraad, een verslag, dat „bij” was tot
tien minuten over één. Het werd uitgesproken om vijftien minuten
over één. Tusschen het uitspreken van de rede door Wisjinski en het
verslag geven in het nieuwsbulletin lagen dus precies vijf minuten.
De luisteraar heeft dat feit wellicht zonder meer aanvaard en heel
velen zullen niet eens opgemerkt hebben hoe razend snel hier bericht
werd. Maar op de redactie van den Nieuwsdienst vierde men triomf:
„dat is pas werk, zoo krijg je er aardigheid in...” Zonder een
scheut vak-trots komt de journalist er namelijk niet!
Toch zal, nu ik even een tipje heb getoond van de eigenaardigheden
van den radio-nieuwsdienst, de luisteraar wel eenige belangstelling
hebben gekregen voor de vraag: hoe komt de nieuwsdienst eigenlijk
aan zijn nieuws? Zooals hij zich ook wel eens zal hebben afgevraagd,
hoe de kranten eigenlijk aan haar nieuws komen... het aantal menschen,
dat gelooft, dat de dagbladen den heelen dag zwermen van verslag
gevers door de steden, dorpen en over weiland en hei heeft zwerven,
die overal maar loopen te kijken of er niet iets gebeuren wil, is niet
gering. Welnu, zoomin als de dagbladen, beschikt de radio-nieuws
dienst over een leger van nieuwsgierig rondneuzende verslaggevers.
Het is allemaal maar een kwestie van vakkennis en hard werken
van een klein groepje menschen, geroutineerde journalisten, die precies
weten, waar Abraham den mosterd haalt. Oftewel, die precies weten,
waar en op welke wijze je het nieuws krijgen moet.
De radio-nieuwsdienst heeft het in zeker opzicht een stuk makke
lijker dan een dagblad. Eigenlijk kan men die twee instellingen heelemaal niet met elkaar vergelijken, want het zijn allebei op zichzelf
staande organisaties met een eigen karakter. De eenige overeenkomst
is, dat zij beide nieuws verzorgen, ieder op haar eigen en aparte
manier en dat het bij beide instellingen door journalisten gebeurt.
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Maar als wij even een kleine vergelijking willen maken, of liever:
willen wijzen op een punt van afwijking, dan zien wij dit direct aan
het feit, dat de radio-nieuwsdienst zich bij voorbeeld niet bezig houdt
met stadsnieuws. De radio is er voor het geheele land en zoo lang
als stadsnieuws alleen maar belangrijk is voor de stad, waarin het
plaats vindt, bemoeit de nieuwsdienst er zich niet mee. Het ,,kleine”
bericht interesseert slechts een beperkten kring van menschen en de
radio-nieuwsdienst werkt alleen in het groot. Alleen het belangrijkste
nieuws wordt per radio omgeroepen, ook al, omdat geen luisteraar
ter wereld er toe gebracht kan worden regelmatig langer dan een
kwartier naar nieuwsberichten te luisteren en voor een kwartier is
er bijna altijd wel belangrijk algemeen nieuws genoeg. De heele werk
wijze van de redactie van den Nieuwsdienst is dus gericht op het
belangrijkste nieuws van den dag, en vanzelfsprekend op het officieele
nieuws, dat niet altijd het meest interessante is, maar dat nu eenmaal
zooveel mogelijk tot iedereen gebracht moet worden.
Voor een deel is de verzorging van den nieuwsdienst met inlichtingen
betrekkelijk eenvoudig. De Nieuwsdienst heeft namelijk een abonne
ment op het persbureau A.N.P., dat automatisch alle officieel nieuws
van de regeeringsbureaux krijgt, zoodat daarvoor niet speciaal ge
zorgd behoeft te worden. Het A.N.P. levert echter ook nog ander
nieuws, want dit bureau is een normaal en volledig nieuwsagentschap.
Ergens in Den Haag zetelt het A.N.P. — namelijk in de Parkstraat —
en daar staat een „telex-zender”, waarmee de berichten aan alle
dagbladen en ook aan den radio-nieuwsdienst worden gezonden.
Zoo’n telex-machine is een wonderlijk ding. Uiterlijk ziet zij ereenigszins als een beetje vreemde schrijfmachine uit, met een toetsenbord
en alles, wat er verder bij een schrijfmachine behoort. Je kunt er ook
gewoon, als op een schrijfmachine, op tikken. Iets anders is het wel,
want de machine werkt electrisch, maar dat doen sommige moderne
schrijfmachines ook. Het vreemde van de geschiedenis is echter, dat,
als u op de telex werkt als op een gewone schrijfmachine, de letters
weliswaar precies zoo op het papier komen te staan als bij uw portable
Remingtonnetje, maar dat diezelfde letters óók komen te staan op
het papier van de telex-machine, waarmee de machine in de Park
straat in Den Haag electrisch verbonden is. Oók al staat die ont
vangende machine ergens in Amsterdam of desnoods in Parijs of in
•Constantinopel.

44

RADIO NEDERLAND

Hoe dat alles in zijn werk gaat, is wel erg interessant, maar veel
te ingewikkeld om hier te beschrijven. In werkelijkheid gaat het
namelijk nog iets anders. Want in werkelijkheid zit er in Den Haag
geen juffrouw voor de telex, die de berichten naar alle abonnés tikt.
In werkelijkheid zit er een aantal dames voor een speciale telexmachine, waar een apparaat aan verbonden is, dat in een strook
papier gaatjes ponst. Voor een A een gaatje van een specialen vorm,
voor een B weer een anders gevormd gaatje, enzoovoorts. Met dat
apparaat worden dus de berichten als gaatjes in dien band geponst.
De band wordt vervolgens in een telex-zender gestoken en die loopt
er dan electrisch door. Al die gaatjes geven gelegenheid aan contactjes om den stroom door te laten gaan en die stroom wordt dan
toegevoerd aan de ontvangende telex-machines bij de dagbladen en
den radio-nieuwsdienst. Daar worden die stroomstootjes weer dood
gewone letters op de papierrol. Waarom die omweg met dien geponsten band gebruikt wordt? Wel, omdat die band door den zender
getrokken wordt met een snelheid, die veel grooter is dan de beste
typiste zou kunnen bereiken. Zoo’n telex-ontvanger werkt bijna den
geheelen dag en als het een beetje druk loopt met de berichten, zou
één ontvanger den stroom niet eens kunnen verwerken!
U zult ondertusschen wel bemerkt hebben aan deze korte mededeeling over het telex-apparaat, dat er eiken dag nogal wat berichten
binnenkomen, indien het zóó is, dat men soms bevreesd moet zijn,
dat het telex-apparaat den stroom niet kan verwerken... Inderdaad,,
den heelen dag vloeien de berichten binnen, belangrijk en niet be
langrijk, groot en klein, rijp en groen, uit binnen- en uit buitenland.
En niet alleen van de A.N.P.-telex! Die A.N.P.-copie levert slechts
een gering gedeelte van de nieuwsbulletins van den Radio-nieuws
dienst. Ook de berichten van de andere groote, internationale persbureaux komen over de telexmachines van den Nieuwsdienst binnen.
Over de A.N.P.-telex komt het Reuterbureau, over een anderen telexontvanger weer Associated Press en United Press. Bovendien staat
de nieuwsdienst in telefonische verbinding met de nieuwsbureaux,
teneinde zooveel mogelijk ook op het laatste oogenblik voor het uit
zenden nog het laatste nieuws te kunnen ontvangen.
Misschien rijst nu de vraag: is daar nu zoo veel voor noodig?
Hebben die nieuwsbureaux niet allemaal hetzelfde nieuws? Neen,,
inderdaad niet. Zij hebben niet allemaal hetzelfde nieuws, hoewel
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natuurlijk alle bureaux wel nieuws over dezelfde onderwerpen of
gebeurtenissen hebben. Maar de vorm en de bijzonderheden zijn
toch van elk bureau weer anders en het is juist die veelzijdigheid
van de informatie, die het den radio-journalist mogelijk maakt om
zijn nieuwsberichtgeving zoo zorgvuldig en zoo nauwkeurig juist
mogelijk te doen. Herhaaldelijk komt het voor, dat kleine onder
scheiden in de berichten, die van verschillende kanten komen, de
aandacht van een redacteur vestigen op een mogelijke onjuistheid, die
bij navraag dan ook blijkt. Want, het zij hier zoo maar terloops even
ingevoegd: het devies van den radio-nieuwsdienst is: „Onze berichten
zijn juist”. Dat wil zeggen, dat de berichten van den radio-nieuws
dienst zoo betrouwbaar moeten zijn als bij de grootst mogelijke zorg
mogelijk is. Dat wil zeggen dat geen berichten mogen worden uitge
zonden, waarvan een redacteur ook maar de mogelijkheid van onjuist
heid aanneemt. De radio-nieuwsdienst kan zich namelijk minder dan
bijvoorbeeld een krant veroorloven om berichten te brengen, waarvan
de juistheid twijfelachtig is. Het „gerucht” is voor den radio-omroep
heelemaal uitgesloten. Daarom is het noodig, dat de radio-nieuws
dienst beschikt over een zoo groot mogelijke veelvuldigheid van
bronnen, teneinde met verstand uit de vele manieren, waarop over
eenzelfde zaak wordt bericht, de synthese te putten. Vooral met
buitenlandsche berichten is dat zeer noodig. Binnenlandsche berichten
kunnen betrekkelijk gemakkelijk gecontroleerd worden, al is dat met
de tegenwoordige gebrekkige telefoonverbindingen ook niet zoo een
voudig. Bij de buitenlandsche berichtgeving moet echter vertrouwd
worden op het verstandig inzicht van den nieuwsdienst-redacteur,
die de zaak te behandelen krijgt, om na te gaan of de mededeelingen
wel betrouwbaar zijn. Daarbij krijgt men op den duur een groote
ervaring in de beoordeeling van de waarde van berichten van de
verschillende nieuwsagentschappen.
Met de berichtendiensten van de nieuwsagentschappen is de bron,
waaruit de nieuwsdienst zijn stof put, echter niet leeg! Nog lang niet!
Want een van de belangrijkste bronnen van nieuws hebben wij
daarbij nog niet genoemd. Dal is: de Luisterdienst.
Als u op de eerste verdieping van het gebouw van den Nieuwsdienst
op het Melkpad in Hilversum komt, dan ziet u daar een deur, waarop
staat: Luisterdienst. Maar onder deze zorgvuldig geteekende letters
heeft de een of ander geschreven: „crazy-room”, oftewel zoo ongeveer:
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gekkenhuis. En degene, die deze betiteling heeft uitgevonden, heeft
wel een beetje gelijk. Want als u er binnentreedt, dan slaat u meteen
een golf van lawaai tegemoet. Een paar radiotoestellen staan te brullen,
dwars door elkaar heen; in een hoek staat een vreemdsoortige machine,
die van die oude fonograafrollen polijst, terwijl daarnaast een paar
dictafoontoestellen draaien. En een paar ,,monitors” zitten met een
lioofdtelefoon op tegen hun typiste te schreeuwen en het resultaat is,
dat u er niets van begrijpt wat hier allemaal gebeurt en u maar vlug
een ietwat rustiger vertrek ópzoekt. Wat doet die Luisterdienst nu
eigenlijk? Van luisteren heeft u niet veel bemerkt, maar des te meer
van praten en dat nogal luid.
De Luisterdienst is een van de steunpilaren van den nieuwsdienst.
Met de ontvangtoestellen, die er staan, wordt den heelen dag en een
goed deel van den nacht de aether afgezocht naar de buitenlandsche
radio-zenders, die nieuwsberichten uitzenden. In welke taal dat ge
beurt, komt er niet zoo veel op aan, want de monitors weten overal
raad mee. Monitors heeten de jongemannen, die de toestellen be
dienen en de opgevangen berichten in de Nederlandsche taal over
brengen. Regelmatig worden de berichten van de groote Europeesche
en Amerikaansche zenders opgevangen, terwijl een van de toestellen
de ,,zwerver” is, d.w.z. het toestel, waarmee dan eens naar den eenen,
dan weer naar den anderen zender geluisterd wordt, al naar gelang
in het een of ander land iets belangrijks aan de hand is. De radio
toestellen worden, als op een nieuws-uitzending afgestemd is, ver
bonden met het dictafoon-apparaat. Dat is een machine, waarmee
fonograaf-rollén kunnen worden gesneden, van die soort fonograaf
rollen als bij de eerste Edison-fonograaf werden gebruikt en die de
oudere luisteraars zich nog wel uit hun jeugd zullen herinneren. Op
die rol snijdt een naald, net als bij een gramofoonplaat, de stem
van den buitenlandschen nieuwslezer. Als de rol vol is, neemt de
monitor de rol van de machine en plaatst haar in zijn afluistertoestel.
En dan dicteert hij in het Nederlandsch wat hij in de hoofdtelefoon
hoort, aan de typiste. De volbeschreven bladen worden op een holletje
naar de redactie gebracht.
De berichten, die van den luisterdienst ter redactie komen, zijn in
het algemeen zeer waardevol. Want de buitenlandsche radio-stations
werken voor het grootste deel volgens dezelfde methode als de Neder
landsche Nieuwsdienst: snel en betrouwbaar. Natuurlijk moet men

I

WAAR KOMT HET RADIO-NIEUWS VANDAAN?

47

ook hierbij rekening houden met den aard van de bron en moet men
natuurlijk niet verwachten om over den zender van Teheran andere
berichten te verwachten dan die de politiek van de Iraansche regeering
inzake het conflict met Sowjet-Rusland verdedigen, maar zoodra
zulke subjectieve drijfveeren uitgeschakeld zijn, kan men de nieuws
berichten als behoorlijk betrouwbaar kenmerken.
De luisterdienst doet ook nog meer. Ik wees reeds op het feit, dat
de vergadering van de Veiligheidscommissie van den Volkenbond,
waarin over het Indonesische vraagstuk gesproken werd, onmiddel
lijk verslagen werd, nadat minister prof. Logemann zijn bekende
verklaring namens de regeering aflegde en wel tot enkele minuten
voordat het nieuwsbulletin werd uitgesproken. Zulke dingen komen
méér voor. Het gebeurt herhaaldelijk, dat de luisterdienst berichten
opvangt en aan de redactie doorgeeft, die enkele minuten daarna
reeds weer in het Nederlandsch worden uitgezonden. Maar ook
buiten den gewonen berichtendienst vangt de luisterdienst heel wat
op, dat van groot actueel belang is. Groote gebeurtenissen in het
buitenland worden tegenwoordig allemaal per radio uitgezonden. De
luisterdienst zorgt er voor, dat de redactie wéét, dat de een of andere
gebeurtenis uitgezonden wordt. En dan geschiedt er iets heel eigen
aardigs. Dan zet zich een redacteur op den luisterdienst bij het toestel
en hij „verslaat” de plechtigheid of het feest of de rede op dezelfde
manier als de verslaggever, die op dat oogenblik in de zaal, waarin
de gebeurtenis plaats vindt, zit te schrijven. Met het groote verschil,
dat die verslaggever zijn kopij eerst moet doorzenden naar zijn redactie,
waar zij nog gedrukt moet worden, terwijl de radio-redacteur (als
hij een beetje boft wat den tijd betreft) zijn verslag binnen weinige
minuten voor de microfoon kan laten voorlezen. Op deze wijze krijgt
het radio-nieuwsbulletin een levendigheid, een actualiteit en een
frischheid, die moeilijk te evenaren zijn.
De luisterdienst doet nog meer. Hij waarschuwt bij voorbeeld, als
Truman een rede zal houden of wanneer een ander groot man
voor den microfoon komt. Hij waarschuwt ook als er een gebeurtenis
is, als de uitreiking van de Nobel-prijzen. En dan komt een andere
afdeeling in het geweer: de opname-kamer. In de opname-kamer
vindt u precisie-toestellen. Daar wordt de vreemde zender ontvangen
met upper-super-de-luxe-toestellen, die de best bereikbare ontvangst
geven. Het ontvangen geluid wordt dan toegevoerd aan normale
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gramofoonplaten-snijmachines, die zoo prima werken, dat er geen
verschil te hooren is tusschen het voor de microfoon gesproken woord
en de opname. Dan wordt de gebeurtenis op de gramofoonplaat
vastgelegd en aan de hand van die opname maakt een redacteur
een verslag. De belangrijkste gedeelten van de uitzending worden dan
als geluid in het verslag ingelascht. Wij noemen dat „wat bloemetjes
in het verslag brengen”. Dan hoort de luisteraar de eigen stem van
den man, die de rede uitsprak, waarvan de nieuwslezer hem het
verslag voorleest. Dan hoort de luisteraar een Nederlandsche be
schrijving van de gebeurtenis als de uitreiking van de Nobelprijzen,
met een paar flitsen van de oorspronkelijke uitzending er bij. En
dan zegt de redactie aan het slot tot elkaar (als het geslaagd is):
hij was weer goed...!
En dan is er nog een ander soort „aankleeding” van het nieuws,
een aankleeding, die den luisteraar evenals de redactie van den nieuws
dienst uitermate goed bevalt. Bij belangrijke gebeurtenissen stuurt
namelijk de nieuwsdienst een eigen redacteur er op uit, teneinde er
voor te zorgen, dat het nieuws op tijd binnenkpmt en dat het den
geëigenden „radio-vorm” heeft. Zulk een verslag wordt herhaaldelijk
opgefleurd met geluids-invoegingen. Ik herinner slechts aan het ver
slag van het proces tegen Mussert en Blokzijl, waarover normaal
verslaggegeven werd, maar waarbij de beschuldiging uitgesproken
werd door den procureur-fiscaal zelf. In de rechtzaal was daartoe
een microfoon opgesteld, waarmee de aanklacht opgenomen werd
op het oogenblik, dat zij werd uitgesproken. Op deze wijze wordt
het radionieuws interessant, onderhoudend en direct. Op deze wijze
krijgt het zijn eigen radio-karakter.
Des morgens om vier uur komen de redacteuren van de morgenploeg het gebouw van den nieuwsdienst binnen. Zij vinden de ge
durende de uren van den nacht na twaalf uur binnengekomen be
richten, plus wat de luisterdienst bijeen heeft gegaard. Om zeven
uur klinkt voor het eerst uit uw luidspreker: „Hier is de Nieuwsdienst
van Radio Nederland!” U luistert en aanvaardt wat u geboden wordt.
Welk een werk er achter zit, wist u niet. Wij hebben ons best gedaan
u er iets over te vertellen en wij hopen dat u voortaan met nog meer
belangstelling zult luisteren naar wat de Nieuwsdienst te vertellen
heeft. Van des morgens vroeg tot des avonds laat. Altijd snel, altijd
interessant en vóór alles: betrouwbaar!
L. J. van Looi.

r

g

i
i
5

L

H. J. VAN DEN BROEK
Directeur Wereldomroep
Radio-Nederland

ALBERT VAN RAALTE
Dirigent van het RadioPhilharmonisch orkest

49

EEN WERELDOMROEP IN WORDING

Op 12 Mei 1940 sloot de PHOHI zijn uitzendingen. Nederland
sprak niet langer tot de wereld.
Op 24 Mei 1945 konden Nederlanders „in Oost en West, op zee
of waar ook ter wereld” voor het eerst weer — via de BBC in Londen —
de vrije stem uit het Moederland hooren.
O, het was een heel bescheiden begin. Van onze eigen kortegolfzenders was op den dag van de bevrijding weinig over. Kootwijk
was verwoest, alleen de PCJ-zender in Huizen stond nog, maar de
zendlampen waren in Nederland verspreid, andere onderdeden
ontbraken, de fameuze draaibare antenne was gedeeltelijk vernield
door sabotage. „Geef ons drie maanden” zeiden de ingenieurs van
de N.S.F., „en we knappen die zaak op.” „Geef ze drie maanden,”
zei de directie van de P.T.T. tegen de menschen van den omroep,
popelend van ongeduld om de lucht in te gaan — maar toch wat
ongeloovig dat deze krachttoer mogelijk was. „Geef ze drie maanden,
en U zult zien ze lappen ’t ’m.”
Drie maanden later, op 14 Augustus, ging Herrijzend Nederland
met de eerste experimenteele uitzending de lucht in over den kortegolfzender PGJ op 19,71 en 31,28 meter. Op 23 Augustus kwam
de eerste brief uit Zweden, gedateerd 14 Augustus, dat PCJ goed
was gehoord. Op 2 September kwam de eerste brief uit Britsch-Indië,
gedateerd 15 Augustus: PCJ ontvangen. Australië volgde.
Ze „hadden ’t ’m gelapt.”
Intusschen hadden de paar menschen (het waren er twee), die
met de organisatie van een „wereldprogramma” belast, waren, niet
stil gezeten.
Reeds in den winter van 1944, toen het Zuiden van Nederland was
bevrijd en „Herrijzend Nederland” eigenlijk al genoeg zorgen had
om te probeeren den landgenooten binnen onze grenzen een behoorlijk
programma voor te zetten, was er hard over gedacht hoe wij zoo
snel mogelijk weer een radio-verbinding met Oost en West tot stand
zouden kunnen brengen. Wij stonden evenwel voor de moeilijkheid
4
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dat hiervoor kortegolf-zenders noodig waren. In het Zuiden waren
er geen en wij durfden er niet op rekenen iets van onze kortegolfzenders in het toen nog bezette gebied terug te vinden. Radio-Oranje
zond echter nog steeds uit in Londen over de kortegolf-zenders van
de BBC en bracht zoo de berichten uit het Moederland tot in alle
hoeken van de wereld. Aan de BBC werd gevraagd of wij, zoodra
geheel Nederland bevrijd zou zijn, dezen zendtijd en golflengten
mochten blijven benutten om een kort „wereldprogramma” te relayeeren, dat uit Eindhoven (of misschien Hilversum) zou worden uitge
zonden, juist met voldoende sterkte om Londen te bereiken, maar
niet om de oceanen te overbruggen. Als steeds zegde de BBC on
middellijk algeheele medewerking toe.
Op 5 Mei 1945 was Nederland vrij.
Op 24 Mei 1945 begonnen wij in Eindhoven, ’s middags om 12
uur, op 415 meter een programma uit te zenden van Nederlandsch
nieuws voor alle land- en rijksgenooten buiten het Vaderland, een
programma dat door de BBC in Londen werd opgevangen en op de
korte golf naar alle windstreken gerelayeerd. Zoo hoorde men dan
toch overal — via Londen— de stem uit het Vaderland. Wij noemden
dat heel ambitieus ons ,,wereldprogramma” hoewel het daar nog
maar een klein begin van was. In Juni verhuisde het „wereldprogram
ma” van Eindhoven naar Den Haag, meer in het centrum van de
berichtgeving gelegen en waar ons in het gebouw van de Indische
Spoorwegen een „studio” ter beschikking gesteld werd. Het was de
omroepcel van planken en carton waarin Max Blokzijl zijn laatste
onzalige praatjes had verkocht. In Den Haag werden wij bijgestaan
door een groepje enthousiaste technici, die evenveel pleizier in het
„wereldprogramma” kregen als wijzelf. Het was geen droge be
richtgeving, al van het begin af hadden wij geprobeerd onzen luisteraars
iets van de sfeer van het Moederland te brengen; wij vertelden ze
wat voor weer het hier was en lardeerden ons nieuws met flitsen
van reportages, altijd in groote vaart, omdat wij maar ongeveer 12
minuten tot onze beschikking hadden voor het heele programma.
Er moest gang in zitten, en informatie, veel informatie. Weinig com
mentaar. Van alles werd in dat wereldprogramma verwerkt, als het
maar typisch Nederlandsch was — en opbouwend, in welken zin
dan ook. Met pleizier — en eigenlijk wat ontroering — denk ik nog
steeds aan onze merel. Ik stond op een prachtigen zomermorgen met
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een van de technici voor het open raam van mijn kantoor aan den
Wassenaarscheweg in Den Haag. In den tuin zat een merel te fluiten.
Prachtig. Hij zat daar iederen morgen en iederen avond in denzelfden
boom, maar dien morgen jubelde hij luider dan ooit van onze Hollandsche zon en onze lucht en onze vrijheid. Zoo leek het mij tenminste.
,,Tjonge,” zei ik, „als we dat heerlijke geluid uit ons Hollandsche
land nu toch eens aan al die verre landgenooten in de Oost en de
West konden laten hooren!”
„Dat doen we,” zei Metselaar, de technicus, ’s Avonds, op het
concertuur van onze merel, stond een microfoon onder zijn boom.
En daar begon de merel te fluiten, te fluiten alsof hij wist dat het
voor het Wereldprogramma was...
Zijn zang werd op de gramofoonplaat vastgelegd en den volgenden
dag vertelden wij onzen luisteraars dat in de Hollandsche zomerzon
in een Hollandschen tuin een Hollandsche merel voor hen had ge
zongen. Hier was zijn lied. Het duurde slechts dertig seconden.
Men lachte een beetje onder de collega’s om die vreemde dingen
in het Wereldprogramma en als er ergens iets geks gebeurde, zei men
vriendschappelijk tegen me: „Man, dat ’s wat voor jou!”
Maar drie, vier weken later kwamen er brieven binnen uit Cura^ao,
uit Zuid-Afrika en van zeelieden, waarin stond dat op 23 Juli al het
nieuws van de wereld zniet opgewogen had tegen die ééne merel
uit het Vaderland.

Op 25 Juli 1945 verhuisden we naar Hilversum. Niet alleen werd
alles gecentraliseerd in Radio-stad, maar wij zouden nu ook spoedig
kunnen beginnen met onze experimenteele uitzendingen over den
kortegolf-zender PCJ, waaraan van eind Mei af hard gewerkt was
om hem weer bedrijfsklaar te maken. Wellicht weet U niet wat dit
„PCJ” eigenlijk beteekent. Het zijn eenvoudig de code-letters, die
iederen kortegolf-zender internationaal zijn toegewezen. Alle Nederlandsche beginnen met de P van Pays-Bas. De bekende Phohi-omroeper Edward Startz, die nu weer een medewerker is van den Wereld
omroep, heeft echter in zijn Engelsche uitzendingen altijd gezegd
dat PCJ beteekent: „Peace, Cheer and Joy”, een slogan die bij onze
Britsche vrienden veel succes heeft gehad.
De PCJ-zender te Huizen dankt zijn ontstaan aan proeven met
zendbuizen in de laboratoria van Philips in Eindhoven. In 1926 was
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daar de eerste zender gereed. Geleidelijk werd de kracht opgevoerd
en het werd noodig de geheele installatie naar een grooter terrein
te verplaatsen, waar geschikte antennes konden worden gebouwd.
De keus viel op Huizen en in 1937 werd van daaruit de eerste werelduitzending verzorgd. Op 14 Mei 1940, vier dagen na de Duitsche
invasie, werd PCJ door ons opgeblazen. De Duitschers herstelden
echter de ruïne en gebruikten onzen zender voor hun propaganda,
vooral naar het Verre Oosten. Maar in het voorjaar van 1944 werd
een der antennes opnieuw onklaar gemaakt — sabotage, geholpen
door de natuur — en toen bleef PCJ zwijgen tot hij weer in goede
vaderlandsche handen was. Voor hun vertrek vernielden de Duit
schers nog het een en ander, maar niet al te grondig, daar was geen
tijd meer voor.
Reeds enkele weken na de bevrijding begonnen de technici met de
reparaties aan de zendinstallaties en aan de ontredderde antennes.
Het weer werkte gelukkig nogal mee, want het spannen van een nieuw
antenne-net aan de hooge masten is geen werk dat bij storm en regen
kan worden verricht. Er stonden op dat oogenblik in Huizen nog
twee herstelbare antennes, waarvan de eene — voor de 19,71 meter —
een straal energie uitzendt gericht op Indië. Deze antenne, bestaande
uit een netwerk en twee vaste masten, was betrekkelijk snel hersteld.
Er was echter meer werk aan de andere antenne — voor 31,28 meter —
die gebruikt wordt om naar alle deelen der wereld uit te zenden.
Deze tweede antenne is uniek in de wereld. Zij bestaat weer uit
een netwerk, opgehangen aan twee hooge houten masten, terwijl deze
heele installatie gemonteerd is op een over rails loopend draaibaar
ijzeren onderstel. Men kan zoodoende, met behulp van motoren,
het geheele gevaarte met masten en al in verschillende richtingen
draaien en den zendstraal richten naar de windstreek waarheen men
uit wil zenden, b.v. Zuid-Afrika, Zuid-, Midden- of Noord-Amerika.
Het was van deze antenne, dat op een goeden dag in het voorjaar
van 1944, toen er een stevige bries waaide, het zenderpersoneel de
remmen heeft losgezet, waardoor de wind met het gevaarte is gaan
spelen en er voor gezorgd heeft, dat de installatie onklaar raakte
en voor de rest van den oorlog onbruikbaar werd.
Midden Augustus was alles hersteld en er werd besloten onmiddellijk
met de proef-uitzendingen te beginnen, ’s middags voor het Verre
Oosten, ’s avonds voor Zuid-Afrika en ’s nachts voor West-Indië. Dit
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was zóó berekend, dat in die verschillende gebieden ons programma
steeds ’s avonds ,,aankwam”. Terwijl wij intusschen met het gewone
Wereldprogramma via de BBC in Londen doorgingen, wachtten we
vol spanning op de resultaten van de uit muziek en aankondigingen
bestaande proefuitzendingen, waarin steeds aan onze luisteraars ge
vraagd werd om luisterrapporten te sturen met hun bevindingen.
Weldra stroomden uit alle deelen van de wereld de brieven binnen,
in het Nederlandsch, in het Engelsch, in het Spaansch, in het Zweedsch,
in het Fransch, en die post deed onzen Nederlandschen harten goed.
Uit alle brieven, zonder één enkele uitzondering, sprak een warme
sympathie voor Nederland, een medeleven met wat wij geleden
hadden, een oprechte vreugde dat men weer een vertrouwde stem
uit dat kleine Holland hoorde en dikwijls ook bewondering voor het
feit, dat wij zoo gauw weer de lucht in waren met een werelduitzending,
„als eerste van alle bezette landen”, schreef ons een Engelsch officier
uit Britsch-Indië.
Helaas, er was toch iets waar wij geen rekening mee hadden ge
houden. Al spoedig bleek namelijk uit de luisterrapporten, dat precies
op onze golflengten een stel andere zenders in de lucht zat, waardoor
wij op vele plaatsen ernstig werden gestoord. Op de 19,71 meter,
vitaal om Indië te kunnen bereiken, zat een sterke Canadeesche zender,
die de ontvangst van ons programma zeer bemoeilijkte en bijna overal
een fluittoon veroorzaakte. Men zal zeggen dat wij dit wel iets eerder
hadden mogen bekijken. Inderdaad, maar iedereen was zoo druk
met zijn eigen voorbereidingen bezig geweest, dat wij dit allen met
elkaar eigenlijk over het hoofd hadden gezien.
Wij zijn toen met de Canadeezen gaan „praten”. De 19,71 metergolflengte was ons internationaal sinds lange jaren toegewezen, maar
de Canadeezen, die er in den oorlog op waren gaan zenden, voelden
er weinig voor om deze golflengte nu te verlaten. Het bleek nogal
een lastig geval, maar op 8 October kwam er eindelijk een telegram
van onzen gezant in Canada, waarin hij ons meldde dat de Canadian
Broadcasting Corporation besloten had vanaf 10 October de golf
lengte aan ons vrij te geven van 13.00 tot 15.00 uur G.M.T., de
uren die wij noodig hadden om naar Indië uit te zenden. Er ging
op ons kantoor een hoeratje op en drie dagen later, den dertienden
October, ging ons eerste Nederlandsche wereldprogramma over PCJ
de lucht in.
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Het eerste echte programma, met nieuws, toespraken en een con
cert. De ,,Rotterdammer” (H. J. van den Broek), toen hoofd van
Herrijzend Nederland, nu Directeur van den Wereldomroep, sprak
het openingswoord, den Doolaard sprak tot de zeelieden, L. de Jong
gaf zijn eerste Buitenlandsch Weekoverzicht, ik sprak over de komende
taak van PCJ. Frits Thors, van het begin af onze „star-announcer”,
fungeerde als omroeper. Klankflitsen verplaatsten onze luisteraars in
gedachten naar het vaderland... een draaiorgel op een stille oude
gracht in Amsterdam... het carillon dat speelde in het kleine stadje
waar je naar school liep... het liedje datje meegezongen had, thuis
bij de piano... Het Radio-Philharmonisch Orkest onder Albert van
Raai te zond Nederlandsche muziek door den aether— Van Anrooy,
Wagenaar — en besloot het programma met het Wilhelmus, vol
bezieling gespeeld door menschen die voelden, dat opnieuw een band
was gelegd tusschen alle deelen van het Koninkrijk. Na dit programma
volgde onmiddellijk de eerste serie familieberichten voor NederlandschIndië, waarin getracht werd het contact te herstellen tusschen hen
die niet wisten of hun verwanten nog leefden of waar zij woonden.
Veertien dagen later kwamen de eerste brieven binnen uit Indië,
enthousiast en ontroerend. „Het was voor ons een onbeschrijfelijke
gewaarwording toen wij voor het eerst weer na ruim driejaren isolatie
van de wereld, een geluid uit Holland hoorden”, schreef de familie
Tan-Luyendijk uit Batavia. G. A. Kleyenberg, in het krijgsgevangenen
hospitaal in Bangkok schreef: „Wij liggen hier met zes Hollanders te
genieten van de glasheldere ontvangst van de muziek van onzen eigen
omroep uit het Moederland”. De Heer van Meurs, in een kamp
in Bandoeng, zei ons: „Als Uw uitzending begint, wordt het bij de
vele honderden doodstil. Geen woord wil men er van missen.” Uit
een kamp van ex-krijgsgevangenen in Siam ontvingen wij een tele
gram: Elfduizend Nederlanders in Siam verheugd eerste stem van
huis gehoord.” Een ander telegram uit Manilla, geteekend door tien
menschen van onze Marine luidde: „Steeds prachtige ontvangst —
uitzendingen zeer gewaardeerd.” En de Heer van Weelden in het
kamp in Tjimahi schreef: „Over de samenstelling van de programma’s
zijn wij zeer tevreden. Wat U misschien onbegrijpelijk vindt, is dat
wij het meeste nieuws over Indië hooren via PCJ.” Een ander vertelde
van zijn onbeschrijfelijk geluk toen hij bij de familieberichten hoorde,
dat zijn vader en moeder in Nederland gezond waren. Jan Poldermans
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vertelde ons uit Bandoeng hoeveel pleizier ze in het kamp hadden
gehad toen een kinderkoor bij ons had gezongen: ,,’t Zonnetje gaat
van ons scheiden”. Dat lied was namelijk verboden geweest in ver
band met de Japansche zon en daarom was het juist een soort geheim
volkslied geworden. Uit hetzelfde kamp schreef de 21-jarige Hans
Janssen: „We hebben geluisterd, geluisterd! Onze ooren vlogen er
bijna af. Eerst die vertrouwde klanken van de Amsterdamsche grachten
toen het carillon van zoo’n bekend dorpstorentje, toen die ontroerende
kinderstemmen: ,,In ’t stille dal.” Ik weet niet welke gevoelens we
toen precies hadden...”
En zoo ging het door. De een vertelde van de ontroering bij het
Wilhelmus, dat strak in de houding werd aangehoord. De ander
van den trots waarmee men hoorde hoe Nederland weer aanpakte,
weer een ander schreef: „Ik moet U zeggen dat we ’s avonds op Uw
uitzendingen leven”, en Pater de Leest meldde uit de Belgische
Congo: „De uitzendingen uit Holland zijn voor ons een lekkernij!”
Die brieven waren voor ons de beste aansporing in ons werk. En
dat zijn ze nog. Nog steeds is het binnenkomen van de post de dagelijksche vitamine-pil voor alle medewerkers van PCJ, een aansporing
en ook een belooning. Uit de kampen op Java en in Siam schrijft
men ons nu: „Vrienden van de PCJ”, een dame schrijft zelfs: „Lief
PCJ” en de dankbaarheid in die brieven maakt ons hart warm.
Na een uitzending op den verjaardag van Prinses Beatrix, waarin
wij flitsen uit haar jonge leventje lieten hooren, ontvingen wij tallooze
brieven van Nederlanders over de geheele wereld, die ons van hun
enthousiasme kwamen vertellen, en wat ons bijzonder veel pleizier
deed, de reacties uit West-Indië werden sinds het begin van dit jaar
ook talrijker. Toch zijn wij met die uitzendingen naar de West nog
heelemaal niet tevreden. De uitzending op 31.28 meter, speciaal be
stemd voor Suriname en Cura^ao wordt nog steeds zwaar gestoord
door een Amerikaanschen zender, zoodat onze West-Indische vrienden
aangewezen zijn op de 19,71 meter (13 uur GMT.), die uitstekend
ontvangen werd, maar... ’s morgens om 9 uur, een tijdstip waarop
velen door hun bezigheden niet in staat zijn om te luisteren. Er wordt
echter hard gewerkt om ook voor West-Indië een behoorlijken tijd en
golflengte te vinden en wij zijn optimist bij PCJ — wij zullen dus
zeker slagen. Onze technici hebben ons trouwens juist dezer dagen
verrast door ook het station PHI (eveneens in Huizen) weer bedrijfs-
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klaar af te leveren. Het zendt onze programma’s nu ook uit op 16,88
en 25,57 meter, doch slechts met een sterkte van 5 K.W. Niettemin
wordt de eenzijdig gerichte straal van de 16,88 meter zeer behoorlijk
in Indië en Australië ontvangen. Ook van elders ontvingen wij bevredigende luisterrapporten over deze nieuwe golflengte, zelfs uit
Nederland waar het aantal luisteraars naar PCJ grooter blijkt te zijn
dan wij dachten, hoewel velen onlangs hun spijt te kennen gaven,
dat ons programma sinds 20 Januari niet meer op de middengolf
uitgezonden wordt, waardoor zij niet langer, tegelijk met hun familie
leden in Indië of op zee, naar onze programma’s konden luisteren.
Waaruit bestaan nu de programma’s van PCJ?
In de eerste plaats uit nieuws uit Nederland en toespraken over
actueele onderwerpen. De honger naar nieuws uit het Vaderland is
ongeloofelijk groot bij allen die in Indië jaren van ons afgesneden
waren, zij willen weten van nu en hoe het geweest is. Sommigen
vragen ons om uren nieuws te geven, maar dat zouden ook deze
naar nieuws hunkerenden niet kunnen verwerken. Maar laat ik U
liever vertellen hoe het eerste deel van onze uitzending verloopt, het
half uur „gesproken woord”.
Nadat de redacteuren van den Nieuwsdienst den heelen morgen op
vollen stoom hebben gewerkt, de telefoons met de studio’s, den technischen dienst, Amsterdam en Den Haag zonder ophouden hebben
gerinkeld, Frits Thors, die de regie in handen heeft, van studio naar
studio is gerend om reportages of ministerieele speeches te beluisteren
die misschien „mee moeten”, onze secretaresse, die alles doet, ver
schillende menschen die juist op het verkeerde oogenblik komen, met
een vriendelijken glimlach tevreden heeft gesteld, cabaret-artisten of
sprekers microfoonrepetitie hebben gehouden, nadat iedereen om de
beurt heeft gekankerd over den afstand tusschen kantoren en studio’s,
die, „in het heetst van den strijd”, zoovele kostbare minuten en zelfs
uren doen verliezen, kortom nadat allen die maar iets met de uit
zending te maken hebben, onafgebroken en in één spanning hebben
doorgewerkt en geoefend om straks woord en muziek zoo perfect
mogelijk door den aether te krijgen, zijn allen om vijf minuten voor
twee startklaar in de studio van het K.R.O.-Gebouw, die ons voor
de uitzendingen van den Wereldomroep welwillend ter beschikking
is gesteld.
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Om vijf minuten voor twee laat de technicus van dienst het pauzeteeken klinken, de eerste maten van „Merck toch hoe sterck”, carillonklanken waarop de verre luisteraar zijn toestel kan afstemmen. En
dan, om precies twee uur: „In naam van Oranje...” — een openingsmclodie waarvan zij die vroeger bij Radio Oranje werkten, maar
geen afstand kunnen doen. — Na enkele seconden, over de muziek:
„Hier Radio-Nederland — PCJ. Goedenmorgen, goedenmiddag en
goedenavond, Nederlanders, waar ook ter wereld.”
PCJ is in de lucht. In de kale loodsen van de kampen op Java,
bij de ex-krijgsgevangenen in de kampen in Siam, in de hospitalen
waar uitgeputte of zieke landgenooten liggen te wachten, op de
schepen op de wereldzeeën, in de West waar de dagtaak juist begonnen
is, in Zuid-Afrika waar men toch zoo graag nog iets uit Holland
hoort, overal waar Nederlanders zijn, luisteren menschen naar de
stem uit het Moederland. En iederen dag opnieuw vaart iets van die
spanning van dit gebeuren in ons. Wij gaan niet maar voor die
microfoon zitten praten omdat dat nu eenmaal ons werk is. Wij leven
in onze gedachten bij onzen landgenoot, daar over al die zeeën.
Wij willen niet tót hem spreken, maar met hem spreken. Als wij
ons zijn vriend voelen en als wij ten volle de verantwoordelijkheid
en de verplichtingen beseffen die ons dit oplegt — dan pas deugen
we voor dit werk.
Maar — ter zake.
Het eerste kwartier van het programma is het belangrijkste: wij
geven het nieuws. Eerst berichten — ongekleurde — over Indië,
daarna kort wereldnieuws en dan een overzicht van de gebeurtenissen
in Nederland, meestal geredigeerd en gelezen door Jan Niemeyer,
bij
bij ons allen bekend als „de baard”. Ons nieuws mag niet „taai”
zijn; als het maar eenigszins kan, verwerken wij er een klank of een
flits van een reportage in. Maar betrouwbaarheid blijft nummer één,
men rekent op ons en dat vertrouwen mogen wij niet beschamen.
Wij waren dan ook wat trotsch, toen men ons onlangs uit een kamp
in Soerabaja schreef, dat in de kampkrant steeds de naam van de
nieuwsbron vermeld werd en dat op de ranglijst van betrouwbaarheid
PCJ bovenaan stond. Toch is het ons wel gebeurd dat wij, op grond
van het officieele communiqué verklaarden dat in Bandoeng alles
rustig was, terwijl de granaten daar rondvlogen op het oogenblik
dat die woorden uit den luidspreker kwamen.
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Na het nieuws volgt de spreker van den dag, of een reportage, terwijl
drie maal per week daar nog enkele minuten groeten voor onze
zeelieden aan vooraf gaan. Die groeten worden uitgesproken door
de familieleden zelf, en de kinderen komen vaak mee naar de studio.
Naast het kusje van Jopie die drie jaar was toen Pappa weg ging en
nu al zoo’n groote meid is dat ze in de 3e klas zit, is er Keesje van
vier, die zijn Vader nog nooit gezien heeft maar toch zoo erg ver
langend is „dat Pappie ’n apie voor ’m meebrengt...”
Tot de vaste sprekers in ons programma behooren o.a. Drs. L. de
Jong, die iederen Zaterdag een Buitenlandsch Weekoverzicht geeft,
Dr. Brugmans, over „Problemen van de Dag”, Mevrouw Willink die
van het leven in de Nederlandsche familie vertelt, terwijl ook ik ge
regeld voor de microfoon kom om over allerlei vraagstukken te spreken,
die onze overzeesche luisteraars kunnen interesseeren. Vele anderen,
waaronder enkele Ministers, hebben voor PCJ de meest uiteenloopende onderwerpen behandeld, politiek, kunst, wetenschap, industrie,
verkeer, enz.
Ook brengen wij van tijd tot tijd enkele onzer beste gedichten,
waarbij vooral de verzetspoëzie groote belangstelling heeft gewekt.
Reportages van actueele gebeurtenissen zijn zeer in trek bij onze
luisteraars. Nie'ts beter dan een goede reportage om de sfeer van het
Moederland tot hen te brengen.
Het half uur gesproken woord wordt gevolgd door een half uur
muziek. Klassieke muziek, gegeven door het Philharmonisch Orkest
onder Albert van Raalte of door het Omroeporkest onder Lohoff,
Van ’t Woud of Van der Griend, wisselt af met lichte muziek door
het Metropole-Orkest of een cabaret-programma, waarin het wekelijksch kwartiertje van Tony Schifferstein met zijn oude melodieën
in nieuwen vorm op de piano, al vele luisteraars(sters) heeft bekoord,
lederen Maandag geven wij een speciaal muziekprogramma voor onze
zeelieden — gezellige wijsjes, liedjes van toen en van nu, een licht
orkestje, de Marinekapel, het cinema-orgel.
Dikwijls is ons gevraagd of het nu wel de moeite waard is om op
de korte golf concerten van goede muziek te geven. „Dat komt toch
niet goed door” zoo meent men. PCJ wordt echter in vele deelen
van de wereld, en met name in Indië, zóó goed ontvangen, dat
dikwijls het beluisteren van onze concerten werkelijk een genot blijkt
te zijn. Een prima modulatie, zoo goed als geen fading, — de luisteraars
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schrijven het ons en ik heb het ook persoonlijk bij een kort bezoek
aan Batavia kunnen constateeren.
Het Nederlandsche programma van den Wereldomroep moet echter
spoedig uitgebreid worden. Binnenkort zal het twee uur duren; er
wordt dagelijks een persoverzicht aan toegevoegd, een kwartier
nieuws uit Nederland in het Maleisch en een kwartier voor de Strijd
krachten in het Verre Oosten. Ook het muziekprogramma wordt
uitgebreid. Iedereen loopt met plannen en nieuwe ideeën rond. Als
alle ideeën verwezenlijkt zouden worden, zou de dag niet lang ge
noeg zijn.
Ik heb U nu steeds verteld van programma’s bestemd voor Neder
landers buiten het Vaderland, maar, zoo zult U zeggen, daar maak
je toch geen Wereldomroep mee. Inderdaad. Van het begin afhebben
de plannen bestaan om de stem van Nederland in de Angelsaksische,
in de Fransch- en Spaansch-sprekende landen te doen doordringen.
In Europa moeten wij gehoord worden, in Scandinavië, in Rusland,
in Zuid-Amerika. Er is veel van Nederland te vertellen, en onze
orkesten zullen zeker binnenkort weer op internationaal peil staan,
soms wellicht op het hoogste peil. Maar — en dit is de groote vraag
voor een wereldomroep — zal men naar ons luisteren? Hoe kweeken
wij een luisterpubliek buiten de enkele kortegolf-liefhebbers, die maar
een klein deel van de groote massa vormen in de landen met een
ontwikkeld radio-wezen? Wij bezitten op het oogenblik nog niet de
zenders en vooral nog niet de geschikte golflengten om in alle landen
waar wij belangstelling willen wekken, goed gehoord te worden. Maar
als de technische zijde van het vraagstuk opgelost is — en dat zal
zeker gebeuren — behoeven wij dan maar een goed programma
naar Zuid-Amerika uit te zenden om te kunnen zeggen: onze radiouitzendingen voor Zuid-Amerika zijn uitstekend in orde — onze
goodwill is verzekerd — onze kooplieden kunnen er heen trekken,
zij zullen goed ontvangen worden? Neen. Er is geen enkele reden
om aan te nemen dat onze uitzendingen in, laat ons zeggen Brazilië,
ook inderdaad beluisterd zullen worden.
Wat draait U aan, als U naar de radio wilt luisteren? Hilversum I
of II. Bevredigt dat U niet, dan pas zult U Brussel, Parijs of Londen
probeeren. Alles dichtbij, prima ontvangst, weinig of geen storing,
makkelijk te vinden. Wij moeten veronderstellen dat een Braziliaan
hetzelfde doet, en allereerst Rio de Janeiro neemt, d.w.z. zijn
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eigen netwerk. Het is ergens op dat netwerk, dat wij moeten trachten
ons Nederlandsch programma te plaatsen, om als het ware zonder
dat hij het merkt, tot den Braziliaanschen luisteraar door te dringen.
Hoe kan dat? In de eerste plaats door relayeering. Een kortegolf-uitzending uit Nederland, zoo krachtig, dat zij zonder moeite in Rio
de Janeiro kan worden ontvangen door een goed ontvangst-station,
zou moeten worden gerelayeerd door den plaatselijken zender op de
golflengte die de Braziliaan aanzet als hij ,,eens naar de radio wil
luisteren”. Zonder twijfel zal de Braziliaansche omroep — als hij
bereid is over dit principe te onderhandelen — een tegenprestatie
vragen, bestaande in de relayeering door onzen omroep van een Brazi
liaansche uitzending voor Nederland. Zij zullen ons zonder twijfel
willen vertellen hoe goed hun koffie is en hun tabak en hoe goed zij
de Cucaracha spelen. Wij zouden dat moeten aannemen, het zou een
verrassend nieuw element in onze programma’s kunnen brengen:
eens in de week over Hilversum een kwartier of een half uur Brazilië,
Canada, Parijs, Oslo, Amerika, Londen, Moskou of Kaapstad. En —
Nederland ook in al die landen! Natuurlijk steeds in de taal van het
ontvangende land. Is relayeering onmogelijk, dan zou het ook kunnen
door in Nederland op de gramofoonplaat vastgelegde programma’s te
sturen — èn omgekeerd. Maar dit zou de sfeer van het directe contact
en daardoor een groote attractie missen.
Nu is dit alles heel gemakkelijk op het geduldige papier te zetten.
De practijk zal echter aan de verwezenlijking van dergelijke plannen
heel wat moeilijkheden in den weg leggen. Het lijkt mij evenwel een
ideale oplossing van het internationale radio-contact op grooten af
stand, waarnaar energiek en met enthousiasme gestreefd moet worden.
Intusschen zit PCJ niet stil. Hoewel wij reeds aan die internationale
uitwisseling denken, zal de vorming van een personeel, dat de daar
voor geschikte programma’s moet voorbereiden en uitvoeren, nog veel
zorgen en tijd in beslag nemen. Wij hebben echter een man die
geheel alleen voor de ,,goodwill” van Nederland door middel van
onze wereldprogramma’s reeds prachtig werk gedaan heeft en nog
doet. Die man is Edward Startz. Waar ter wereld radio-liefhebbers
met hun kortegolf-ontvangers luisteren naar verre landen, kent men
Eddie Startz, den man die alle talen spreekt, den omroeper die van zijn
,,Happy-Station”-programma een begrip heeft gemaakt, maar — een
begrip dat alleen bij hèm hoort.
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In November 1928 trad Edward Startz in dienst van de Phohi.
In enkele jaren wist hij door zijn goede humeur, zijn eigen manier
van omroepen in zes of zeven talen (hij heeft nooit een tekst), de keus
van zijn platen, zijn persoonlijk contact met de luisteraars, een onder
houdend programma te scheppen, dat in tientallen landen voor PCJ
en dus voor Nederland, een goodwill verwekte, die nog steeds voort
duurt. Een Nederlandsch zeeman schreef onlangs uit den Indischen
Oceaan: „Als je hier in de buurt vaart, kennen de menschen maar
twee dingen van Nederland: kaas en de PCJ.”
Toen na de bevrijding, de plannen voor een Wereldomroep vasten
vorm aannamen, vroegen wij Edward Startz dan ook onmiddellijk
of hij mee wilde werken, en Startz zelf was blij na vijf jaar zwijgen
zijn microfoon en zijn oude vrienden in alle werelddeelen terug te
vinden. Zijn prachtige platen-collectie was helaas grootendeels door
de Duitschers gestolen. Aan de vernieuwing wordt hard gewerkt.
Tweemaal in de week zendt Startz zijn Happy-Station-programma
uit. „The Happy Station from a happy nation” zei hij vroeger. Nu
noemt hij het liever: „The friendly station from a friendly nation”.
Maar, voegt hij er aan toe: „We’11 be happy again.” De „fan-mail”
die Startz ontvangt, is als die van een filmster. Uit Britsch-Indië,
Australië, Afrika, Amerika en ook Europa, schrijven luisteraars dat
zij geen Happy Station-programma zouden willen missen. Captain
MacPherson zegt in een brief namens de officieren en onder-officieren
van zijn Compagnie in Britsch-Indië: „Uw programma’s hebben altijd
een eigen sfeer en bevallen ons buitengewoon. Gefeliciteerd, U bent
het eerste station dat na den oorlog op deze wijze de vriendschap
met andere landen bevordert.” Korporaal Turner schrijft uitRangoon:
„De ontvangst was zoo goed dat ik moeite had mijn kameraden te
overtuigen dat dat heelemaal uit Holland kwam!” Rex Gillett schrijft
uit Sydney, Australië: „Wat heerlijk U weer te hooren, ontvangst
prachtig, alsof het een plaatselijk station was. Onze oprechte gelukwenschen dat PCJ weer in Nederlandsche handen is!” Luitenant
Richard schrijft uit Corsica: „Uw duizenden luisteraars zien met
verlangen tegemoet dat PCJ uit Holland weer 24 uur per dag in
de lucht zal zijn!”
Ray Sokolowsky uit Tel-Aviv-Palestina: „Nearly feil off my chair
when hearing you once again on the air, and am I glad!”
Het begon met Startz, maar velen luisteren nu ook naar onze
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andere uitzendingen: Philharmonisch orkest, Omroeporkest, Metropole-orkest, Filmorkest, solisten, cabaret.
„lederen morgen luister ik naar PCJ... it makes me happy”, schrijft
Carl Anderson uit Denair, Californië en een Kapitein van een Amerikaanschen koopvaarder schrijft: „Wij zijn nu 2600 mijl van Holland
en PCJ wordt krachtig en helder ontvangen. Ik ben een muziek
liefhebber en geniet van uw uitzendingen.” „Thank you for all the
beautiful concerts you send through the air”, schrijft Ingeborg Roe
uit Kristiansund in Noorwegen. Uit Malta schrijft Mrs. Martin:
„Dear PCJ, believe me when I teil you from the bottom of my heart:
you beat all other programmes.” In Malta wordt het „Happy-Stationhour” trouwens dooi' den plaatselijken omroep gerelayeerd. Ook de
brieven uit Zuid-Afrika, in het Nederlandsch, Zuid-Afrikaansch of
Engelsch getuigen steeds van waardeering en vriendschap. Mr. Crawford uit Kaapstad schrijft: ,,A bright cheery programme these days
with all the gloom around us, is indeed entertaining and to your
people I say: Hou moed — keep courage.” Toch ontroerde ons nog
meer het bericht van den Amerikaan Avis, Stanford University in
Californië waarin hij ons vertelde dat dank zij een bericht dat wij
. voor hem hadden omgeroepen, het contact hersteld was tusschen hem
en zijn broers in een concentratiekamp in Bandoeng.
Twee Noorsche vrienden van ons, spanden evenwel de kroon.
Ingvar Salberg uit Tromsö zegt doodeenvoudig: „PCJ is het beste
kortegolf-station in Europa” — en Bjarne Ellingson uit Kristiansund
zegt: „PCJ geeft het beste programma in Europa!”
We zullen daar toch maar bescheiden bij blijven.
En zoo zijn er nu al honderden en nog eens honderden brieven
uit alle deelen van de wereld en onze correspondentie-afdeeling heeft
druk werk om alles te beantwoorden en zoo mee te helpen over de
geheele aarde een net van vriendschap te spannen voor PCJ en dus:
voor Nederland. Steeds meer lezen we: delighted — heureux — muy
contento — inderlig glad... om Nederland te hooren.
Dit is waar een Wereldomroep mee moet beginnen.
Vrienden kweeken. Zorgen dat „men” luistert. Daarom moet alles
uitmuntend zijn, klassieke en lichte muziek; er moet een belooning
zijn voor den luisteraar, die zich de moeite geeft af te stemmen op
dat soms honderden, maar meestal duizenden kilometers verwijderde
station. En — niets enthousiaster dan een radio-enthousiast. Als een
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Britsch-Indiër met lof spreekt over PCJ, een Cubaan doet dat in Cuba,
en een Zweed in Zweden, dan zijn we op den goeden weg. Dan zal hij
er ook naar luisteren als we hem iets te vertellen hebben.
Toch zullen, hoe belangrijk een Wereldomroep ook moge zijn voor
de internationale goodwill van Nederland, onder al die over de wereld
verspreide luisteraars, onze eigen landgenooten steeds de eerste plaats
in onze harten blijven innemen. En iedere medewerker beseft ten
volle de waarde, de belooning en de verplichting die liggen opge
sloten in de woorden van den ex-krijgsgevangene D. Kruk, die ons
schreef uit het kamp Tamoean in Siam, waar hij met ongeveer drie
duizend landgenooten op de werkelijke bevrijding wachtte: „Duizen
den en duizenden landgenooten overal ter wereld, in de raarste uit
hoeken tot kampen midden in de jungle, voelen zich dagelijks hecht
met U vereenigd. Door PCJ leven wij mee met Uw moeilijkheden,
en voelen ons één met U in den vasten wil om te gaan bouwen aan het
herstel van ons Koninkrijk. Wij voelen dat ons Holland leeft en
werkt. Daarom PCJ, gaat voort op het ingeslagen pad. Breng ons
Nederland midden in Siam, Sumatra, Singapore, Java, Australië,
op de wereldzeeën, en overal ter wereld waar zich Nederlanders
bevinden.”
PCJ zal trachten in die taak niet te falen.
G. Sluizer.

64

de radio vraagt om speciale muziek

Zonder muziek is de radio ondenkbaar. Zeker, het nieuws via de
radio zou door velen niet graag gemist worden en in de afgeloopen
jaren was het zelfs, voor zoover het van Engeland uit kwam, de
dobber, waarop een groot aantal menschen zich drijvende wist te
houden. De lezing, de Kerkdienst, het kookpraatje en wat al niet,
de belangstelling er voor is niet gering, maar toch... als daarnaast
niet muziek een groot deel, het grootste deel zelfs, van de programma’s
aanvulde, hoeveel luisteraars zouden er dan overblijven? Het is dan
ook niet te verwonderen, dat éénerzijds de radio-omroepen en ander
zijds de fabrikanten van radio-toestellen vóór den oorlog alles in het
werk stelden, om de weergave van de muziek zoo zuiver en mooi
mogelijk te doen zijn. Steeds verder werden de apparaten geperfectionneerd — wij, Hollanders, denken uiteraard dadelijk aan Philips —
steeds meer trachtten de technici in het omroepbedrijf alles te doen
om de muziek door den luidspreker zóó te doen klinken alsof men bij
de uitvoering aanwezig was. In hoeverre zijn die pogingen geslaagd
en wat zou er gedaan kunnen worden, om een en ander nog verder
te verbeteren? Vanzelfsprekend kan ik dat, wat den bouw van radio
toestellen betreft, niet beoordeelen en evenmin een meening uiten
over de eventueel nog aan te brengen correcties bij de uitzendingen.
Maar wel durf ik beweren, dat een groote stap voorwaarts mogelijk
moet zijn wanneer er zoo spoedig mogelijk wordt overgegaan tot het
componeeren van muziek, die speciaal voor radio-uitzendingen ge
schikt is.
Het zal den muzikalen luisteraar zonder twijfel wel eens opgevallen
zijn, dat ondanks alle technische perfectionneering het timbre van
sommige muziekinstrumenten door den luidspreker niet onaanzienlijk
verschilt met den werkelijken klank. De piano en de viool, of beter
nog, vrijwel alle strijkinstrumenten, krijgen iets metaalachtigs in hun
klank en missen het levende vibrato van de realiteit. Bovendien valt
bij de blaasinstrumenten op, dat er bepaalde registers zijn, wier klank
vrijwel met de werkelijkheid overeenkomt, terwijl er daarnaast tonen
bestaan, die het minder goed doen. Er zijn bepaalde orkestrale com-
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binaties, die in de zaal duidelijk, door de radio troebel klinken en
de paukenroffel kan soms door de radio het geheele effect bederven.
Natuurlijk bestaat er verschil tusschen een lijnuitzending in een zaal,
waar één of twee vast opgestelde microfoons aanwezig zijn en een
uitzending uit de studio, waar de technici al hun kunstgrepen kunnen
toepassen, maar al bij al genomen zal zelfs de grootste radio-enthousiast toch wel willen erkennen, dat er speciaal bij orkestrale muziek
een groot verschil bestaat tusschen den klank in de zaal en den klank
door den luidspreker.
Het wil mij voorkomen, dat de componisten zullen moeten beginnen
met langdurig en ingespannen te luisteren naar hetgeen de luid
spreker hun te vertellen heeft, opdat zij zich realiseeren, welke passages
en combinaties uit bekende werken in de zaal wel en door de radio
niet voldoen. Vervolgens zullen zij zich, met behulp der technici,
op de hoogte moeten zien te stellen van hetgeen er precies gebeurt
en tenslotte zullen zij door experimenten, bijgestaan alweer door de
technici, hun les moeten leeren. Ik denk bijvoorbeeld aan de mogelijk
heid, dat iedere zich voor deze kwesties interesseerende componist
gelegenheid krijgt 20 of 30 maten orkestmuziek op verschillende
wijzen geïnstrumenteerd door den luidspreker te hooren, om ver
volgens door wijzigingen zoover te komen, dat hij uiteindelijk een
klinkend resultaat krijgt, dat aan zijn oorspronkelijke intenties be
antwoordt. Uit deze en soortgelijke experimenten zou een serie werken
kunnen voortkomen, speciaal voor de radio geschreven, werken dus,
die bij uitzending hun gestalte niet gedeeltelijk verliezen en een juist
beeld van de bedoeling van den componist aan den luisteraar geven.
Hiermede zou de scheppende hedendaagsche toonkunst zeer zijn
gebaat, want de radio is het middel bij uitnemendheid om algemeene
bekendheid aan een compositie te geven.
Als wij verder gaan met veronderstellingen in dezen geest, zou het
op den duur mogelijk moeten zijn nog iets anders te doen. Wanneer
de levende componisten het nieuwe ,,vak”-schrijven voor de radio
volkomen zijn gaan beheerschen, moeten zij ook in staat zijn om
werken van overleden meesters zoodanig om te werken wat hun
instrumentatie betreft, dat wij door de radio een klinkend resultaat
krijgen, dat vrijwel met den klank in de zaal overeenkomt. Natuurlijk
zou dat een apart en zeer bijzonder werk worden, maar mogelijk
moet het zijn.
5
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Zeer goed weet ik, dat de hierboven aangegeven ideeën niet nieuw
of oorspronkelijk zijn. Er is reeds vóór den oorlog in verscheidene
landen in deze richting geëxperimenteerd. Vooral in Duitschland en
in Tsjecho-Slowakije. Maar in ons land is in deze nog niets of althans
te weinig gedaan. Reeds in 1933, tijdens het Internationale muziek
feest der I.S.C.M. te Amsterdam, vertelden enkele Tsjechen over
hun pogingen. Bijvoorbeeld hadden zij geprobeerd, de niet fraai
klinkende pauken bij radio-uitzending te vervangen door een dicht
bij de microfoon opgestelde harp. Wat uit den luidspreker kwam,
schijnt het paukengeluid der werkelijkheid dicht te benaderen.
Natuurlijk kunnen wij nog verder voortgaan met veronderstellen.
Wij kunnen ons afvragen of niet allerlei nieuwe, in de zaal niet be
reikbare effecten te voorschijn zouden kunnen worden getooverd door
vlak bij de microfoon bepaalde geluiden teweeg te brengen door
slagwerk of instrumenten, waardoor het kleurengamma van den
totalen orkestklank sterk zou kunnen worden vergroot. Wat zal een
pizzicato-glissando op een cello bijvoorbeeld voor effect geven vlak
bij de microfoon gemaakt en de rest van het orkest op den achter
grond? Zoo zijn ontelbare dingen mogelijk, dingen, die voor den
radio-omroep en de luisteraars zoowel als voor de componisten van
belang zijn.
Wil er in ons land van bovenstaande dingen iets terecht komen,
dan zal eerst de radio-situatie volkomen opgehelderd moeten zijn.
Dan zal óf de nationale omroep een feit moeten worden, óf de
omroep-vereenigingen moeten opnieuw volledige zelfstandigheid ver
werven..
Moge men straks, hoe dat ook worden zal, in ieder geval een open
oog voor deze dingen hebben en moge het zoover komen, dat de
componisten, die zich voor een en ander interesseeren, de hulp en
voorlichting kunnen krijgen, die zij niet ontberen kunnen om het
bovengeschetste doel te bereiken.
Mr. Guillaume Landré.
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Mij is gevraagd een bijdrage te schrijven over „amusements
muziek” en met het vermelden van die opdracht zit ik al meteen in
het probleem. Het is echter beter te spreken over „ra^/zo-amusementsmuziek”, want het brengen van een programma van het tooneel af
en het verzorgen van muziek voor de radio-microfoon zijn twee geheel
op zichzelf staande dingen. Zij behooren het althans te zijn, al valt
er helaas in de practijk nog maar al te vaak van verschil niet veel
te bespeuren.
Wat is het verschil, dat m.i. tusschen deze beide manieren van
muziekmaken absoluut naar voren moet komen? Als de musicus, het
orkest of mijnentwege ook de spreker, op het tooneel staat, dan ziet
hij het publiek voor zich. Hij werkt dus voor een groote groep menschen, en niets is natuurlijker, dan dat dit op den musicus invloed
heeft en dat hij in zijn voordracht daar rekening mee houdt. Hij
probeert dus, als het amusements-muziek betreft, aan een publiek,
dat uit een groot aantal gezellig bij elkaar zittende menschen bestaat,
zooveel mogelijk en zoo goed mogelijk amusement te bieden. Bij een
spreker zou dat natuurlijk nog veel duidelijker zijn, want die onder
gaat in zijn toespraak onmiddellijk de wisselwerking tusschen zich
zelf en zijn publiek. Maar, zoo zult u terecht opmerken, indien het
orkest voor de radio-microfoon staat, dan is het publiek, waar het
voor speelt, toch onnoemelijk veel grooter, dan het ooit in een zaal
bij elkaar zal hebben? Een uitzending kan door iedereen beluisterd
worden en het publiek is dus zoo goed als onbeperkt in omvang.
Maar hiermee komen wij juist aan het cardinale punt van de kwestie.
Want, al heeft u gelijk met de opmerking, dat „de heele wereld”
kan meeluisteren, er is één ding, dat de man voor de microfoon
steeds voor oogen moet houden: in de zaal komt het publiek naar
hèm toe, maar voor de radio-microfoon werkend, komt hij naar het
publiek toe. Hij komt als gast in duizenden huiskamers, ziekenzalen
enzoovoort. De luisteraar in de huiskamer houdt zich niet met de
gedachte bezig, dat op hetzelfde oogenblik misschien duizenden andere
luisteraars in hun huiskamer ook mee zitten te luisteren naar dezelfde
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voordracht. De luisteraar voelt zich in zijn huiskamer geen deel van
een massa-auditorium, maar hij is alléén. De musicus moet dus den
indruk, dat er voor dien eenen luisteraar alleen gespeeld wordt, niet
wegnemen, indien althans zijn speciale taak in een bijzonder geval
niet is den luisteraar in een grooter luisteraarsverband te halen. Wij
zouden het ons zoo kunnen voorstellen, dat men bereid is om thuis
naar iemand, die op bezoek komt, te luisteren, als hij ons op een
kalme, beschaafde en rustige manier iets vertelt. De zaak wordt
anders, als de bezoeker met veel herrie bij ons binnendringt, om ons
op een luidruchtige manier zijn meening op te dringen. Binnen den
kortst mogelijken tijd zou zulk een man bij mij de deur uitgewerkt
zijn. En zoo is het toch wel met veel radio-nummers gesteld. De
ontvanger staat op een station afgestemd, we zitten rustig in de huis
kamer en praten wat onder elkaar en daar schettert ineens uit den
luidspreker een helsch lawaai. Gevolg: den musicus wordt met een
beweging van den schakelaar „de hals omgedraaid.”
Ik spreek hierbij natuurlijk alleen over „amusements-muziek”. Voor
een uitzending van een ernstig muziekprogramma, bij voorbeeld van
het Radio-Philharmonisch Orkest, gaan wij rustig „zitten”, met geen
ander doel dan van de uitzending te genieten. Dan moeten wij ook
niet gestoord worden door onderlinge praterij, dan luisteren wij intens.
Geheel anders staat de zaak bij een licht amusementsprogramma.
Dan kunnen wij er visite bij hebben, dan kan er een gesprek gaande
zijn, dan luisteren wij met een half oor. Dan kunnen wij onder het
luisteren rustig door-eten, zonder dat iemand vraagt „zet toch in
hemelsnaam dat ding af.” Tenminste... als de uitvoerders van de
amusementsmuziek goed begrepen hebben, wat hun taak is. Er is
m.i. stellig behoefte aan werkelijk rustige, goedgespeelde en pretentielooze muziekprogramma’s, die een, laten wij zeggen bedaard en ge
noeglijk amusement bieden. Een gedeelte van de jongere generatie
is nog verzot op jazzmuziek, hoewel dit aantal toch geringer blijkt te
zijn, dan wij dikwijls denken. Meer en meer gaat de belangstelling
van de jonge luisteraars uit naar de z.g. symphonische jazz, waarvan
vooral in den Engelschen radio-omroep goede voorbeelden te be
luisteren zijn — waarbij wij echter het mooie Metropoleorkest onder
leiding van Dolf v. d. Linden niet mogen vergeten. Maar waar is
het ensemble of het orkest, dat de moderne „schlager” voor den
ouderen luisteraar aannemelijk maakt? Waarom moeten de foxtrots
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altijd gespeeld worden in „overgearrangeerde” arrangementen? Ik
weet wel: die arrangementen zijn voor de musici prettig om te spelen.
Het zijn interessante partijen, die je op den lessenaar krijgt, partijen,
waar wat aan te doen is, met prachtige doorwerkingen en effecten,
of een werkelijke jazzorchestratie met alle daarbij behoorende „swing
and pep”. Maar heusch, een groot gedeelte van de luisteraars zou wat
meer eenvoudige uitzendingen op prijs stellen. Een programma van
bekende melodieën op eenvoudige manier gespeeld, zonder meer,
zonder „hot”, zonder moderne harmonieën, een programma dus,
dat voor iedereen bevattelijk is. En, uitgaande van deze veronderstel
ling, zijn wij begonnen met ons kwartet en al dadelijk werd het
bewijs geleverd, dat wij goed gezien hadden. Eiken dag weer komen
er brieven binnen van luisteraars, van een melkboer, een agent van
politie, van een notaris, van een dokter, van oude en jonge luisteraars.
En uit al deze brieven blijkt, dat men graag naar het kwartet luistert
om de rustige manier van musiceeren en om het intieme karakter.
Het is een ensemble, dat uitsluitend bedoeld is om een halfuurtje
rustige amusements-muziek te brengen, eenvoudig om aan te hooren
en absoluut zonder pretenties. Het kwartet is alleen geschikt om voor
de radio-microfoon te werken, daar het effect in een zaal, zonder
de versterkers, nihil zou zijn. De bezetting is: A. Limbach (bas),
P. Baan (guitaar), Ab. Remmelts (piano, celesta, spinet, accordeon)
en J. Corduwener (viool, vibrafoon, accordeon, cinema-orgel, Hawaian-guitaar en zang). Om kleur in het kleine ensemble te krijgen,
maken wij een dankbaar gebruik van de vele instrumenten en wisselen
vele malen van instrument, zoodat de indruk ontstaan is, alsof het
kwartet uit meer dan vier personen bestaat, hetgeen toch inderdaad
niet waar is.
Ik zou willen, dat meer ensembles voor de microfoon kwamen, die
hun programma’s op eenvoudige, ik zou haast zeggen op kinderlijkeenvoudige wijze, brachten. Het grootste deel der luisteraars is na
vijf jaren van oorlogsgeweld en oorlogszenuwen meer gesteld op
rustige en beschaafde amusementsmuziek dan op opwindende en mee
slepende jazz.
J. CORDUWENER.
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Het begin. Eindhoven.
De kuilen in den weg, die op tallooze plaatsen stukgeschoten was
en de verschillende granaattrechters, welke nu eenmaal op ongemak
kelijke plaatsen plegen te liggen, maakten in Mei 1945 de reis Hilversum-Eindhoven nog niet bepaald gemakkelijk. De auto, puik van
buiten, was van binnen de vijf jaren onderduiken nog niet vergeten.
Helaas, de banden vertoonden kuren. Maar de zon scheen, we waren
vrij en de onafgebroken sliert legerwagens, die afgeladen vol levens
middelen van Zuid naar Noord reden, blijft onvergetelijk.
De Omroep had mij uitgenoodigd naar Eindhoven te komen en
ik deed niets liever, dan de lange oorlogsperiode zonder radiowerk
verwisselen voor hernieuwde radio-activiteit. Ik was op weg naar de
studio van Herrijzend Nederland, een beetje nieuwsgierig hoe ze het
daar klaargespeeld hadden om met primitieve middelen dag in dag
uit een radioprogramma te geven.
Het is moeilijk te beschrijven met hoeveel plezier ik deze reis aan
vaardde, welk een heerlijk voor-oorlogsch gevoel een autotocht gaf,
hoe ik op de route Grebbeberg, Arnhem, den Bosch beurtelings ver
vuld was van hevige woede over de zwaar geschonden plaatsen in
steden en dorpen en van den anderen kant een trotsche vreugde voelde
tintelen om de eerste teekenen van herstelwerk. Want die waren er
reeds, meteen in die eerste weken na onze bevrijding. Er was veel
puin, maar er werd aan gewerkt en het was goed mogelijk er door
te komen. Toch nam de reis nog vijf uur in beslag, voor we aan de
studio in Eindhoven arriveerden.
Hoe zou het er van binnen uitzien? Het was vlug bekeken. Voor
de deur van het Philips Ontspanningsgebouw stond een groene
legerwagen, zoo’n korte mops, aan insiders bekend als een Fifteen
hundred weight. De Reportagewagen. En binnen zag ik een groote
zaal met rijen bureaux en schrijfmachines; een klein zijvertrek met
opschrift: Majoor van den Broek, de baas. De trap op en we komen
langs een deur: Nort. Dat klonk bekend voor radio-ooren. Achter
die deur was een heele kleine bureaukamer en daarin stond, groot
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en breed-uit, een luitenant. Het was Karei Nort en we kenden elkaar
goed van vroeger, uit onze oude, kleine radio-wereld.
Voor het overige was het hier nog kleiner, maar zeker niet ouder.
Ik zag dien eersten dag een massa gezichten en hoorde veel namen die
voor de radio nieuw waren. Eventjes neuzen in de discotheek met
ongeveer vijfduizend gramofoonplaten (goed zoo!) en in de muziekafdeeling, die het van die gramofoonplaten moest hebben. Want veel
orkesten en solisten telde het bevrijde Zuiden destijds niet. Daarna
passeerde ik de afdeeling religieuze uitzendingen, waar pastoor en
dominee samenwerkten, maakte kennis met de afdeeling ,,gesproken
woord”, waarmede degenen bedoeld worden, die tot plicht hebben
interessante radiosprekers van alle richtingen uit te zenden. En toen
kwam de nieuwsdienst.
Dit laatste was voor mij als omroepman inderdaad een kennis
making, want vóór den oorlog beschikte de radio in Nederland niet
over een eigen nieuwsdienst en tijdens den oorlog was „het nieuws”
bij alle omroepen in het buitenland uitgegroeid tot een van de be
langrijkste onderdeden van het programma. Er was een heele luisterdienst aan verbonden die tot taak had de voornaamste nieuwsuit
zendingen van het buitenland op te vangen en te verwerken. En
behalve deze nieuwsbron, beschikt de nieuwsredactie nog over de
gewone bronnen als binnen- en buitenlandsche persbureaux en corres
pondenten. Ik zag meteen, dat al dit nieuws tot de laatste minuut
voor de uitzending (en dikwijls terwijl de nieuwsuitzending al aan
den gang was!) door de redacteurs pasklaar werd gemaakt voor de
microfoon. Tempowerk!
Maar nu de studio zelf. Wat ik tot nu toe gezien had, was niets
anders dan administratie en programmavoorbereiding. We gingen
weer een trap op en daar vond ik wat ik zocht: de controlekamer,
waar de radiotechnicus de gramofoonplaten draait, de studiever
trekken aansluit en kwaliteit en sterkte van de uitzending con
troleert. Lucienne Boyer zong: „Parlez-moi d’amour”, wat niet
nieuw was en in de omroepcel, snikheet zonder ventilatie met
gordijnen vanwege de acoustiek, zat... Frits Thors. Ook dat was niet
nieuw.
Allemaal kleine hokjes en kamertjes, veel nieuwe gezichten, maar
een prettige sfeer en een weergaloos werk-enthousiasme: dat was, zooals ik al spoedig ondervond „Herrijzend Nederland”, Eindhoven. En
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„Zte” studio was het podium van de bioscoopzaal van Philips op de
eerste verdieping.
Meteen kon ik voor de microfoon gaan zitten, om namens de pasbevrijde Nederlandsche luisteraars in het Noorden een van harte
gemeend dankwoord te richten tot Radio Oranje te Londen. Partir,
c’est mourir un peu... Te versch nog lagen de dagen in het geheugen,
dat het nieuws uit Londen alles voor ons beteekende: well done Bob
den Doolaard en Lou de Jong, Rotterdammer en Sluizer en al jullie
anderen voor en achter de schermen van den kleinen Nederlandschen
Omroep in Londen. In waarheid waren jullie de Stem van Strijdend
Nederland, toen onze monden totaal gesnoerd waren. Radio Oranje
is niet meer. Herrijzend Nederland gaat verder tot er orde op de zaken
gesteld zal zijn.
Intusschen blijkt het mijn taak te worden een reportageafdeeling
op te bouwen, die er op berekend moet zijn om het herrijzen van
Nederland bij te houden. Uitzet: één reportagewagen, de bovenvermelde
„mops”. Het was een open legercar, waar een paar Philipsversterkers en twee opnamemachines in geschroefd waren om platen op te
nemen, een benzineplofje erbij om 220 Volt te leveren, één geblutste
en één goeie microfoon, het geheel onder een linnen tent. Klaar.
Veel was het niet, maar het was een begin. De motor was nog
dragelijk, de banden prima en die tent zou van den winter wel tobben
worden, want platen maken onder nul gaat niet. Maar tenslotte was
het pas begin zomer, dus geen zorgen voor den tijd.
Er bleef ook niet veel tijd over om na te denken, want het oogenblik naderde, waarop onze Koningin haar plechtigen intocht in Am
sterdam zou houden en voor den nog op te richten reportagedienst was
een dergelijke opgave op dat oogenblik een bovenmenschelijk probleem.
Gegeven: de studio in Eindhoven; een reportagewagen; wèl platen,
géén reporters.
Gevraagd: reportage van 11.00 tot 19.00 uur in Amsterdam, af
stand tot Eindhoven 5 uur rijden, uitzending nog denzelfden dag.
En nu de oplossing. We zijn in Amsterdam om 19.00 uur klaar.
Optellen 5 uur rijden = 24.00 uur en om 23.00 uur sluit onze uit
zending.
Ik heb ergens geschreven dat het enthousiasme in Eindhoven
enorm was. En enthousiasme schenkt vleugels, in dit geval letterlijk.
De militaire vliegdienst was onmiddellijk bereid om twee toestelletjes
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ter beschikking te stellen, teneinde de in Amsterdam gemaakte reportageplaten naar Eindhoven te vliegen. Daardoor zou het mogelijk
zijn in de nieuwsuitzendingen van 19.00 en 22.00 uur onze reportage
te geven. De toestellen zouden van een zandplaat bij de Stadionkade
in Amsterdam (airstrip heet zooiets) opstijgen. Als ik geweten had,
dat het eerste toestel met platen en al in den start bijna op zijn neus
stond door een onvoorzienen kuil...
We hebben onze reportage in Amsterdam gemaakt en op tijd in
Eindhoven uitgezonden. Frits Thors ontpopte zich als een uitstekende
reporter en Karei Nort was met onzen éénigen reportagewagen dien
dag in Amsterdam op alle plaatsen tegelijk, geheel volgens een zorg
vuldig uitgedacht schema. Sluizer uit Londen stond klaar voor het
verslag bij het paleis op den Dam en Herman Felderhof zag den
reportagewagen net op tijd arriveeren bij het monument aan de
Apollolaan. Het ongekende enthousiasme van de Amsterdammers,
het ontroerend plechtige moment van de kranslegging door Hare
Majesteit aan den voet van het monument voor onze gevallen landgenooten, historische momenten in onze geschiedenis, werden op de
plaat vastgelegd. Een vorstin trok haar hoofdstad binnen en luisterend
Nederland kon er denzelfden dag getuige van zijn.
De reportagedienst in oprichting had de eerste zware proefdoorstaan.
Maar één zwaluw maakt nog geen lente. Want niets is moeilijker,
dan de opgave om met beperkte en primitieve middelen het hoofd
te bieden aan een veelomvattende taak, waaraan de luisteraar (natuur
lijk) eischen stelt alsof er geen oorlog geweest ware. Maar Herrijzend
Nederland was niet de eenige die zich voor dergelijke problemen
gesteld zag. En natuurlijk stelden ook niet alle reportages even zware
eischen. Vanuit Eindhoven was het b.v. eenvoudig genoeg, de opening
te verslaan van een door onze Nederlandsche pioniers gebouwde
verkeersbrug in Roermond. Als reportage was dat een vrij eenvoudige
en prettige opgave, want, wat werd daar gewerkt door die jongens!
Die brug groeide zienderoogen en toen zij eenmaal klaar was, zette
de kok nog eens zijn beste beentje voor. En dat was voor pas bevrijde
magen ook iets om niet te vergeten!
Maar het Zuiden was al langer bevrijd en het meeste nieuws was
daar langzamerhand in reportage gebracht. Daarentegen viel er in
die eerste Maanden na Mei ’45 in het Noorden volop te beleven.
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De eerste tram reed uit in Amsterdam, het eerste concert van een
prima Engelsche Militaire Kapel in het Concertgebouw, een plechtige
herdenking van gevallen landgenooten, de eerste electrische trein reed
weer op het traject Amsterdam-Haarlem.
Het leven is bont en dat fascineerende woordje: ,,eerste” is een
geboren tyran. Veel dingen, die nu weer gewoon zijn, waren zoo
interessant door dat praedicaat ,,eerste” omdat ze in ons het besef
van herwonnen vrijheid tot tastbare werkelijkheid deden groeien.
In dien tijd waren de verbindingen met de overige deelen van het
land nog niet of nauwelijks hersteld. De wegen, inclusief ponten en
noodbruggen, waren berijdbaar. Meer niet. Want, zoowel door het
inderhaast herstelde wegdek als door het overdrukke vrachtwagenverkeer, kostte het tweemaal zooveel tijd als normaal om ergens heen
te rijden. En dat vrachtwagenverkeer was noodzakelijk! Onze bondgenooten pakten de voedselvoorziening Noord gelukkig krachtig aan
en als er één prettige herinnering aan die eerste maanden in mijn
geheugen levendig gebleven is, dan is dat de weelde van volgeladen
voedseltransporten, onoverzienbaar lang, die onafgebroken dag in
dag uit in volle vaart naar de hongerprovincies reden. Die Canadeezen
waren doortastend en we kunnen er hun niet dankbaar genoeg voor
zijn. Maar daarom was het voor ons nog niet gemakkelijk er tusschendoor te manoeuvreeren. Een Canadees rijdt hard. En hij kijkt niet
op een schrammetje.
De treinverbinding was nog een wenschdroom en de vooral voor ons
zoo belangrijke telefooncommunicatie was nog in wederopbouw.
Maar zonder snelle verbindingen met betrouwbare nieuwsbronnen
over het te bestrijken gebied, is een reportagedienst een utopie. Het
lag dus in de logische lijn van de ontwikkeling dat de nieuws- zoowel
als de reportagedienst zoo spoedig mogelijk naar het centrum van het
land verplaatst moesten worden. Aan tempo zijn we in de radio
gewend en op denzelfden dag, dat zich deze noodzaak deed gevoelen,
werd het besluit genomen: naar Hilversum.
Ongeveer zes weken had ik in Eindhoven gewerkt: in een kleine
studio, die mij sterk deed terugdenken aan den begintijd van de radio
in Nederland en waar ook inderdaad door een klein aantal enthou
siaste menschen opnieuw pionierswerk was verricht. Er was daar in
Eindhoven een kleine Nederlandsche omroep ontstaan, die, in beknopten vorm, over zoo goed als alle afdeelingen beschikte welke

MET DE MICROFOON OP JACHT

75

in het groote bedrijf terug te vinden zijn. Waarin menschen van alle
denkbare richtingen eendrachtig samenwerkten in dien eersten, on
geloofelijk moeilijken tijd van wederopbouw. Toen er nog een ont
stellend gebrek was aan de meest primaire dingen als microfoons,
versterkers, opnamemachines, gramofoonplaten en zelfs doodgewone
microfoonkabels. En er bijna geen mensch te bereiken was, ofje moest
hem zelf halen (en weer thuisbrengen!). En die hun uitzendingen
verzorgden op een zender, die onder de oogen van de bezetters door
enkele vooruitziende Philipsmenschen was opgebouwd. Luctor et
emergo. De Zeeuw zegt, spottend met zijn moeilijkheden: „Lukt het
vandaag niet, dan lukt het mergen”. En zoo was het daar. Wat
vandaag nog niét kon, dat lukte morgen wèl.
Intusschen was midden zomer een van de oude zenders in Lopik
weer bedrijfsklaar, zij het dan ook niet op volle energie. En Hilversum
zou meer radio-accommodatie bieden dan Eindhoven. Ik liet in het
Zuiden een klein gramofoontje achter, op een doodgewone kist ge
monteerd. Daarop had ik mijn reportageplaten gekeurd, voordat ze
uitgezonden werden. In een verloren hoekje, naast de filmprojectors
van den Philipsbioscoop stonden twee goede opnamemachines. Daar
mee waren in die maanden alle gramofoonplaten van „Herrijzend
Nederland” opgenomen. En ook alle reportage-opnamen zendklaar
gemaakt. Gemonteerd, een bewerking die identiek is met het cutten,
het monteeren van een film.
Overvloedige accommodatie was er niet in Eindhoven, maar het
enthousiasme van alle medewerkers was meer waard geweest, dan
welke luxueuze inrichting ook.
Na het lezen van het nieuwsbulletin van 13.00 uur pakte ik mijn
koffer en het volgende nieuwsbulletin las ik om 19.00 uur voor de
microfoon in Hilversum. De nieuws- en reportagedienst was verhuisd.
De uitzendingen gingen op dien dag zonder onderbreking door,
teamwork van alle betrokkenen. Het eenige, dat de luisteraar kon
opvallen was de aankondiging :
Hier Herrijzend Nederland, Hilversum.
Een wensch is aardiger dan de realiteit. En Herrijzen valt niet mee.
Als een spin in het web in het centrum van het land, Hilversum,
was het eerste werk het leggen van contactpunten. Afspraken maken
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met menschen, die uit hoofde van hun functie in staat zijn, den reportagedienst tijdig te kunnen waarschuwen, waar en wanneer er iets
gaat gebeuren, dat van belang geacht kan worden. Zoodra dat eenmaal
werkte, was de toevloed van gegevens en aanvragen om reportages,
die spontaan van buitenaf kwamen, haast niet te overzien. Het eenige
noodzakelijke antwoord daarop was: voorzichtig aan uitbreiden.
We stonden immers aanvankelijk voor schijnbaar onoverkomelijke
moeilijkheden. Reporters waren er te weinig. Sommigen van de
ouderen hadden zich gebonden aan andere bezigheden en er moesten
dus nieuwe komen.
Eén reportagewagen kan onmogelijk op twee plaatsen, laat staan
op meerdere, tegelijk zijn. Dus onze capaciteit om het iedereen, binnen
redelijke grenzen, naar den zin te maken, was ontoereikend. En het
is merkwaardig dat ieder die met een min of meer belangrijke ge
beurtenis komt aandragen, zich bekocht voelt als het antwoord moet
luiden: het is ons niet mogelijk, we zijn volgeboekt. En het was on
vermijdelijk, dat zooiets in het begin voorkwam, terwijl het regel
was, dat de nauwelijks thuisgekomen reportagewagen onmiddellijk
weer uitreed met een geheel versche bemanning.
Het probleem waar we voor stonden was dus tweeledig: reporters
en reportagewagens.
Hoe is het mogelijk om in korten tijd reporters uit den grond te
stampen? Laat ik er meteen bijvertellen, dat de ideale reporter nog
geboren moet worden. Algemeen en grondig onderlegd zijn, van
letterlijk alle markten thuis, met iedereen makkelijk kunnen omgaan,
je in alle situaties, ook de meest ongeordende, kunnen redden, je
overal in kunnen denken en bij aan weten te passen — en dan? Ja
lezer, en dan voor de vuist weg, zonder fouten, in zuiver Nederlandsch
over ieder onderwerp boeiend weten te spreken...
Afgezien van deze levende zijde van het probleem, was er nog de
technische kant. De Duitschers immers hadden de zware verleiding
niet kunnen weerstaan om een flink gedeelte van het rollende (repor
tage) materieel naar Duitschland te rollen. Dat waren we dus kwijt.
Bovendien had de N.S.B. radio ook nog wel eens een cadeautje ge
maakt aan haar beschermers.
Maar de inmiddels met al het oude personeel van vroeger uitgebreide
radio-technische dienst zag kans, om uit les beaux restes althans twee
wagens op korten termijn aanspraak te doen maken op den in wezen
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gecompliceerder! titel: reportagewagen. En voor ik nu verder ga met
mijn verhaal, zullen we eerst eens zoo’n wagen bekijken.
Hebt U eigenlijk een reportagewagen van binnen wel eens goed
gezien? Het is ook voor niet-technische menschen wel aardig. Als de
reporter op jacht is, is de wagen het jachtgeweer. Aan alle kanten
ongevaarlijk, behoudens één klein plekje: de microfoon. Die is levens
gevaarlijk voor hen die er voor staan, maar daarover later.
Nu zullen we de inrichting bekijken. Een goed verlicht en ver
warmd vertrekje op wielen; een paar practische stoelen en groote
ramen die vrij uitzicht waarborgen over het terrein van actie. En
verder een massa techniek. Technische details sla ik over. Die zijn
voor vakmenschen. Maar wel belangrijk is het te weten, dat die
inventaris in beknopt bestek precies gelijk is aan dien van een opnamekamer uit een studio. De reportagetechnicus beschikt in den wagen
over dezelfde versterkers, aansluitingen voor microfoons en machines,
waarop hij platen kan opnemen en afspelen. Ook een ontvanger,
waarmee hij het programma kan controleeren, is aan boord. En de
studio, dat is de wijde wereld. Overal waar wij staan, is de omgeving,
zoover als onze microfoonkabels reiken, onze studie.
Overal ? Ja, dat hoeft niet met een korreltje zout te worden genomen.
Natuurlijk is er voor onze radio-installatie electrische stroom noodig.
Maar meestal is er wel een stopcontact in de buurt, waar wij dien
stroom vandaan kunnen halen. En zelfs in de rimboe kunnen we ons
redden. De wagen heeft een eigen centrale: n.1. een batterij accu’s,
waar een „omvormer” de benoodigde 220 Volt uit te voorschijn
haalt. En daarop kunnen wij urenlang draaien.
Waar we dus met den wagen kunnen komen, zijn we ook in staat
een reportage te maken. Als de wagen niet verder kan, b.v. op plaatsen
waar geen wegen zijn of op het water, redden we ons op een andere
manier. Maar hoe dat moet, daar komen we later nog wel op terug.
Een goed geoutilleerde reportagewagen stelt ons in staat op alles af
te stappen wat radiogénique is en niet in de studio plaats grijpt. Van
rechtszaal tot voetbalveld.
In de beginjaren waren de mogelijkheden van den omroep beperkt
tot datgene wat zich in de studio afspeelde. De reportagewagen kent
geen grenzen. Het is geen wonder dat zoo’n wagen een troetelkind is
van de technici. Hij is ingericht met het modernste radio-materiaal
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en van alle denkbare nieuwe snufjes voorzien. Bovendien een snelle
wagen met een betrouwbaren motor en een goed stel banden. En
hiermede is de reportagewagen aan U voorgesteld.
Lieve lezer, zoo was het voor den oorlog. En nu?
Het schamele drietal overgebleven auto’s was grondig vernield door
jarenlangen dienst op gasgeneratoren. Voor we iets konden beginnen
moesten ze geheel gereviseerd worden.
Ook daar is hard aan gewerkt en binnen enkele maanden waren
althans twee wagens bruikbaar. Op de banden na, want dat bleef
een wanhoop zonder eind. Maanden heeft het geduurd, eer het be
treffende departement in staat was aan een semi-officieele instantie
als de radio, de enkele banden toe te wijzen, die dringend noodig
waren.
En zelfs dat is nog niet het eenige. Achteraf herinner ik mij, dat het
mij dikwijls verbaasd heeft dat wij toch nog niet vast liepen. Want
om reportages te maken zijn gramofoonplaten noodig. Wanneer ik
daar nu bij vertel, dat die tegenwoordig uit het buitenland moeten
komen, stappen we meteen in een heele stapel obstakels. Deviezen,
transport oftewel zendingen die niet of over tijd aankomen. De eenige
platenfabriek in Nederland lag vlak aan de Duitsche grens, werd
door Duitschers gedreven en... is niet meer. Soms was onze voorraad
platen uitgeput. Het is gebeurd, dat we tusschen oude opnamen
naar „leege” kantjes zijn gaan zoeken om nog te kunnen doorwerken.
Was soms de kwaliteit niet zooals wij die zelf wel zouden wenschen ?
Accoord, maar: wij draaiden.
Opsporing en Voorbereiding.
Het is een fascineerende taak, dat ,,op jacht gaan met de micro
foon”. Minstens even spannend is echter het organiseeren van de
jacht. En het wild heet: nieuws. Als de dag voorbij is, kijk je de
kaart van Nederland eens aan en peinst, waar het volgende moment iets
te doen zal zijn. Want dat staat nooit stil en de voorbereiding evenmin.
Een reportagedienst is als het ware de brandweer-afdeeling van de
radio. Altijd paraat om uit te rukken en er voor te zorgen, dat de
luisteraar getuige kan zijn van de belangrijke gebeurtenissen. Van
nature zijn dit de actueele dingen van den dag (van den volgenden
dag!) en het vereischt een hoog tempo, zoowel om ze op te sporen
als om ze te verwerken.
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Wat het opsporen betreft, bestaat er een logische band tusschen onzen
eigen radio-nieuwsdienst en den reportagedienst. In ons land beschikte
de omroep voor den oorlog niet over een eigen nieuwsdienst. Nu is
dat veranderd, zooals er zoo veel veranderd is in de laatste vijfjaren.
En evenals de omroepen in het buitenland beschikken ook wij over
een nieuwsdienst, die in alle opzichten gespecialiseerd is voor radioberichtgeving. Voor den reportagedienst is dat van groot belang. De
nieuwsdienst is uitgegroeid tot het belangrijkste punt van informatie.
Op ons gezamenlijke kantoor staan de telexmachines op een rijtje.
Zij ratelen zwart op wit, dag en nacht de laatste berichten van Asso
ciated Press, United Press, Reuter, ANP of hoe ze allemaal heeten.
Elk oogenblik kunnen wij nalezen wat er in binnen- en buitenland
gebeurt, of gaat gebeuren.
Daarnaast beschikken wij over de uitgebreide rapporten van onzen
eigen luisterdienst. Dat is een onderafdeeling van den nieuwsdienst,
die ons a la minute het radionieuws van waar ook ter wereld voorlegt.
Voeg daar nog bij onze correspondenten over het geheele land, het
contact dat wij hebben met de havenmeesters van de diverse vliegvel
den, havenplaatsen, met den militairen en maritiemen staf, met departe
menten en buitenlandsche ambassaden, dan weet U althans eenigszins waar en hoe de onderwerpen opgespoord worden, die in aan
merking komen voor reportage.
Is hier alles mee gezegd? In hoofdzaak wel. Het is duidelijk dat
op deze manier onze eigen nieuwsdienst voortdurend op de snelste
wijze op de hoogte is van alles wat er gebeurt. Dat is dan ook de
reden, waarom de reportagedienst met den nieuwsdienst samengekop
peld is. Daaruit is o.a. voortgevloeid, dat het nieuwsbulletin soms niet
enkel de feiten vermeldt, maar deze voor zichzelf kan laten spreken.
Het bulletin gaat over in een reportage: de spreker zwijgt, de feiten
spreken en daarna gaat de nieuwslezer weer verder. Dat is specifiek
radiowerk. En hiermee is een nieuwe phase in de radioberichtgeving
ingeluid. Het is mogelijk geworden, door de verbeterde informatie,
het tempo op te voeren, zoo, dat wij niet alleen het nieuws kunnen
geven in de radio, maar al van te voren ter plaatse klaar staan om het
nieuws in natura op te vangen. Daarvoor moeten wij de feiten vóór
zijn en een flink stuk ook. Ik kan hier wel enkele voorbeelden aanhalen.
In het nieuws van 19.00 uur hoort u de mededeeling: „heden
middag om 17.45 arriveerde op het vliegveld Schiphol Dr. van Mook,
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die ruim twee dagen geleden uit Batavia vertrok. U hoort thans
Dr. van Mook zelf.” Dat wisten we dus twee dagen van tevoren.
Inderdaad. Maai' wat we niet wisten, was belangrijker. Hoe lang duurt
de reis, waar zal het vliegtuig landen? We waren paraat. De haven
meesters van de vliegvelden waren paraat om ons te waarschuwen.
Daarbij was het nog zeer moeilijk er achter te komen in welk toestel
Dr. van Mook zich bevond. Want nog steeds was de communicatie
met schepen en vliegtuigen aan beperkende bepalingen onderhevig.
Een van de naweeën van den oorlog. Tenslotte kregen we zekerheid
van havenmeester Dellaert van Schiphol. Precies anderhalf uur voor
de aankomst. Even vóór de landing stonden we op Schiphol gereed.
Even na de landing was de plaat opgenomen en onderweg naar
Hilversum. Minister Logemann, dien we op Schiphol aantroffen, was
de bemiddelaar, die Dr. van Mook voor de microfoon zette.
Ik blader terug in de geschiedenis. En met overslaan van alle andere
dingen denk ik ineens aan den geheimgehouden terugkeer van onze
prinsesjes. Het was natuurlijk ongeveer bekend, maar bijna niemand
wist op welken dag, plaats of welk uur ze zouden arriveeren. Evenmin
hoe of waarmee de reis gemaakt zou worden. Ditmaal kon zelfs onze
nieuwsdienst de gewenschte informaties niet verstrekken. Want geen
van de officieele nieuwsbronnen gaf een kik. Bij deze gelegenheid
o. a. bleek het juist te zijn, om met vele menschen in het land geregeld
contact te houden. Ditmaal was het Kapitein Rutten van den staf
van Prins Bernhard die ons op het goede spoor kon zetten. Wij hadden
nog juist tijd, het was al tegen den nacht, om de bemanning van den
reportagewagen te instrueeren. ’s Morgens om 6 uur waren wij op
pad naar het vliegveld Teuge. Ruim op tijd, zooals later bleek. En
in het nieuws van één uur kwam na den eersten zin van het nieuws
bulletin, „De prinsesjes zijn in ons land teruggekeerd...” de weergave
van alles, zooals het zich dien morgen had afgespeeld.
Vliegtuigen zijn snel. En het opsporen van gegevens over de plaats
en het uur van landing eischt gespannen aandacht en snel handelen.
Het is meestal een kwestie van enkele uren en minuten — en de
reportagewagen vliegt niet, maar moet rijden, soms naar een vlieg
veld bij Apeldoorn, of Eindhoven, of den Haag. Dat eischt ook één
of meer uren en de marge die er overblijft voor de voorbereiding is
zoo klein, dat er in een bepaald sportief tempo gewerkt moet worden
om zoo’n reportage te verwezenlijken. In het algemeen is dit een
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hebbelijkheid van iedere actualiteit, Maar ook hierop zijn uitzonde
ringen. Er zijn actueele dingen, die langer van te voren bekend zijn
en dus zeer gedegen voorbereid kunnen worden. Zij kunnen worden
aangeduid met „hoog bezoek” (Montgomery, Eisenhower!) en
„plechtigheden” (Diësviering, opening van een inrichting of tentoon
stelling, herdenking). Er zijn zelfs actueele gebeurtenissen die eenjaar
tevoren al vaststaan: prinsjesdag en nationale feestdagen. In zulke
gevallen kan tijdig begonnen worden met het „opsporen” van de
bijzonderheden, die noodig zijn om een reportage voor te bereiden.
Zit daar dan zoo veel aan vast? Ja.
De voorbereiding van een reportage is met het opsporen van het
simpele feit niet klaar. Wij hebben ons de gewoonte eigen gemaakt,
een reporter te voorzien van een zoo groot mogelijk aantal gegevens
over de reportage die hij moet gaan maken. Hier zijn natuurlijk
geen vaste richtlijnen voor aan te geven. En het lijkt mij niet interes
sant voor U alles uit te pluizen over onze dagelijksche werkzaamheden,
want vele dingen moeten gedaan worden ofschoon ze heusch niet
zoo belangrijk zijn. Maar laten we meteen een voorbeeld noemen,
waar geen reporter een behoorlijke reportage van zou kunnen maken,
zonder dat hij over betrouwbare gegevens beschikt. Het bezoek van
Eisenhower.
Wie kent Eisenhower nu niet? De gespannen aandacht van heel
Europa is gedurende de laatste jaren op hem gevestigd geweest. Maar
vertelt U lezer, zelfs na eenig nadenken, eens achter elkaar, zonder
fouten wat Eisenhower voor ons en onze bevrijding gedaan heeft.
Dat is niet zoo eenvoudig en een reporter mag geen sprookjes vertellen.
Hij behoeft niet veel te zeggen, maar wat hij zegt moet den toets van
de critiek kunnen doorstaan en met de waarheid mag hij nooit in
botsing komen.
Onze nieuwsdienst beschikt over een archief, waar alles uit te halen
is wat wij noodig hebben. Daaruit krijgt de reporter een kort uit
treksel met de belangrijkste feiten. Dit leest hij U niet voor. Maar
zoodra hij iets over de daden van Eisenhower zegt, kan hij aan de
hand van dat uittreksel controleeren of hij, laten wij het maar bij zijn
naam noemen, geen bok gaat schieten.
Verder moet de reporter weten, wat er gaat gebeuren. Er moet
een programma opgesteld worden over het verloop van de ontvangst,
precies voorzien van de gegevens over plaats en uur. Daaruit wordt
6
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een schema opgesteld van die deelen, die geschikt zijn voor reportage.
Dat noemen we ,,draaiboek”. Hier staat precies op, hoe laat de aan
komst is en waar, en het lijkt mij het eenvoudigste, dat ik U het ontwerp
van het genoemde draaiboek laat zien.

Tijd.
9-3°

10.45
11.15
11.45
12.45

Hilversum, 6 Oct. *45.
Bezoek Eisenhower aan den Haag.
Plaats.
Reporter.
Bijzonderheden.
Aankomst trein te Utrecht.
In den trein persconferentie.
Journalist. Vanaf station den Haag
verslag . doorbellen nr.
183838.
nr. 1
Aankomst den Haag.
Platen Reportagewagen 1
Na afloop meteen naar
studio Haag.
Aankomst ambassade.
nr. 2
Enkele notities maken.
Verslag uitspreken voor
microfoon paleis.
Lijnapparatuur. Lijnver
Aankomst paleis. Ontvangst door
nr. 3
binding met studio Hil
H.M.
versum via Den Haag.
c-a- vertrek paleis naar A’dam.
etc.

Nr. 4 spreekt verslag van journalist Utrecht onmiddellijk na ontvangst uit
voor microfoon studio Haag. Opname in Hilversum.
Reportagewagen 1 geeft platen af aan studio Den Haag en rijdt meteen
door naar Amsterdam, zie schema Amsterdam.
Reporter nr. 3 na afloop met auto naar Amsterdam, paleis.

Bezoek Amsterdam.
nr. 1
13.45 c.a. Aankomst Amsterdam, grens
bunker rijksweg Diemen.

Reportagewagen nr. 1.
Na afloop met platen naar
Hilversum.
Reportagewagen nr. 2.
14.15 c.a. Apollolaan, monument voor nr. 5
Na afloop naar Hilversum
gevallenen. Kranslegging.
Lijnapparatuur. Verbin
nr. 3
14.45 c-a- Ontvangst door gemeente
ding met Hilversum.Twee
bestuur aan het Paleis, Dam.
microfoons (buiten en bin
nen).
15.3° c.a. Vertrek.
Uitzending Reportage Den Haag: in het nieuws van 13.00.
Uitzending Reportage Amsterdam: in het nieuws van 19.00.
Montage: Na nieuws van 13.00 reportage verkort monteeren voor herhaling
in de uitzending van 19.00.
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Uit dit schema weet iedere reporter zijn plaats en voor U vertel
ik er nog wat bij. Vroeger was onze technische outillage zoo perfect,
dat de reporters elkaar konden hooren. Zoover zijn we thans nog
niet. Van te voren wordt dus in onderling overleg vastgesteld wat
ieders hoofdthema is, zoodat er geen herhalingen voorkomen. Anders
krijgen we 4 levensbeschrijvingen achter elkaar, in plaats van een
reportage. De studio in Hilversum staat in verbinding met de studio
in Den Haag en met het Paleis in Amsterdam. De Reporter „Utrecht”
is geen microfoonman, maar een bekende journalist. Zijn verslag
van de persconferentie in den trein (De trein van Hitler)! zal onge
twijfeld goed zijn. Zoodra hij in Den Haag aankomt, telefoneert hij
zijn verslag naar de studio in Den Haag (wat vlugger gaat dan telefoneeren met Hilversum). In de studio in Den Haag zit een goede
spreker klaar, die dit verslag onmiddellijk voor de microfoon uit
spreekt. Deze microfoon staat in lijnverbinding met de studio in
Hilversum, waar de opname gemaakt wordt. Onmiddellijk daarna
worden de platen, die de reportagewagen aan het station in Den
Haag gemaakt heeft ook naar de Haagsche studio gebracht om daar
afgespeeld te worden. Over dezelfde lijn worden deze opnamen in
Hilversum gecopieerd. Intusschen is Generaal Eisenhower in de
Amerikaansche ambassade. De reporter die daar aanwezig is, spreekt
zijn verslag uit voor de microfoon aan het paleis, zoodra de reportage
van de aankomst daar beëindigd is. Ook deze paleispost staat via
de studio Den Haag in rechtstreeksche verbinding met Hilversum,
waar de opnamen gemaakt worden.
De laatste opname uit Den Haag kan verwacht worden enkele
minuten vóór één uur, het tijdstip waarop de nieuwsuitzending begint.
En na de eerste zinnen is de reportage aan de beurt. Om dien tijd gaat
het dus spannen.
Intusschen stapelen de platen in Hilversum zich op. Maar daar
moet nog iets mee gebeuren, voordat ze uitgezonden kunnen worden
en hiermee is het verhaal over de voorbereiding van een reportage
teneinde.
Nu vertellen we nog iets van de laatste bewerking die een reportage
ondergaat, voordat U er iets van hoort:
De Montage.
Als U naar een film zit te kijken, realiseert U zich waarschijnlijk
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niet, dat het vlotte verhaal hetwelk zich voor Uw oogen afspeelt in
duizend kleine stukjes opgenomen is. En die opnamen werden dikwijls
niet eens in chronologische volgorde gemaakt. Alles komt terecht op
een stapel, die netjes gerangschikt wordt. Maar daarmee is de film
niet klaar. Aan het slot van het liedje moet iemand zich de moeite
getroosten uit al deze brokstukken een geheel te componeeren. Soms
doet de regisseur dit zelf — meestal wordt het door iemand gedaan
die daar zijn vak van gemaakt heeft: de cutter. Hij knipt en plakt
net zoo lang tot de volgorde van beeld en geluid hem bevredigt.
Dan is de film pas klaar.
De geluidsreportage is een film van geluiden die een soortgelijke
bewerking ondergaat. Ook daarvoor is iemand noodig, die de op
namen rangschikt, op de logische volgorde moet letten en de diverse
onderdeelen elk op hun waarde beoordeelt. Die de onderdeelen samen
voegt tot een logisch geheel, de sterkteverhouding tusschen woord
en geluid kan wijzigen en uit alle gemaakte opnamen precies dat
uitzoekt wat het beste is om een zoo juist mogelijke weergave van de
werkelijkheid te geven.
In iedere reportage, ook in de allerbeste, zijn de sterkste momenten
aan te wijzen en de minder sterke. Of in een minder gunstig geval,
de goede en de bepaald zwakke. Bij de montage beginnen wij op de
platen zelf met een dun lijntje aan te teekenen welke plaatsen voor
samenstelling van de reportage in aanmerking komen. De zwakke
momenten, hetzij in woord, geluid of kwaliteit van de opname, laten
wij hierbij zooveel mogelijk vervallen. Uit het resteerende komt de
reportage te voorschijn. Bij dit werk is het van belang, dat degene
die het uitvoert in staat is deze brokstukken zóó aaneen te lasschen,
dat het resultaat aantrekkelijk is voor den luisteraar. Het belangrijkste
van dit werk is niet zoozeer de techniek maar de vorm dien het geheel
krijgt. De techniek wordt overgelaten aan een technicus, die in staat
moet zijn de platen zóó af te spelen, dat er geen woorden vervallen
of dubbelslaan bij het overgaan van de eene plaat op de andere.
Bij noodgedwongen haastwerk is dit wel eens onvermijdelijk. Maar
de producer let op den inhoud, de juiste lengte van de inleiding, de
aankondiging, welk gebruik er gemaakt moet worden van de bij een
reportage opgenomen muziek en het geluid. Hij let op de plaats
waar de climax moet komen en zorgt voor het juiste slot. Hij geeft
den uiteindelijken vorm aan het geheel.
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Reportage en reportage is twee.
Sinds de radiotechniek beschikt over diverse uitstekende mogelijk
heden van opname, is het mogelijk op de bovenomschreven manier
te werk te gaan. Behalve het directe voordeel, dat de reportage hier
mede aan vormgeving en afwerking wint, is dit ook een voordeel
voor het geheele radioprogramma alg zoodanig. De reportage kan
nu ingelascht worden in het programma op het meest geschikte punt.
Welke methode van opname hierbij gebezigd wordt, doet daarbij
weinig ter zake.
Volledigheidshalve wil ik ze hier even vermelden. Op de eerste
plaats de gramofoonopname, waarbij van platen gebruik, gemaakt
wordt, die onmiddelijk na de opname gereed zijn om afgespeeld te
worden. Daarnaast wordt het Philipsmiller systeem toegepast, waarbij
het geluid op een smal lint wordt opgenomen, dat ook onmiddellijk
na de opname voor de weergave gereed is. Tenslotte is de laatste
jaren het magnetaphoon-systeem ontwikkeld en ook daarbij wordt
van een geluidslint gebruik gemaakt. Technisch zijn de verschillen
tusschen deze drie systemen hemelsbreed.
De overeenkomst is de mogelijkheid tot montage. Bij de gramofoonplaten worden hiertoe de uitgezóchte gedeelten achter elkaar afgespeeld.
Als er veel kleine fragmenten uitgezocht zijn, worden deze eerst nog
samengevoegd en gecopieerd, op nieuwe platen heropgenomen. De
beide andere systemen, Miller en magnetaphoon, kunnen evenals de
film geknipt en geplakt worden en hierbij komt de methode van
montage dus meer overeen met die van de film.
Meer wil ik U hiervan niet vertellen, want dan komt het gevaar
om den hoek kijken van technische liefhebberij, wat alleen maar
aardig is voor menschen, die er mee werken. Waar ik U wèl meer
over wilde schrijven, dat zijn de mogelijkheden van reportage en het
gebied dat er mee bestreken kan worden.

De reportages waar wij tot nu toe voorbeelden van hebben gegeven,
waren alle actualiteiten, waar het dynamische element een over
wegende rol in speelt. Het onderwerp is voortdurend in actie en geeft
den reporter(s) nagenoeg doorloopend gelegenheid daarover verslag
. uit te brengen. Het meest actieve onderwerp is wel de voetbalwed
strijd. Het stelt zeer hooge eischen aan den verslaggever, die welis
waar voortdurend nieuwe actie voor zich ziet, maar in wezen komen
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er toch tallooze malen dezelfde situaties voor. Hij moet dus over een
ruim gevarieerde woordkeuze beschikken, in staat zijn met enthou
siasme de momenten van spanning weer te geven en over zooveel
spelkennis beschikken, dat hij op kalmer oogenblikken de vertoonde
prestaties tegen elkaar kan afwegen. Hij moet de spelers kennen, moet
weten waartoe zij in staat zijn en den vorm waarin zij dien middag
spelen kunnen toetsen aan hun staat van dienst.
Daarbij staan ons twee wegen open voor uitzending. Dit kan direct
gebeuren, tijdens den wedstrijd (of welke andere actueele gebeurtenis
dan ook), of wij kunnen opnamen maken, die later gemonteerd en
uitgezonden worden. Na het geschrevene over de montage, is het
duidelijk dat de directe uitzending risico’s meebrengt, die bij montage
uitgeschakeld kunnen worden. Toch biedt de directe uitzending soms
voordeelen die zwaarder wegen dan dit risico: de tijdwinst en de
spontaneïteit. Het zou fout zijn om het verslag van den wedstrijd
Holland-België te bewaren tot ’s avonds. De luisteraar zal het waardeeren indien hij deze reportage kan beluisteren op het moment zelf
dat er in het Olympisch stadion gespeeld wordt.
Naast de actuele of dynamische reportage noemen wij een andere:
de statische. Het verslag over een bepaalde situatie of instelling.
Voorbeelden daarvan zijn reportages over wederopbouw (Arnhem,
Walcheren), of over de productie (de mijnen, een sigarettenfabriek).
In deze gevallen is het mogelijk, alvorens met de opnamen te begin
nen, ter plaatse alles te bekijken en aan de hand van de zoo verkregen
gegevens den vorm en den opzet compleet uit te werken. Later wordt
de reportage dan precies volgens het tevoren opgezette schema ge
maakt en in de studio gemonteerd. Wij kunnen hierbij op twee ver
schillende manieren te werk gaan.
Het is mogelijk om alle opnamen compleet ter plaatse te maken.
Hierbij gaat het dus om de beschrijving, al of niet voorzien van ge
luid, het interview met de leiding en den arbeider en het geluid als
zelfstandig deel van de reportage.
In vele gevallen verdient het echter de voorkeur de opnamen ter
plaatse tot het hoogst noodzakelijke te beperken. Dan worden alleen
de interviews gemaakt en een serie geluidsplaten. Met dit materiaal
gewapend wordt dan in de studio de reportagetekst gesproken, die
tezamen met de geluidsplaten en de andere opnamen opnieuw op
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de plaat wordt gezet. Degene die voor de montage zorgt, heeft hierbij
den uiteindelijken vorm van de reportage geheel in de hand. Hij kan
de opnamen van te voren regisseeren, waardoor de kans op een beter
eindresultaat aanmerkelijk stijgt. Dit systeem wordt in de meeste ge
vallen bij de BBC in Engeland toegepast.
De reportage wordt er gecomprimeerder door en dat beteekent
o.a. tijdwinst. Niet in het vervaardigen van de reportage, integendeel.
Maar dat speelt hierbij niet zoo’n groote rol. Het tijdsverlies ligt in
de onmogelijkheid van snelle verplaatsing met microfoon en al. Het
is mogelijk om gedurende één zin verschillende illustreerende geluiden
weer te geven — indien ze van te voren op andere platen zijn vast
gelegd. Het is onmogelijk om gedurende één zin naar verschillende
plaatsen met microfoon en al te loopen, en daar die geluiden ge
durende het spreken mee op te vangen. En tijdwinst bij de weergave
is een factor van de allergrootste beteekenis. Hoe korter, hoe
boeiender!

De meest starre vorm van statische reportage is; het verslag. Zonder
meer een verhaal over een bepaald onderwerp, waar een reportage
over gemaakt moet worden, zonder dat het zich voor g^Zw/dj-reportage
leent.
Er bestaat een bekend boek met een aardige titel: „De Steenen
Spreken”. Voor ons spreken ze niet. Het is niet mogelijk om van een
puinhoop een geluidsreportage te maken, tenzij op het moment van
ineenstorting. Het was mogelijk om van de droogmaking van Walcheren
een uitgebreide reportage te maken. Daar was een en al leven en
bedrijvigheid, machines, schepen en werktuigen, actie aan alle kanten;
daar was een geluidsreportage mogelijk. Eén stap verder ligt Zeeuwsch
Vlaanderen. Dat is er minstens even erg aan toe, zoo niet erger. Daar
liggen de puinhoopen non-stop als een wanhopige aanklacht tegen
Duitschland. Daar weten de menschen niet hoe zij zich moeten redden,
want hun ontbreekt alles. Daar zijn evenzeer de zwaarste offers ge
bracht voor de bevrijding van Antwerpen, voor den inzet van de
finale die Duitschland op de knieën dwong. Een van de brandpunten
van strijd om de uiteindelijke bevrijding en verlossing van geheel
Europa. Het was onmogelijk daar een pakkende ^Ztzzisreportage te
maken om dien toestand aan de andere Nederlanders onder het oog
te brengen. Hier was maar één mogelijkheid en die hebben wij dan
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ook aangegrepen: naar Zeeuwsch Vlaanderen hebben wij een reporter
gestuurd, die na uitgebreid onderzoek voor de microfoon zijn verslag
uitbracht. Ik heb dit aangehaald als een voorbeeld van statische
reportage.
De uitdrukkingen ,,Dynamisch” en „Statisch” voor een reportage
zijn omlijnde begrippen, die theoretisch aandoen. In de practijk is
er niet altijd een grenslijn en de reporter zal er zich weinig van aan
trekken of hij „dynamisch” of „statisch” staat te spreken. Hij maakt
zijn verslag, hetzij voorbereid of voor de vuist weg en hij doet dat zoo
goed mogelijk. Toch heeft het theoretisch uitpluizen van een werk
methode zijn goede zijde. Het heeft ditmaal geleid tot een nieuwen
vorm van reportage en berichtgeving: het (statische) verslag tezamen
met de (dynamische) weergave van de feiten zelf. Reeds eerder
schreef ik, dat wij dit thans bijna dagelijks toepassen bij de nieuws
uitzendingen. Wij hebben dezen vorm o. a. ook toegepast bij het ver
slag over de groote politieke processen.
Bij de processen Mussert en Blokzijl bestond er van de zijde van
het Bijzonder Gerechtshof bezwaar om het proces uit te zenden.
Wij zouden aangewezen zijn op het eenvoudige verslag door een
radioverslaggever. Wij verkregen echter tenslotte toestemming om
dagvaarding en requisitoir „in natura” uit te zenden. De vorm dien
wij bij het gewone nieuws eveneens toepassen. Zoo was het mogelijk,
dat wij van deze rechtszittingen, die enkele uren duurden, nog geduren
de de zitting een nauwgezet samengevat verslag uitbrachten en den
luisteraar tevens op de momenten van dagvaarding en requisitoir
de rechtszaal als het ware binnenvoerden.
Tenslotte is er nog één vorm van reportage op het gebied van de
actualiteit, welke een bijzondere plaats inneemt. Daarbij wordt ge
bruik gemaakt van relayeering van een buitenlandschen zender en
wordt dus een groot gedeelte van de reportage geleverd door het
buitenland.
Er zijn actualiteiten van locaal belang, er zijn er van internationaal
belang. Maar het is voor ons niet mogelijk om binnen twee maal
24 uur een reportage équipe in Japan op te stellen. Toch gaven wij
binnen het half uur een authentieke reportage van de officieele capi
tulatie van Japan, die zich afspeelde aan boord van het slagschip
Missouri.
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Dank zij den tijdigen informaties van onzen nieuwsdienst hadden wij
nog tijd om toestemming van de Amerikanen te krijgen, hun uitzending
van deze gebeurtenis op te nemen voor heruitzending in Nederland.
Binnen het halve uur was een Nederlandsche bewerking in onze
uitzending te hooren. Een actualiteit van internationale orde. En een
paar Hollandsche harten die gedurende 30 minuten eenige toeren
sneller geklopt hebben, vanwege het tempo.
Een buitenbeentje, tevens manusje van alles is het interview. Ook
hierbij is het de taak van den reporter „de andere” zoo veel en zoo
gunstig mogelijk aan het woord te laten. Het interview is bruikbaar
als een op zichzelfstaand afgerond geheel en kan, als de reporter tevens
deskundig is op het gebied van het onderwerp dat besproken wordt,
uitgroeien tot een levendig tweegesprek waarin de sprekers een onge
veer gelijk aandeel hebben. Anders moet de reporter zich zuiver be
perken tot het stellen van vragen en het opwerpen van bedenkingen.
Van de handigheid waarmede dit gebeurt, hangt het af of de geïnter
viewde de kans krijgt om los te komen. Het is natuurlijk ook mogelijk
meerdere menschen in een interview te betrekken, waardoor een soort
rondetafelconferentie ontstaat. Beide vormen van interview worden
veelvuldig gebruikt bij het maken van reportages, waarvan zij dan
een onderdeel zijn.
Op het gebied van radioreportage zijn wij nog niet uitgestudeerd.
Zoowel naar den vorm als op technisch gebied zal er nog veel ver
anderen in de toekomst, maar juist deze groei maakt het werk zoo
aantrekkelijk. Veel van deze eenvoudige theorie uit de laatste pagina’s
moogt U echter rustig vergeten; wij gaan nu nog wat praten over
de practijk, wij gaan...

Met de microfoon op jacht.
Het wordt geen chronologisch verslag over alles waar wij reportages
van gemaakt hebben. Alleen de allerbelangrijkste onderwerpen kunnen
de moeite waard zijn om er nog eens over na te kaarten. Bovendien
krijgt u geen nauwkeurige weergave van iedere reportage zooals die
gemaakt is. De stof is onuitputtelijk en bont. Ik wil alleen putten
uit mijn herinnering, zonder de feitelijke gegevens na te slaan die
zouden gaan verleiden tot een droge opsomming. Bont zal het verhaal
allicht worden als het kris-kras van opdrachten die elke reporter
krijgt. Vandaag in Groningen en morgen in Rotterdam, Neurenberg,
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Maastricht, Amsterdam of Oslo. Midden tusschen de ruïnes of op
een kerkhof en een dag later in den stralenden luister van een nationaal
feest. Of beide tegelijk. Want op onze nationale feestdagen vergeten
we hen niet.

/

Walcheren!
Waarom nu juist Walcheren als eerste onderwerp? Omdat dat een
typisch Nederlandsch staaltje van aanpakken was. Aan Walcheren
zijn we allemaal te pas gekomen. Want Walcheren zou droog komen.
Ik heb nooit een Hollander ontmoet die een voorspelling doet zonder
honderd procent zeker te zijn. En „Walcheren” was een riskante
onderneming. Ir. Jansen van Rijkswaterstaat beloofde niets. Hij voor
spelde niet dat Walcheren behouden zou blijven. Maar toen hij thuis
zoo rustig over de kaarten gebogen zat en de plannen besprak, op
geen enkele vraag het antwoord schuldig bleef, een open oog had
voor de moeilijkheden, bezwaren en gevaren, was er maar één con
clusie: als er maar de geringste mogelijkheid is om dit werk tot een
goed einde te brengen, dan komt het in orde.
Er zijn van die menschen waar een zekere rust van uitgaat. Zoo
iemand is Ir. Jansen. De kleine ingenieur, die toevallig in het Zuiden
was tijdens de bevrijding, had onmiddellijk den strijd met het water
aangebonden. Ongeacht de moeilijkheden, de schijnbare onmogelijk
heid. Want daar zijn heel wat arbeiders voor noodig en heel wat
groot materieel. Een vloot van zandzuigers, bakken, draglines, smal
spoor en sleepbooten 1). En massa’s materiaal. Keien, rijshout, keileem, dat allemaal aangevoerd moet worden, want ter plaatse is het
niet aanwezig. De arbeiders moeten onderdak hebben op het werk,
dat door het water geïsoleerd ligt van de rest van het eiland. De
x) Dragline. Graafmachine. Een emmer gelijkend op de emmers van een bagger
machine, hangt aan staaldraden. De machinist laat den emmer in het zand ploffen
en trekt hem erdoor. Zoo wordt hij vol en kan op een ander punt leeggestort worden.
Zandzuiger. Bakkenzuiger en perszuiger. De eerste zuigt het zand op en deponeert
het in den langszij gevaren bak. De perszuiger perst het opgezogen water en zandmengsel in een persleiding, die kilometers verder uitmondt op den in aan bouw
zijnden dijk.
Bakken. Een bak is een zandschuit. Wordt door den zuiger volgespoten met een
mengsel van water en zand. Het water vloeit over de gangboorden weg en het zand
blijft in den bak achter. Zinkt niet, omdat de bak dubbelwandig is. De luchtkamers
tusschen binnen- en buitenwand houden hem drijvende, ook wanneer hij tot den
nok toe volgespoten wordt.
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kleine rest die nog droog ligt. De arbeiders kwamen en ze werden
onderdak gebracht, hoe primitief dan ook.
Maar de onoplosbare puzzle was het materieel. Al onze groote
zuigers en het andere materieel, dat zijn sporen al verdiend had
bij de Zuiderzeewerken lag in het waterland, het Noorden. En daar
zaten de Duitschers nog! Aan de stad Antwerpen komt de verdienste
toe nog vóór de bevrijding van Noord Nederland den eersten zuiger
naar Walcheren gestuurd te hebben. En die heeft op reis nog dekking
moeten kiezen voor het vuur van de Duitschers. Ir. Jansen heeft
bij elkaar gesleept wat mogelijk was, om het werk te beginnen en
de meest bedreigde punten te behouden. Toen het Noorden bevrijd
was, kwam pas de stroom van groot materieel los uit Holland. En de
Werkendammers en Sliedrechters, onze internationaal vermaarde
arbeiders op het gebied van waterwerken. In dien tijd hebben wij
Walcheren bezocht.
In Middelburg was het hoofdkwartier gevestigd: ,,Dienst Droog
making Walcheren”. Daar werden strategie en tactiek tegen de zee
uitgedacht. Vandaar plonsden we per duck in het water, dat nog
onbeperkt heerschte. Wat deze heerschappij beteekent, is met geen
pen te beschrijven. Rijdend en varend door de straten van een doode
stad, de boeggolf nakijkend, die deuren deed klapperen van verlaten
huizen, die binnengolfde in de woonkamers en gangen om tegen de
muren en trappen uit elkaar te spatten, was het ons niet mogelijk
een woord tegen elkaar te zeggen. Een doodenmarsch is verkwikkend,
vergeleken bij het naargeestig geklepper van door het water bewogen
deuren en luiken. En onze gedachten gaan naar geëvacueerde gezin
nen, in wier huiskamers het water vrij spel heeft, binnendringend
door het gapende gat van opengebeukte deuren en bezweken vensters.
En boven de golven zwaait de huiskamerlamp zachtjes heen en weer
op den wind. Het is luguber.
Na deze indrukken ondergaan te hebben, worden we door de duck
buitenom „over zee” gevaren naar Veere of Westkappel. Meteen staan
we midden in den strijd. Waar we ook kijken zien we arbeiders,
machines, auto’s, draglines, zuigers, kranen, zandtreinen, sleepbooten.
Er wordt gewerkt. En hoe!
Aan onzen linkerkant ligt het aan puin geschoten Westkappel met
zijn reusachtigen vuurtoren. Er vlakbij ligt een heel werkkamp, reeksen
barakken, vele van gebogen golfijzeren platen gebouwd. Het is wel
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erg primitief dat daar menschen in ondergebracht moeten worden^
maar het kan niet anders, want we hebben niet beter.
Hier ligt ook het terrein van ónze activiteit. We staan boven op
het nieuwe dijklichaam en zijn voor een oogenblik overstrooming
en puinhoopen vergeten. Het blijkt in ons gesprek met den opzichter
dat een dijk niet „een hoop zand” is. Al lijkt in onze oogen de dijk
een uitgestrekte, breede zandvlakte. We maken kennis met de techniek
van het aanleggen van dijken. Die we kennen moeten, om er niét
te veel over te spreken. Want we zijn hier niet om te kijken, hoe we
den luisteraars een cursus in techniek moeten geven, maar om hun te
vertellen van Walcheren, van de overstrooming, de verwoesting, en
vooral, van den wederopbouw. En om de menschen zelf te laten
spreken, die met het werk bezig zijn.
Er zijn pracht types onder die arbeiders. Sliedrechters die de halve
wereld rondgezworven hebben, om dijken te bouwen en kaden,
havens en sluizen. Die in Egypte gewerkt hebben, in Zuid-Amerika
en in China. Maar dat interesseert hen zelf niet. Ze gunnen zich
nauwelijks den tijd in den vreemde rond te kijken. Ze leven op het
werk en bouwen hun barakken er vlakbij. Zoo is het hier op Walcheren
ook. Ze maken hun zinkstukken, het onontbeerlijke fundament waar
in woelig water alles op berust. Neen, van de wereld vertelden ze
ons niet veel, maar van zinkstukken konden we te hooren krijgen
wat we maar wilden weten.
Die dijkwerken daar hebben geweldige afmetingen. De bressen
waren in den loop van den winter groot geworden en de nieuwe
dijk lag in een boog landwaarts achter de bres. Daar is het minder
diep, en biedt de rest van den ouden dijk nog eenige bescherming.
Toen wij er waren, was het laag water en op het strand lag een Engelsche landingcraft. De platte landingsvaartuigen, waarvan de boeg
kan openklappen. Er waren steenen mee gehaald, keien voor de zink
stukken 1) die uit België via Terneuzen aangevoerd moesten worden.
De Engelschen hadden ons verschillende van die schepen geleend.
*) Zinkstukken. Enorme „wafels” gevlochten uit rijshout. Ongeveer 60 cm dik
met een oppervlak van wel 30 bij 100 meter. Er komt een sleepboot aan te pas
om een zinkstuk naar de plaats van bestemming te trekken. In de holen van zoo’n
„wafel” worden keien gestort. Het is dan de kunst om het zinkstuk precies op de
juiste plaats aan den bodem te brengen, soms 10 a 20 meter onder water. Daar
beschermt het den bodem tegen het verder uitscheuren van stroomend water en
dienen keien en zinkstuk tezamen als onderlaag voor den nieuw aan te leggen dijk.
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Ze hebben een zwak voor het werk op Walcheren. De oorlog had
hen genoodzaakt de dijken stuk te bombardeeren. In vredestijd voelden
ze de noodzaak om te helpen herstellen. Zoo hadden ze ook een duckstation in Middelburg, van waaruit een geregelde dienst over het
eiland onderhouden werd. Ook wij zwierven over en om het eiland
met zoo’n amphybisch voertuig.
Nadat we alles bekeken hadden, zijn we een eindje den dijk opge
wandeld naar de voormalige Duitsche bunkers. Daar leefde ten deele
de bevolking van Westkapelle. De Zeeuw is honkvast en zoo goed
als we in het overstroomde gebied menschen zagen wonen op de
bovenverdieping van hun huis (transport per cano of roeiboot), zoo
goed vertikten ze het in Westkapelle om een meter verder weg te
trekken dan noodig was. De ingang van zoo’n bunker is gecamoufleerd
en het ding zelf ligt volkomen in het duin ingegraven, aan de land
zijde. De wasch die buiten hing, wees ons den weg en we mochten
van moeder (en grootmoeder) gerust een kijkje komen nemen. Het
zag er zeer proper uit, de meubelen waren uit afbraakhout vervaar
digd en het was er midden op den dag schemerdonker. Een bunker
heeft van nature niet veel ramen! Die zelfde Zeeuwsche heeft ons
later bij de opnamen een vroolijk oogenblik bezorgd. Wij kwamen
de duinen uit, waar wij een interview hadden opgenomen met den
commandant van de troepen die daar mijnen opruimen. Landmijnen.
Dat werk ging aan de dijkherstelling vooraf en werd verderop nog
steeds voortgezet. Voor de uitvoering werden Duitsche krijgsgevangenen
gebruikt onder Nederlandsche bewaking en om het kwartier ging
er met een geweldigen knal een stel uitgegraven mijnen de lucht in.
Op de terugweg moest den Doolaard even een praatje maken over
de huisvesting van de Westkappelaars en het heeft daarbij werkelijk .
moeite gekost om onze Zeeuwin te bewegen een paar woorden voor
dat rare ding (microfoon) te zeggen. Ik ben er ook nog niet heelemaal
zeker van of ze dat radiogedoe niet een beetje duivelskunst vond.
Maar toen ze eenmaal aan het woord geweest was en de opname
eigenlijk al was afgeloopen, kwam ze blijkbaar ineens op een idee.
Ze begon zonder verdere inleiding plotsklaps ongezouten tegen „den
Haag” uit te varen, dat ze daar op Walcheren zoo weinig textiel kregen.
Daarbij stond de dame met minstens eenige rokken aan. Terwijl ze
zoo van leer trok, hebben we allemaal onze opkomende vroolijkheid
weten te bedwingen en later hebben we deze spontane speech met
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veel pleizier uitgezonden. Het gebeurt niet dikwijls dat iemand voor
de microfoon zichzelf blijft, vooral als de start moeite gekost heeft.
Toen we tenslotte den vuurtoren van Westkapelle opgeklommen
waren, hadden we een goed overzicht over den omvang van de ramp
die het eiland Walcheren getroffen had. Zoo ver het oog reikte, zagen
we water, dat alles overspoeld had. Verlaten woningen en boerderijen
en wat het geheel nog troosteloozer maakte, dat waren de doode hoo
rnen. Die hadden het afgelegd tegen het zoute water. Een winter
landschap terwijl het hartje zomer was.
Bij Veere maakten we kennis met den Belgischen kapitein van
den bakkenzuiger Antwerpen. Hun zuiger was de eerste die bij
Walcheren aan het werk ging en zijn fleurige Vlaamsch was leuk
om te beluisteren. Intusschen was het boeiend te zien hoe snel die
geweldige zuigpijpen een zandschuit(bak) leegzuigen en den inhoud
door de leidingen naar den dijk persen.
In al deze gevallen stonden we voor de technische moeilijkheid,
dat het voor een reportagewagen onmogelijk was om op de plaats te
komen waar wij met de microfoon moesten zijn. Heel Walcheren is
immers overstroomd en voor sommige opnamen zouden we een stuk
om het eiland heen moeten varen. Vroeger zouden we een van onze
draagbare kortegolfzenders meegenomen hebben. Toen kon de repor
tagewagen rustig ergens in de buurt blijven staan en de ontvanger
op onze golflengte van 4 of 5 meter afstemmen. Zoodra ze ons dan
hooren dat we hen oproepen, geven ze via hun eigen zendertje antwoord
en daarna wordt onze reportage door de lucht opgevangen en op
de plaat vastgelegd. Maar nu hebben we geen zenders, want die
zijn nog in aanbouw, voor zoover het materiaal er voor strekt. De
goede raad was niet zoo duur als hij er uitzag. Het bleek dat P.T.T.
over enkele telefonie-zendontvangers beschikte, die geschikt waren
voor het doel en we besloten deze reportage per draadlooze telefoon
te maken. De proefneming voldeed goed en zoo hebben we voor het
eerst van ons leven een reportage per telefoon verzorgd. Dat gaat
niet zoo gemakkelijk als wij het met de microfoon gewend waren,
waaromheen enkele menschen kunnen staan die dan allen goed
verstaanbaar zijn. De telefoon moet telkens overgereikt worden aan
degene die spreekt en als we in een kringetje stonden te spreken, was
het dikwijls goochelen, om die telefoon vlak voor diegene te houden
die een vraag beantwoordde. Maar deze zenders voldeden zoowel in
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zend- als ontvangstkwaliteit heel goed en vrij kort na Walcheren
hebben we enkele ervan omgebouwd voor het gebruik met de gewone
omroep-microfoons. Zoo hebben wij ze later bij sportreportages (zeil
wedstrijden op de Kaag) gebruikt, zonder dat de luisteraar zich
gerealiseerd zal hebben dat die reportage via een zendertje gemaakt
was. De idee is niet nieuw, want voor den oorlog is het ook reeds toe
gepast. Nu was het en passant een deel van onzen eigen wederopbouw.

!

Vreugde,

Op een goeden morgen (het was een heele goede) waren we zeer
vroeg op pad. Sinds enkele uren wisten wij dat het vliegveld Teuge
voorbestemd was het terrein te zijn van een historische gebeurtenis:
de prinsesjes keerden naar ons land terug. Vandaag! Eigenlijk is dat
niet heelemaal waar, want de kleine Margriet zou Nederland voor
het eerst in haar leven aanschouwen. Hoe dan ook, we waren in een
opperbeste stemming, we hadden zelfs film en fotocamera’s bij ons.
Het bevrijde vaderland was dan toch maar weer zoover, dat ook het
paleis Soestdijk uit zijn al te langen winterslaap door de kinderstemmen
gewekt zou worden.
Teuge. Wij waren natuurlijk te vroeg en toen wij het veld opreden,
hadden wij allen tijd om den reportagêwagen op te stellen en de micro
foon aan een kilometers langen kabel vast te maken. Vliegvelden zijn
groot en waar een vliegtuig na de landing tot staan komt, is op geen
honderd meter nauwkeurig te bepalen. Er ligt daar nl. geen stations
gebouw aan het veld noch waren er vaste start- en landingsbanen
zoover ik mij herinner. Maar zoo ongeveer was de beste plaats van
opstelling wel uit te maken en wij stonden klaar.
Dat stonden we al een uur lang voor dat er eigenlijk iets gebeurde.
Intusschen verbaasden wij ons dat er zoo weinig publieke belangstel
ling te bemerken viel, want behalve één fotograaf en één journalist
waren er slechts enkelen op het veld. Het was een heel klein groepje
menschen, dat op dat uitgestrekte veld daar als verloren stond te
wachten. Later zou ons een licht opgaan, toen wij enkele dagen na
aankomst van de kinderen op het Paleis Soestdijk door Prinses Juliana
voor de microfoon hoorden zeggen, dat zij haar kinderen als gewone
menschen wilde opvoeden, die niet verwend mochten worden door
een meer dan gewone belangstelling, noch verschrikt door groote
menschenmenigten.
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Na dat eerste uurtje, waarin we de microfoon enkele malen getest
hadden en onze camera’s eens nakeken, kwam er eindelijk een vlieg
tuig in zicht. Onwillekeurig grepen we de microfoon, blij dat we
zekerheid hadden daar niet voor niets te staan, terwijl het vliegtuig
misschien een ander landingsterrein zou opzoeken. Maar de zeker
heid werd na eenig turen zeer onzeker. Het was maar een sporttoestelletje en niet de verwachte Dakota. Wij keken gedèsinteresseerd
toe, toen het ding naar ons toe kwam taxiën. Vlak voor ons stapte
de piloot uit. Het was: de Prins. De onzekerheid verdween voor
goed. Wij werden voorgesteld en konden meteen vaststellen, dat het
wachten niet vergeefsch zou zijn.
Als je eenmaal zekerheid hebt, valt het wachten niet meer zoo lang.
Weldra kwam dan ook het oogenblik dat een tweemotorig verkeers
vliegtuig boven ons hoofd cirkelde en we het gewone bevel voor den
start van een reportage konden geven: ,,Attentie! Klaar voor snijden.
— Opname over vijf seconden na... (even op de klok kijken en dan
komt het:) Nu.” Bij de reportage van de aankomst van een vliegtuig
doet zich altijd een technische moeilijkheid voor. Wanneer het toestel
aan komt taxiën is het geboden om niet te dicht in de buurt te zijn,
want de motoren maken zoo’n donderend lawaai dat het geluid van
de stem er in verdrinkt en er bovendien nog vervorming van het
geluid optreedt. Maar zoodra het toestel tot staan komt, moet de
reporter onmiddellijk in de buurt zijn voor het verdere verslag. Op
Teuge ging alles erg huiselijk. We behoefden niet door menschenmenigten heen te dringen. Terwijl de trap werd aangebracht en de
deur van het toestel werd geopend, konden we prinses Juliana achter
een van de vensters zien zitten en er bleef voldoende tijd over om
dichterbij te komen. Daarna waren wij met enkele menschen getuige
van het moment dat de kleine Prinses Margriet voor het eerst Nederlandschen bodem betrad. Zij werd daarbij door twee officieren van
den Staf van Prins Bernhard ondersteund. Dat was, met het oog op
de groote treden van de trap nog wel noodig!
Wij hebben met de kleine Pietje, zooals de prinses haar noemt,
een heelen tijd gespeeld, in de hoop dat zij enkele woorden voor de
microfoon zou zeggen. En inderdaad is het Frits Thors ten slotte
gelukt. Intusschen was het prinselijk gezin nog niet compleet en het
was prinses Juliana zelf, die ons mededeelde dat Trix en Ireentje
met een ander toestel onderweg waren. Terwijl wij stonden uit te
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zien naar de volgende Dakota, dartelde de jongste van de prinsesjes
als een klein, uitgelaten veulen tusschen ons groepje door. Dat deed
ze nog toen het andere toestel aan kwam vliegen en prinses Juliana
moest Pietje nog vlug even gaan vangen. De landing verliep even
vlot als de eerste en weldra was er een enthousiaste kleine kring van
menschen die hun harten sneller voelden kloppen van vreugde. De
kinderen waren alleraardigst en hadden onderweg hun speelgoed bij
zich gehouden. Dat werd natuurlijk ook ontscheept en het was grappig,
toen we kapitein Rutten op een onbewaakt moment onder schot
konden krijgen, zijn armen vol met poppen! Toen moest de microfoon
nog even bij Trix en Ireen gehouden worden.
Prinses Juliana was zoo vriendelijk ons te helpen bij onze pogingen
hen iets te laten zeggen. Dat was heel prettig, want voor vreemden
is het niet makkelijk om pardoes op commando contact te krijgen
met kinderen. Maar we hebben tenslotte wel even gelachen, toen
Trix plotseling op de microfoon wees en heel eerlijk verklaarde: „Ik
hou niet van die dingen!” Het was kinderlijk oprecht.
Prins Bernhard ging naar de auto en nam achter het stuur plaats.
De wagen, die maar nèt groot genoeg was om allen te bevatten, reed
weg naar het Loo. De kinderen zouden nl. bij grootmoeder lunchen.
Wij waren getuige geweest van een historisch oogenblik. Ditmaal
kon daar geen menigte menschen bij zijn en wij voelden ons zelf
haast onbescheiden, dat wij van deze stille gebeurtenis een reportage
maakten. Maar enkele uren later konden wij er een uitzending van
geven en met dankbaarheid en genoegen dachten wij terug aan de
vriendelijke wijze waarop Prinses Juliana ons geassisteerd had, toen
de kinderen iets voor de microfoon moesten zeggen.

Bezoek.

!
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Wij reden door de overvolle straten van Amsterdam. Wij ploegden
letterlijk door de menschenmenigte en kwamen dien eersten September
maar langzaam vooruit. Overal hing nog in volle fleur de uitbundige
versiering van den voorbijen Koninginnedag en zelden heeft de hoofd
stad een zoo feestelijken indruk op mij gemaakt. Op onzen tocht vanuit
Soestdijk hadden er ook langs den geheelen rijksweg menschen ge
staan. Zij stonden geduldig te wachten om een glimp op te vangen
van iemand die daar straks in een auto langs zou rijden. Hoe is het
mogelijk dat de nuchtere, min of meer flegmatieke Nederlander het
7
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er voor over heeft om in drommen tot zelfs langs de rijkswegen te
staan om iemand te zien voorbijrijden. Iemand waar ze alleen maar
van gehoord hebben, door de radio.
Die iemand was Montgomery. En hij zag den Nederlander op zijn
best. Onze landgenooten, die met vlaggen en doeken en hoeden
stonden te wuiven naar den generaal, van wiens krijgsverrichtingen
zooveel voor de bevrijding van ons land heeft afgehangen. En die
daarbij een enthousiasme demonstreerden dat voor volken met zuide
lijker en vuriger temperament niets onderdeed!
Wij hadden de aankomst aan het paleis Soestdijk afgewacht, waar
Montgomery door H. M. ontvangen werd en reden vooruit de route
langs om te inspecteeren of de verschillende reportageposten goed
stonden opgesteld en de verbindingen in orde waren. Op dezen tocht
zagen wij een menschenzee als nooit tevoren! Wat een contrast met
de leege straten uit den bezettingstijd! Wat een spontane demonstratie
van dankbaarheid om hetgeen anderen voor ons deden!
Wij kwamen aan het einde van onzen inspectietocht in het Amstelhotel, waar de lunch zou plaats hebben. Vanzelfsprekend was het
doel van onze reis Montgomery voor onze microfoon te laten spreken.
Zou de generaal te bewegen zijn, om midden tusschen de drukte van
officieele ontvangsten aan ons verzoek te voldoen? Buiten het hotel
viel er niet aan te denken. Wel was de afzetting rondom ongehoord
streng, zóó, dat het ons haast nog moeite kostte er door te komen,
maar wij hadden reeds vastgesteld dat de toejuichingen zoo oorverdoovend waren, dat je elkaar nauwelijks kon verstaan. En binnen?
Het was er al even druk als buiten. Daar waren o.a. verschillende
ministers, de Engelsche Ambassadeur, en diverse genoodigden. Alles
hing er van af, of wij kans zouden zien den generaal op een gunstig
moment op te vangen.
Natuurlijk hadden wij een microfoon tusschen de bloemen op tafel
weggewerkt, niet om tafelgesprekken op te vangen, die toch niet
geschikt zijn voor uitzending, maar de mogelijkheid van enkele offi
cieele toespraken mochten wij niet over het hoofd zien. Toch is de
waarde van een dergelijke microfoonopstelling problematisch. Het is
nu eenmaal niet erg elegant om een microfoonstandaard midden op
tafel te zetten. Bovendien ziet dat er zoo uitdagend uit, dat het voor
den gast gelijk staat met een bevel om te spreken. En dat is niet de
bedoeling. Maar een microfoon die op tafel verdekt ligt opgesteld
!
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neemt het geluid niet zoo gunstig op. De afstand is meestal iets te
ver, de richting kan nooit voor verschillende sprekers even gunstig
zijn, maar: beter iets dan niets.
Het is dan ook begrijpelijk dat na afloop van de lunch de reporter
een poging waagde en dwars door allen recht op Generaal Montgomery afstapte. Ik zag even een verbaasd gezicht en hoorde tege
lijkertijd het antwoord: „Do you mean just in here? Oh no!”
Mis, dacht ik. Maar het was niet mis. Monty troonde reporter en
microfoon mee naar de gang en daar liet de generaal zich inter
viewen. Ik dacht even aan de foto’s die wij van hem kenden en de
verhalen over dezen kleinen generaal, die zoo dikwijls midden tusschen
de troepen zat. Er was geen studio noodig en geen zaal en geen /
omhaal. Hij ontvluchtte even de andere aanwezigen en vertelde in
eenvoudige, prettige bewoordingen hoe dankbaar getroffen hij was
door de fenomenale ontvangst die Nederland hem bereid had.
Een van de top-momenten in deze reportage was dit interview,
opgenomen in een hoekje van de gang in het Amstelhotel. Gróóte
menschen zijn dikwijls erg eenvoudig.
Herdenking.

Sprang is een klein dorpje in Noord-Brabant, een klein, zuiver
protestantsch eiland in een katholiek land. En Jan de Rooy was een
jongen van dat dorp. Hij had een club vrienden en ze deden eerste
klas illegaal werk. Niet met hun mond maar metterdaad. Zij gaven
o. a. in een van de meest kritieke momenten, tijdens de Duitsche
doorbraakpoging in de Ardennen, met hun zender aan de geallieerden
de positie en getalsterkte door van een sterke Duitsche troepencon
centratie die gevaarlijk was voor Antwerpen. Hun zender werd door
de Duitschers gesnapt. Maar niet Jan de Rooy. Hij was te vlug en
verdween.
Tot zoover is dit een gewone geschiedenis. Sommige werkelijk
illegale werkers hebben zelf wel eens iets dergelijks meegemaakt. Maar
ditmaal dreigden de Duitschers vijf gevankelijk weggevoerde gijze
laars te zullen neerschieten, als Jan de Rooy zich niet meldde. En
deze jonge jongen is vrijwillig den dood ingegaan om het leven van
vijf anderen te redden. Hoe hij het leven gelaten heeft, is met geen
pen te beschrijven. Dat vormt een van de vele zwarte bladzijden uit
de geschiedschrijving van Duitsche wreedheid.
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Jan de Rooy werd herdacht. Wij hebben een andere reportage afgelast en zijn naar Sprang gegaan. Er zijn momenten, die onuitwischbaar in iemands geheugen gegrift blijven. De kleine, oude kerk
in Sprang herbergde dien middag een bekend koor uit Den Haag
dat het beste gaf wat maar denkbaar is. Sam Swaap speelde, voor
het eerst na den oorlog, viool. De ouders van Jan de Rooy waren in
de kerk. Zijn beste vriend, nog niet geheel hersteld van bekomen
verwondingen, was aanwezig. In die kleine kerk heerschte een sfeer
en bezieling, waarvan ieder onder den indruk was. De geschiedenis
van Jan de Rooy werd heel eenvoudig verteld door den burgemeester.
Dat verhaal was in zich zelf de verklaring, waarom wij allen daar
bijeengekomen waren. En wij hoorden hoe de club van dezen Brabantschen jongen voor de Duitsche speurhonden onvindbaar was onder
gebracht in de parochie en pastorie van het naburige katholieke
dorp. Daar heerschte de eendracht, die ons sterk gehouden heeft,
vijfjaren lang. Jan ging zich melden...

Gerechtigheid.
Max Blokzijl was de eerste, die voor het Bijzonder Gerechtshof in
den Haag terecht stond. Zooals ik reeds eerder vertelde, maakten
wij van deze rechtszitting een verslag dat het verloop verkort weergaf.
Maar de microfoon stond ook in de rechtszaal opgesteld, al was het
dan beslist niet voor Brandende Kwesties. Er heerschte vóór den
aanvang van dit eerste groote proces een gespannen verwachting in
de kleine zaal, die lang tevoren reeds vol zat. Ook wij konden ons
aan die spanning niet onttrekken, al had dat een andere reden. Als
alles vlot liep, zou de zitting om enkele minuten voor één uur be
ëindigd zijn en wij hadden ons vast voorgenomen onmiddellijk in het
nieuws van één uur de reportage van de zitting uit te zenden. Dat
zou hard werken worden en wij waren met z’n allen in actie. Onze
hoofd-redacteur bevond zich beneden in de rechtszaal, de chef van
den Nieuwsdienst was meegekomen om de berichten uit de zaal tot
een radio-bulletin uit te werken en wij hadden voor onze radioapparaten een uitstekende plaats gevonden op een hoogere ver
dieping. Daar bevond zich een klein kamertje met verschillende ramen,
die een goed overzicht over de zaak gaven. Voor den operator
(radiotechnicus) is het een groot voordeel, indien hij kan zien
wie zal gaan spreken, want dan kan hij tijdig de bijbehoorende
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microfoon inschakelen, zonder dat er een woord verloren gaat.
Daar werd de hoofdfiguur binnengeleid. Vroeger, ik heb hem ééns
gezien, een welgedane figuur in NSB uniform. Het mannetje, in een
veel te wijd colbertje, was nauwelijks te herkennen. Er was geen
sprake van opwinding in de zaal. Er deed zich trouwens gedurende
de geheele zitting geen enkel incident voor.
Het merkwaardige van deze heele geschiedenis was het feit dat de
aandacht van de aanwezigen zich concentreerde op mr. Zaayer,
den procureur-fiscaal, wiens levendige betoog door allen met merk
bare instemming gevolgd werd. Ik bedoel hierbij natuurlijk niet de
dagvaarding, die tenslotte een droge opsomming behelst van een (in
dit geval allesbehalve onbelangrijk) zondenregister, maar het re
quisitoir. Wij waren het hof zeer dankbaar, dat het ons was toegestaan,
voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandsche rechtspraak,
deze beide deelen van de zitting uit te zenden.
Indien een microfoon een geheugen zou hebben, dan had hij Max
Blokzijl niet herkend. Op verschillende vragen moest beklaagde ant
woord geven. Wèl was er in die antwoorden nog iets van de gevaarlijke
demagogie a la Blokzijl over, maar niets meer van de uitdagende
zelfverzekerdheid. En wat maakt zoo iemand een poovere figuur,
wanneer hij begint de verantwoordelijkheid voor zijn daden op
„kameraden” af te schuiven. Sic transit.
Neurenberg.
Ik heb de „Hitlergang” gezien. Ze zaten braaf als schooljongetjes
op twee rijtjes van i o in de bank. Maar het was een nare klas. Zelden
zag ik zooveel ongure gezichten bij elkaar en het is voor ons gezond
verstand onbegrijpelijk dat iemand een dergelijk stel medewerkers
om zich heen verzamelt. Over het verloop van het proces behoef ik
U niets te vertellen: wij zonden dagelijks een verslag uit en de kranten
gaven haar meening over de verschillende episoden. In een van onze
eerste uitzendingen kon U de stemmen der beklaagden zelf beluisteren:
zij waren allen „onschuldig”. Ook Seyss Inquart.
Vanzelfsprekend koesterde ik als Nederlander een warme belang
stelling voor hem. Het gelukte mij dan ook met zijn advocaat te
spreken, die aan den vooravond van het proces vertelde dat Seyss
Inquart volkomen rustig was en verklaard had dat er „niets van
minder belang of meer oninteressant was dan wat er met hem zou
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gaan gebeuren”. Ik was nieuwsgierig hoe hij zich zou gedragen.
Wij waren den volgenden morgen tijdig in de rechtszaal. Hoe het komt
weet ik niet, maar de eerste beklaagde zat al op het bankje, nog
voor iemand gemerkt had dat hij binnenkwam. Achter het paneel
langs de beklaagdenbanken zit namelijk een heel smal deurtje, dat
toegang geeft tot een lift. Daar werden de eens zoo gevaarlijke leiders
van het derde rijk één voor één door naar binnen geschoven. Ieder
had een gereserveerde plaats in de beklaagdenbank. Aanvankelijk
waren de heeren nogal uitgelaten. Het scheen dat ze elkaar voor het
eerst na langen tijd te zien kregen en er werd druk gepraat. Wij konden
ze op een afstand van ongeveer 6 meter observeeren. Tijdens de
zitting bleek dat de uitspraak van Seyss Inquart grootspraak was ge
weest. Was Goering druk en actief, soms met de neiging behept om
hardop tusschen beide te komen, wanneer de aanklager in zijn scherpe
aanklacht zijns inziens een fout maakte, was Hess apathisch en zat
romannetjes te lezen (of deed alsof), Seyss Inquart maakte een
ongedurigen en nerveuzen indruk. Hij zat geen oogenblik stil, leunde
dan eens voor, dan weer achterover, steunde op zijn ellebogen, greep
de koptelefoon om naar de Duitsche vertaling van de in het Engelsch
uitgesproken aanklacht te luisteren, legde haar dan weer weg. „Niets
is van minder belang...” Ach, dat is wel juist misschien, maar hij
gedroeg er zich heelemaal niet naar. Een zielige figuur.
Het was onze taak vanuit Neurenberg te zorgen voor radiocontact
met Hilversum. Dat was geen gemakkelijke opgave, want van hieruit
was het al niet mogelijk om verbinding met Neurenberg te krijgen.
Daardoor kregen we geen kans van Hilversum uit iets voor te bereiden.
In ieder geval hadden we den reportagewagen bij ons en verder
moesten we maar zien.
Wist U dat je even goed op een onbewoond eiland kan zitten als
in Neurenberg? Beter zelfs. Rondom zijn alle verbindingen stuk. Er
zou een dagelijksche vliegdienst Neurenberg-Den Haag zijn, goed
voor het verzenden van reportages per gramofoonplaat. Maar het
was geen vliegweer. Telefoonverbinding met ons land was er niet.
De telegraaf, tenslotte geen ideale verbinding voor radio, werkte via
New-York. De Engelsche journalisten hadden een telexverbinding
met Londen. Daarvan konden de Nederlandsche journalisten ook
gebruik maken, maar ook dat helpt ons niet aan radiouitzendingen.
Er was maar één lichtpunt, nét genoeg overigens. De BBC had een
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zender in Neurenberg staan. Zouden ze, als we het héél vriendelijk
vroegen, bereid zijn ook ons op hun zender te laten werken??
Zoek eens „iemand” van de BBC in een gebouw, waar duizend
of meer bureaux in ondergebracht zijn, waar eenige duizenden
menschen door elkaar krioelen. Ik geloof, dat ik dien dag trap op,
trap afin dat gerechtshof 16 kilometer gemarcheerd heb om „de BBC”
te pakken te krijgen. Amerikanen zijn prachtkerels, maar je moet
maar zien dat je jezelf redt. Waarom ook niet!
Die BBC’ers waren in één woord O.K. Zij telegrafeerden meteen
met Londen om een zendvergunning voor de Dutchies, die we prompt
per ommegaande kregen. We waren met Neurenberg uit den brand.
Onze speciale verslaggever Jan Stoffels was „in the air”.
U.N.O.
Inmiddels is de beteekenis van het groote proces overvleugeld door
de UNO en de vergaderingen in den wereldveiligheidsraad te Londen
en later te New-York. Vanaf het eerste oogenblik, konden wij, ook
ditmaal weer door de collegiale medewerking van de BBC, onze
verslagen uit Londen rechtstreeks uitzenden naar Nederland en
hoorden de luisteraars hier de stem van Mr. Dr. van Maasdijk die
het verslag verzorgde. Ook hier konden wij flitsen vanuit de zaal
geven en zelfhooren hetgeen Bevin, de Russen, Mr. van Kleffens zeiden.
De Amerikanen gaven later vanuit New-York dezelfde service.
Het reportercorps breiden wij in dergelijke gevallen uit met speciale
verslaggevers. Daarvoor zoeken wij specialisten die voor het betref
fende onderwerp volkomen deskundig geacht kunnen worden. Zoo
werkte in Neurenberg Jan Stoffels met ons mede, die van jongs af
Berlijnsch correspondent geweest was, en in Londen was dat Mr. Dr.
van Maasdijk, die jarenlang ervaring achter den rug had in den
Volkenbond te Geneve.
Als wij dergelijke verslagen uitzenden, heerscht er hoogspanning
in de studio, de deuren gaan op slot en achter deze barricade vinden
we de technici, typiste, de montage en de redacteur. Het verslag uit
Londen wordt opgevangen, de redacteur dicteert den tekst, flitsen uit
de Londensche zaal worden op de plaat vastgelegd en alles wordt
in recordtijd voor de uitzending gemonteerd. Zóó up to date waren
deze verslagen, dat wij meerdere malen aan het einde van een nieuws
bulletin konden zeggen b.v. om 1.15: „tot zoover was de vergadering
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te Londen om 6 minuten over éénen gevorderd.” Binnen de tien
minuten waren wij dus met een verslag in de lucht.
Collegiaal bezoek.
Tusschen de bedrijven door stapte een Zwitser ons kantoor binnen.
Wcrner Hausmann, chef-reporter van de Baseler Rundspruch.
(Zwitsersch is geen Duitsch!). Hij had het plan opgevat een reportage
te maken over het Nederland van vandaag. Ons land geniet groote
belangstelling van de Zwitsers. Nog tijdens de bezetting stuurden zij
Nederland levensmiddelen. Op Walcheren stonden Zwitsersche barak
ken om de arbeiders daar te huisvesten, Nederlandsche kinderen zijn
in Zwitserland in herstellingsoorden opgenomen. Kortom de banden
tusschen deze beide kleine Europeesche landen zijn vele en wij waren
gaarne bereid Zwitserland een reportagewagen (eerlijk gezegd: ,,de”
reportagewagen, meer hadden we niet op dat moment) ter beschikking
te stellen voor een tournee door ons vaderland.
Werner Hausmann is tien dagen bij ons geweest. Na de voor elke
reportage noodzakelijke voorbereiding maakten wij een tournee van
ongeveer een week. Wij waren in de eens zoo luxueuze badplaats
Scheveningen, wij reden langs het vredespaleis en waren in Rotterdam
getuige van het lossen van een schip, dat paarden aan boord had
uit Ierland. Wij bezochten Walcheren. De Zwitser stond perplex te
kijken naar onze geweldige zeedijken (en de enorme gaten erin!).
Wij bezochten de Betuwe en maakten een reportage op een van
onze groote, kreupelgeschoten bruggen. Na deze tien dagen had
Nederland er een vriend bijgewonnen. Werner Hausmann vertrok
naar Zwitserland en gaf over den zender Beromünster tweemaal een
uitstekend programma van drie kwartier over Nederland. Tusschen
de reportageflitsen door klonken de Nederlandsche kerkklokken en
carillons, hoorden wij een Nederlandsch kinderkoor en speelde het
Concertgebouworkest. De studio Basel ontving na deze uitzending
massa’s brieven van luisteraars, waaronder zelfs enkele die hier van
daan kwamen. Dergelijke goede uitzendingen over ons land kweeken
goodwill. Basel heeft ons uitgenoodigd een reportage over Zwitserland
te komen maken. Wij hopen daar dit voorjaar tijd voor te hebben.

Schiphol.
De vlakke vliegwei had zeer zwaar geleden. Hooge obstakels waren
er weliswaar niet, maar er was ook geen stationsgebouw, geen start-
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toren en slechts anderhalve startbaan. Verder waren er geen hangars,
geen landingslichten en geen radiobaken meer. Er waren een stuk
of vier a vijf kleine directiekeetjes te vinden en een massa arbeiders.
Daar moest het in Juli *45 van komen. Er stonden een paar vlieg
tuigjes in de open lucht. Militaire kisten. Geen civiel luchtverkeer.
Er was eigenlijk geen ,,Schiphol” meer. Over het veld moesten kilo
meters draineerbuis opgegraven en hersteld worden, het oude platform
moest worden losgebroken, startbanen hersteld en hangars die de
Duitschers gedemonteerd hadden maar niet meer konden wegsleepen,
werden opgebouwd. Havenmeester Dellaert had zijn plannen klaar.
Schiphol zag er troosteloos uit toen we in die dagen een reportage
over de luchthaven maakten. Maar Dellaert is enorm actief en eigen
lijk spraken we heelemaal niet erover hoe Schiphol er uit zag, maar
hoe Schiphol zou worden. Aan dezen geest zullen wij het te danken
hebben, dat Schiphol weer beteekenis krijgt, meer nog dan vroeger.
Op 26 September werd de eerste binnenlandsche luchtlijn door den
regeeringsvliegdienst geopend en er vlogen twee Dragoons (kleine
tweedekkers voor ca. 8 passagiers) naar Maastricht. Enkele dagen
later volgde de lijn op Groningen en toen op Twente. Er kwamen
weer vliegtuigen binnen uit Frankrijk en Zwitserland en de Scandina
vische lijn herleefde. Op Schiphol kwam weer bedrijvigheid van vlieg
tuigen en dat is toch altijd prettiger dan de voorbereidende bedrijvig
heid tusschen de ruïnes.
Wij waren er ook bij tegenwoordig, toen de eerste groote DG4
uit New-York aan kwam vliegen met Amerikaansche deskundigen
aan boord. Dat was op 28 September. Zij kwamen Schiphol keuren
voor het transoceanische verkeer. Zou onze luchthaven een van de
groote centra worden in het wereldluchtverkeer ? Ik bestudeerde het
gezicht van den Amerikaan toen hij Schiphol bekeek. Hij keek zwart.
Even later sprak hij voor de microfoon. „Wij Amerikanen hebben
in onze kranten en door onze radio al heel veel over Nederland
gehoord. Maar nu ik de zware verwoestingen op dit vliegveld zie,
begrijp ik dat noch onze kranten, noch de radio ons een juist beeld
gegeven hebben van de wijze waarop de hunnen hier hebben huis
gehouden. Nederland is veel zwaarder getroffen dan wij wisten. Wat
ik hier gezien heb, heeft een diepen indruk op mij gemaakt.”
Hij meende wat hij zei. Zijn stem was een tikje onvast en dat is
voor een Amerikaanschen zakenman waarschijnlijk een vreemde ge-
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waarwording. Met dat al kon hij bezwaarlijk een goeden indruk van
de eventueele toekomstige wereldluchthaven gekregen hebben en hoe
goed havenmeester Dellaert ook praten kan, dat was niet weg te
praten. Het staat voor mij vast, dat zijn plannen een bijzonder degelijken indruk gemaakt hebben op die Amerikanen, want Schiphol is
wereldluchthaven geworden. Op 21 Februari *46 kwam het eerste
lijntoestel uit New-York binnen. De startbanen zijn inmiddels gereed,
stalen geraamten van loodsen en hangars zijn herrezen, de vier directiekeetjes zijn uitgegroeid tot een reeks houten gebouwen waar alle
stationsdiensten in ondergebracht zijn, den geheelen dag starten en
landen er vliegtuigen uit alle richtingen. Schiphol is bezig den vrede
te winnen. Bravo Dellaert! Wij zullen nog dikwijls op Schiphol onze
reportages komen maken.
Nu reeds kunnen wij zeggen, dat wij dikwijls op Schiphol aanwezig
moesten zijn. Montgomery vertrok vandaar, na zijn bezoek aan
Nederland, van Mook arriveerde, Lt. Adm. Helfrich landde na zijn
terugkeer uit Indië op Schiphol en daar was de eerste retourvlucht
op West-Indië. Bij zijn terugkeer van dezen tocht had gezagvoerder
Viruly geen schokkende mededeelingen te doen. Hij gaf ons in enkele
woorden een overzicht van de uit- en thuisreis en wij constateerden
opnieuw dat het vliegen in de afgelopen jaren met groote schreden
vooruitgegaan is. Schiphol is voor ons een van de belangrijke schakels,
niet alleen tusschen Noord en Zuid, maar ook tusschen Oost en West.

Met de microfoon op jacht gaan, is vol bonte afwisseling. Als wij
eens bekijken wat er in de 14 dagen van b.v. 12 Februari ’46 af ge
rekend, stof tot reportage opgeleverd heeft, blijkt dat onmiddellijk.
12 Febr. Uitzending UNO vergadering, 13 Febr. reportage van de
strijdkrachten in een kazerne te Schiedam, 14 Feb. idem, vertrek
van de „Evertsen” naar Indië, 15 Febr. reportage over het overstroom
de Almelo, In Ermelo vertrekt het 2e reg. Inf. naar Indië, waarbij
Z.K.H. Prins Bernhard aanwezig is. 17 Febr. Voetbalreportage en
voor het PCJ programma opnamen in een repatrieeringshuis te
Austerlitz. 18 Febr. Indiëweek in Utrecht. 19 Febr. Opening van de
nieuwe noodcentrale van P.T.T. in Arnhem. 20 Febr. Aankomst van
Lt. Adm. Helfrich op Schiphol, terwijl den volgenden dag het eerste
lijntoestel uit New-York aankwam. 22 Febr. geen nieuws van eenige
beteekenis, rustdag. 23 Febr. aankomst Viruly retourvlucht West-
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Indië. 24 Febr. Reportage voor de jeugduitzendingen over een choco
ladefabriek. 25 Febr. Opbouw van de tentoonstelling over het verzets
werk in de Nieuwe Kerk. Herdenking van de Amsterdamsche staking,
reportage op het Waterlooplein. Terugkomst van Smirnoff, de bekende
K.L.M. piloot. (Hij sprak nog even slecht Nederlandsch als 6 jaar ge
leden, maar van Veenendaal assisteerde hem deskundig!). En toen
op 27 Febr. de herdenking van den slag op de Javazee met reportages
in een school ,,ergens in Nederland”, in de Juliana kazerne te Den
Haag, in den Helder en in de Oude Kerk in Amsterdam. Op denzelfden
dag zonden wij de huldiging uit die op 26 Febr. door Walcherens
bevolking aan de dijkwerkers gebracht was.
Eén ding is zeker. Nederland herrijst en het is een boeiende opgave
om dat voor de luisteraars weer te geven.

De Reporter.
Boeiend is dit werk zeker, maar de microfoon’is zoowel onzefgrootste
vriend als onze grootste vijand. Bij het beschrijven van den reportagewagen signaleerde ik reeds dat daar één gevaarlijk plekje aan te vinden
was. Dat is: de microfoon. Hij stelt zware eischen aan den reporter.
Het is lang niet zoo eenvoudig om ergens met de microfoon op af
te stappen en een levendig, boeiend verslag te geven van datgene
wat anderen op dat moment beleven. De minste hapering, welke in
ieder gesprek zoo gemakkelijk voor kan komen, wordt voor de micro
foon een fout. Zooveel menschen hebben de gewoonte, wanneer ze
op een gegeven moment het juiste woord niet kunnen vinden om hun
gedachten weer te geven, eventjes ,,eh” te zeggen voordat ze verder
gaan. Als dat voor de microfoon gebeurt, irriteert het later bij het
luisteren ontzettend. Dat wil dus zeggen, dat de reporter nooit naar
zijn woorden mag zoeken. Dat wil ook zeggen, dat hij zich onder
alle omstandigheden overal thuis moet voelen en maar raak moet
kunnen praten. Letterlijk: raak. Geen enkel woord mag mis zijn.
Dat bestaat natuurlijk niet, omdat er geen volmaakte menschen zijn
en de beste reporter is hij, die de minste fouten maakt. Mag ik daarbij
zeggen, dat de beste luisteraar hij (of zij) is, die welwillend critiseert ?
Maar met praten alléén komt een reporter er niet. Zoodra hij op
het terrein van actie arriveert, moet hij contact zoeken met degenen
die daar de leiding in handen hebben. Op een enkele uitzondering
na, zijn dat altijd menschen van wie wij niet mogen verwachten dat

I

I

lOÖ

I

I

RADIO NEDERLAND

zij weten, wat er voor het maken van een reportage noodig is. Dat wil
dus zeggen, dat een reporter behalve een vlot spreker ook een goed
organisator moet zijn. Van te voren moet hij het plan in zijn hoofd
hebben, hoe zijn reportage zal worden. Wanneer zich in de situatie
die hij aantreft moeilijkheden voordoen die het maken van een
reportage belemmeren of zelfs onmogelijk maken, moet hij zooveel
overwicht bezitten, dat hij daar wijzigingen in kan laten aanbrengen.
Dit zijn geen fictieve gedachten, maar ervaringen uit de practijk.
Hoe dikwijls gebeurt het niet bij een officieele ontvangst b.v. dat er
tevoren geen rekening gehouden wordt met onze wenschen om in de
receptiezaal met de microfoon te werken. Buiten, nu ja, natuurlijk.
Maar binnen!!! Het is juist de kunst om de luisteraars te laten hooren
wat er binnen gebeurt, want daar kan nu eenmaal niet iedereen bij
zijn. En wie kijkt er nu niet graag achter de schermen!
Een ander maal speelt zich een belangrijk onderdeel van een ge
beurtenis precies af op een plaats waar geen stroom is voor onze
machines, of waar het technisch, b.v. wegens te grooten afstand van
den reportagewagen, onmogelijk is er met de microfoon te komen.
Dan moet met de leiding afgesproken worden om het programma
gewijzigd te krijgen, zoodat we er wèl bij kunnen. Of de gemeentelichtbedrijven moeten nog even vlug voor een kabeltje zorgen, dat ons
op de gewenschte plaats electrische spanning geeft. Het wordt dikwijls
heksen om zoo iets op tijd klaar te krijgen en ook bij een gedegen
voorbereiding is het niet altijd mogelijk in alle moeilijkheden te voorzien.
Dan heeft de reporter méér aan zijn hoofd, dan zijn verslag alleen.
Dan moet hij onmiddellijk maatregelen kunnen nemen en kans
zien om van alle betrokkenen medewerking te krijgen in een minimum
van tijd. Wat dit betreft, hebben wij nog nooit te klagen gehad,
want iedereen is altijd bereid om ,,de radio” ter wille te zijn. Voor
den reporter is dit natuurlijk heel prettig, want op hem rust dan alleen
nog maar de verantwoording van een juiste en snelle beslissing van
wat gebeuren moet. En er is nog een factor:

!

De stille vennoot.

Wat kan er geschreven worden van degenen, die in dit heele ver
haal een groote rol spelen en nooit op den voorgrond komen ? Wat
zouden reporters zijn zonder technici? En wat kan er over technici
geschreven worden, zonder het terrein van de techniek te betreden.
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dat tenslotte in al zijn ingewikkelde onderdeden het onze niet is?
Eigenlijk heel veel, want de technicus is een mensch en geen machine.
Deze stille vennoot, die zelf nooit naar voren treedt, (tenzij er
technisch iets hapert) is van denzelfden ondernemingslust bezield als
de reporter. Zij trekken er samen op uit en hebben een gemeenschappe
lijk belang: goede reportages. Hun taak is daarbij zeer verschillend.
Zoodra uitgemaakt is, op welke plaatsen microfoons noodig zullen
zijn, kiest de technicus de beste opstelling voor den reportagewagen
met het oog op de dichtstbijgelegen stroombron en de afstanden tot
de microfoons. Zoodra dit achter den rug is, moeten de microfoonkabels uitgerold worden en worden de versterkers ingeschakeld. Daarna
wordt de microfoon getest, worden er blanke platen op de gramofoonmachines gelegd om een stukje proefopname te draaien. Als het winter
is, wordt éérst de kachel (butagas!) aangestoken, want wanneer de
platen bij te lage temperatuur gesneden worden, wreekt zich dit
later bij het terugspelen door een hevig geruisch. Het bekende geluid
dat de gramofoonnaald op heel oude platen pleegt te maken en dat
we natuurlijk liefst vermijden. Daarmee zijn de technische voorbe
reidingen gereed. Als alles tenminste behoorlijk gaat zooals het hoort.
Ik zal maar niet te veel vertellen van de moeilijkheden en tegenslagen
in soorten, die ontstaan door het oude materiaal, waarmede in een
na-oorlogstijd als deze gewerkt moet worden. Versleten of in elk
geval niet meer geheel betrouwbare microfoonkabels, versterkers die
herbouwd moesten worden uit restanten (goede onderdeden wachten
waarschijnlijk op repatrieering), wat evenzoovele bronnen van storing
zijn. Als U wel eens getobd hebt met Uw eigen radiotoestel, dan
begrijpt U wel dat dergelijke kuren vlak voor het begin van een
reportage, geen sinecuren zijn.
Wanneer alles echter normaal verloopt, wacht de technicus in den
reportagewagen op het snij commando. Hij hoort van den reporter
wanneer hij met zijn opname beginnen moet, wat voor de microfoon
tegen hem wordt gezegd. Zoodra zijn luidspreker dit commando
weergeeft, laat hij de snij naald op de plaat zakken en worden de
bekende groefjes getrokken, die de gramofoonplaat het aanzien geven
dat iedereen van de handelsplaten kent. Zoodra een plaat vol is, gaat
de technicus over op de tweede machine en terwijl daar de opname
verder gaat, heeft hij gelegenheid de plaat op de eerste machine om te
draaien om daar later op verder te kunnen gaan.
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Intusschen luistert hij aandachtig, naar hetgeen de reporter presteert,
en zorgt hij, wanneer meerdere microfoons tegelijk gebruikt worden
voor de juiste balans (sterkteverhouding) tusschen stem en geluid en
bekijkt de gramofoonplaten, op haar kwaliteit. Een technicus kan aan
een plaat zien of zij goed is of niet, zonder dat hij haar daarvoor
behoeft af te spelen. Dat is afhankelijk van het model van de door
de snijnaald gemaakte groef en dat is, hetzij met het bloote oog,
hetzij met een loupe te constateeren.
Heel dikwijls moeten er vlak na elkaar opnamen op verschillende
plaatsen gemaakt worden en is er meestal weinig tijd om de
microfoons en kabels te verhuizen. Onze stille vennoot heeft het
meestal volhandig! Daar komt nog bij, dat de reporter nog wel eens
wil weten, wat de luisteraar er van denken zal. Dus vraagt hij aan
zijn beroepsluisteraar, den technicus, of de opname geslaagd is of
niet. Deze vraag geldt natuurlijk de technische kwaliteit van de ge
maakte platen, maar óók datgene wat opgenomen is. „Was het be
grijpelijk zoo? Heb ik in het begin niet ergens gestotterd? Was die
spreker wel te verstaan? Die man had zoo’n zachte stem, dat ik de
microfoon zoowat onder zijn neus gehouden heb, maar ik hoorde
er zelf in dat lawaai nauwelijks iets van!” Zulke vragen zijn zoo
natuurlijk. Iedere reporter weet dat zijn werk moeilijk is. Daarom
zijn het steevast eiken keer weer dergelijke vragen die een technicus
onmiddellijk na de opname hoort stellen en hij bepaalt samen met den
reporter, of uit het gemaakte platenmateriaal later bij de montage
een behoorlijke reportage valt samen te stellen. Zoo niet, dan maken
ze ter plaatse indien mogelijk nog een stukje extra of herhalen een
„shot”.
Toen wij destijds onze reportage op Walcheren maakten en ergens
in een duck ronddobberden tijdens de opnamen, zochten wij her
haaldelijk contact met de op den wal achtergebleven technici om hun
oordeel te vragen over de kwaliteit van hetgeen zij opvingen. Zij
konden ons toen via hun eigen telefonie-zend-ontvanger antwoorden.
Dikwijls moesten wij met duck en al verhuizen, omdat ons korte
golfje last had op zijn weg naar den ontvanger van hooge obstakels.
In Vlissingen, moesten we zorgen dat de scheepswerf de „Schelde”,
niet tusschen ons en onze technici aan den wal inkwam, want dan was
er practisch geen woord meer te verstaan van hetgeen wij uitzonden.
En bij Veere, toen wij op een van de zandzuigers geklommen waren,
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was het contact met onze j’ongens in Middelburg verdwenen. Onze
antenne speelde kiekeboe achter den zuiger en zoodra we de duck,
waar het zendertje op stond, verhaald hadden en tusschen den zuiger
en den wal meerden, konden we verder werken.
Uit deze enkele regels blijkt wel het belang van samenwerking
tusschen reporter en technicus — wanneer de een faalt, kan de ander
niets beginnen. Dat geldt voor beiden. Maar in de practijk maken
wij ons daar geen zorgen over. Wij kunnen op onze technici vertrou
wen. Ik zou willen, dat wij hetzelfde konden zeggen van het materiaal
waarmee zij thans moeten werken!
De verdere vooruitzichten zijn
Gouverner, c’est prévoir. Vandaar dat regeeren zoo moeilijk is,
want dat prévoir’en zit vol voetangels en klemmen. Wij kunnen b.v.
op het oogenblik niet voorspellen, wanneer wij in deze afdeeling
van de radio weer de beschikking zullen hebben over eerste klas
materiaal. Dat hangt samen met alles waar wij niets over weten. Wij
zijn even goed aan het wederopbouwen als de rest van ons vaderland.
En hebben dus ook te maken met deviezen, grondstoffen en materiaal,
machines en kabels, die uit het buitenland moeten komen. Wanneer
dat buitenland leveren kan en wil. En wanneer wij betalen kunnen.
En veel is er, dat het eigen land ons leveren kan. Als het grondstoffen
heeft. Probleern: Zie boven.
Intusschen roeien wij met de riemen die wij hebben en constateeren
wij dat er sinds het begin in Juni *45 al heel wat verbeterd is. En
dat er nog wel meer verbeteren zal.
Van een geheel anderen kanf benaderen wij het onderwerp van
vooruitzien, wanneer wij gaan spreken over de tendentie die in het
groeiproces van radio-reportages valt waar te nemen. Wij laten hierbij
de politiek geheel buiten beschouwing, maar denken hierbij alleen
aan den programmatischen en technischen kant. Wat het eerste betreft
is er een neiging om kort en krachtig te zijn. De luisteraar heeft niet
meer zooveel geduld als vroeger. Ellenlange reportages met gezapige
beschouwingen en teutende tweegesprekken zijn dus uit den booze.
Wij moeten, willen wij zorgen dat de luisteraar den knop niet dicht
draait, kort zijn en de kern van de dingen belichten. Van onzen
kant kost dat meer inspanning, maar deze moeite wordt beloond
door het veel betere resultaat. In de eerste plaats moet de reporter
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hierop letten, maar de montage kan hierbij geducht helpen door
onbarmhartig het blauwe potlood te gebruiken voor alles wat niet
strikt noodzakelijk blijkt te zijn.
Een tweede tendentie, vooral ontstaan sedert de nauwe samenwerking
met den eigen nieuwsdienst, is die van het tempo. Wij moeten het
nieuws vóór zijn, om het, zooals het zich afspeelde, in het nieuws
bulletin te kunnen weergeven. Dit eischt op de eerste plaats snelle
informatie, die wij bij onzen eigen nieuwsdienst zelf kunnen krijgen.
Dus dat is geen probleem. Het eischt echter ook snelle uitvoering.
En hierbij komen wij op technisch terrein, dat wij kunnen noch willen
uitpluizen en waarop wij zeker geen voorspellingen durven te doen.
Maar wel wenschen hebben.
Iedereen die wel eens een reportagewagen gezien heeft, weet dat
deze wagens nogal omvangrijk zijn. Dat staat het tempo in den weg
en vóór alles zouden wij willen beschikken over kleine, snelle een
heden. Hoe kleiner de technische installatie, hoe kleiner de wagen
die daarvoor noodig is en dit verhoogt de snelheid en manoeuvreer 
baarheid. Hieraan zijn natuurlijk grenzen gesteld, want een „baby”wagen is langzamer dan een stevige twoseater. Maar voorloopig zijn
we aan de baby nog niet toe.
Toch zijn deze wenschen geen utopieën; oorlogscorrespondenten
maakten reeds gebruik van kleine, draagbare opname-installaties. Zij
beschikten over kleine draagbare zendertjes, („Walkie Talkie” ge
naamd) die ze op hun rug met zich meevoerden — hun verslag kon
op enkele kilometers afstand op de plaat worden vastgelegd. Het is
beslist een genot om met de microfoon op jacht te gaan, zonder aan
een bijbehoorenden kabel vast te zitten. Het is mogelijk dat aan kleine
lichte installaties nog niet alles volmaakt is. Maar de techniek staat
voor niets en als zij nieuwe veroveringen maakt, dan zijn wij de
eersten, die daar dankbaar gebruik van zullen maken om de nieuwe
mogelijkheden die ons geboden worden, uit te buiten.

When day is done and shadows fall.
In de schaduw van morgen staat de televisie. Tot nu toe maken wij
geluidsreportages. Wat zal er gebeuren als wij ook het beeld kunnen
geven? De vraag die wij ons stellen is: zal daarmee alles veranderen?
Wij gelooven van niet. De radio-nieuwsuitzendingen zullen onver
anderd blijven bestaan, inclusief reportageflitsen. Bovendien zijn niet
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alle reportage-onderwerpen filmgénique. Het is niet noodzakelijk,
ook indien het mogelijk ware, ieder onderwerp ofiederen spreker waar
over het nieuws gaat, ook te laten zien.
Naast het oude zal echter een nieuw programma komen, waarin
diè onderwerpen opgenomen zullen worden die beeldtechnisch voor
televisie geschikt zijn. En waar actie in zit! Indien wij thans zoo ver
waren, dan zouden wij ,,de steenen kunnen laten spreken”; dan was
een reportage over b.v. het verwoeste Zeeuwsch Vlaanderen geen
probleem.
Ik heb mij dikwijls afgevraagd, waarom allen die in de radio
werken zich daar niet van kunnen los maken. En als zij de microfoon
al eens ontrouw worden, zagen wij hen steeds weer terugkeeren. Ik
geloof, dat één van de geheimen ligt in den gestagen vooruitgang, in
den groei en de steeds nieuwe vooruitzichten van dit nog jonge bedrijf.
Mede daarom houden wij van dit vak. Eén van die vooruitzichten
is de televisie. Wanneer het hier zoo ver zal zijn? Dat durft niemand
te voorspellen. Wij hebben in den oorlog die achter ons ligt, geleerd
dat er heel veel anders gaat dan wij gedacht hadden. In dezen naoorlogstijd zijn voorspellingen niet minder riskant. Er is maar één
ding zeker. Geen enkele vooruitgang komt te vroeg. Wat ons betreft:
hoe eerder hoe beter! Dan verzetten we de bakens en schrijven in
de toekomst: Met microfoon en camera op jacht.

F. Nieuwenhuys,
Chef reportagedienst Radio Nederland.
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De ontwikkeling van den Nederlandschen radio-omroep is sterk
beïnvloed — evenals alle andere gebeurtenissen in ons land — door
het feit, dat het Zuiden des lands het eerst werd bevrijd.
De oude radio-omroep zetelde in Hilversum en was nog in handen
van de Duitschers, toen op Nederlandschen bodem reeds een Nederlandsche omroep werkzaam was. Het was de omroep van „Her
rijzend Nederland”, de omroep van het Militair Gezag. Uit Engeland
overgekomen, voortgesproten uit het roemruchte en door alle Neder
landers zoozeer geliefde ,,Radio Oranje”, zetelde ,,Herrijzend Neder
land” in Eindhoven. Dat was niet verwonderlijk, want in Eindhoven
zaten de oude radio-technici, die tijdens de bezetting reeds maat
regelen genomen hadden om er voor te zorgen, dat, zoodra de Duit
schers weg zouden zijn, een mogelijkheid geschapen kon worden om
de landgenooten per radio te bereiken. Op 18 September 1944 werd
Eindhoven bevrijd en veertien dagen later — op 3 October — zat
„Herrijzend Nederland” al in de lucht. Erg gemakkelijk was dat niet
gegaan, want de Duitschers waren natuurlijk ook niet onbekend met
het feit, dat Eindhoven de radiostad is en dat dus, als er over zenders
gesproken werd, men in Eindhoven moest gaan kijken. Ma^r een
paar menschen van Philips zorgden er toch voor. De benoodigde
onderdeelen en lampen zouden zij wel vinden en zij vonden die
dan ook. Het meest zaten zij nog met de stroomvoorziening, want
men nam terecht aan, dat bij het verlaten van de stad de Duitschers
de centrale wel zouden vernietigen of den hoogspanningskabel door
kappen. Men hoopte er in dat geval maar op, dat de nood-centrale
van het Philipsbedrijf den noodigen stroom zou kunnen leveren. Voor
de antenne werden een hoog fabrieksgebouw en een schoorsteen
uitgekozen — allemaal in de hoop, dat die er nog zouden staan,
als de bevrijding gekomen zou zijn.
In een fabriek als de Philipsfabrieken is het, als er maar mede
werking genoeg is en een paar goede Nederlanders aan het organiseeren slaan, betrekkelijk makkelijk om een zender bij elkaar te krijgen.
De eindversterker, dien men noodig had, was bij voorbeeld al kant
en klaar beschikbaar in den vorm van een installatie, die normaal
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gebruikt werd voor metingen aan groote watergekoelde zendlampen.
Met dezen eindversterker zou men een antenne-energie van één kilo
watt kunnen bereiken, hetgeen voldoende geacht werd om in geheel
het land te worden verstaan. En daar ging het tenslotte maar om
en niet om het uitzenden van fraaie muziek. De bedoeling was, het
contact met de bevolking te herstellen. Het is wel een heel klein
beetje energie — één kilowatt — hetgeen men direct begrijpt, als
men hoort, dat de normale omroepzenders met 60 kilowatt werken.
Maar men moest zich in de keuze van de antenne-energie ook be
perken met het oog op de technische mogelijkheden, die bij voorbeeld
al aangegeven werden door de geringe capaciteit van de noodcentrale
van het bedrijf, die eventueel gebruikt zou moeten worden. Om den
zender te completeeren, was nog een „stuurzender ” noodig, een zender
van klein vermogen, ter bepaling van de golflengte. Deze stuurzender
werd gedurende de bezetting gebouwd onder de oogen van de Duitschers, die meenden, dat er iets heel anders gebouwd werd. Als plaats
voor den geheelen zender werd een kamer van het natuurkundig
laboratorium uitgekozen, omdat daar de noodige gelijkrichters voor
handen waren en er een goede aan- en afvoer van water voor* de
koeling van de lampen aanwezig was. De verschillende onderdeelen
werden voorzien van labels met Duitsche stempels en in een ver
borgen hoekje neergezet om te wachten op het tijdstip, waarop zij
gebruikt zouden kunnen worden.
Er gebeurde natuurlijk iets onverwachts. Een van de beide mannen,
die de plannen uitgevoerd hadden, moest onderduiken. De andere
werd gearresteerd en is uit het Duitsche concentratiekamp niet meer
teruggekeerd. Een derde, die van de plannen maar gedeeltelijk op
de hoogte was, zocht intusschen de onderdeelen op en even voor de
bevrijding werd de installatie als proef in elkaar gezet en... weer
afgebroken. Want de spullen moesten weer voorzichtig opgeborgen
worden. Na de bevrijding kwam de ondergedokene weer te voorschijn
en binnen zeer korten tijd stond de zender toen opgesteld, zooals
men jaren tevoren al had bepaald. De antenne werd gespannen tusschen den schoorsteen en het fabrieksgebouw, die beide nog stonden
en den stroom kon men krijgen van de bedrijfsinstallatie. Want zooals
verwacht was, hadden de Duitschers de normale electriciteitsvoorziening gestoord. De bedrijfscentrale was door het „Sprengkommando”
wonderlijk genoeg met rust gelaten.
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Voordat men kon gaan zenden, waren er nog enkele moeilijkheden
op te lossen met de leger-autoriteiten. Want de leger-autoriteiten
wilden er eerst zeker van zijn, dat de zender de militaire verbindingen
niet zou storen. Verlangd werd dat een zeefkring zou worden aan
gebracht, waardoor de zender zekerder op zijn eigen golflengte zou
blijven. En daarna had de officier van het „Departement voor psycho
logische oorlogsvoering” ook nog iets in het midden te brengen. Op
3 October echter kwam „Herrijzend Nederland” voor het eerst in
de lucht en het is er langen tijd in gebleven. Er waren wel af en toe
technische storingen, doordat de electriciteits-voorziening haperde of
de waterleiding geen voldoenden druk voor het koelwater leverde, maar
buitengewoon vaak kwam dat toch niet voor. Op een totaal van 282
zenddagen waren er 81 storingen met een gemiddelden duur van 26
minuten. Voor een omroepzender is zooiets natuurlijk catastrophaal,
maar de Eindhovensche zender was geen omroepzender en de tijd
was niet normaal en niemand heeft er zich over beklaagd. Men vond
het toen al buitengewoon prachtig, dat er een werkelijk Nederlandsche
zender in de lucht was en dat was ook prachtig. De zender heeft
rond 3200 uren gewerkt en 35 uur niet kunnen werken wegens storing.
Met dezen zender werkte dus „Herrijzend Nederland”, de omroep,
die na de bevrijding op Nederlandschen bodem weer begon. Een
eigenlijken omroep kon men het toen nog niet noemen, want van
een „normaal” programma was geen sprake. Daar behoefde trouwens
geen sprake van te zijn, want de luisteraars in het bezette gebied
en dat was het grootste deel van ons land nog, stelden maar in één
ding belang: nieuws. De nieuwsuitzendingen en de toespraken waren
het belangrijkste in die dagen en niemand zal kunnen zeggen, dat
men daar niet puik voor heeft gezorgd.

Terwijl men in Eindhoven gedurende de bevrijding werkte aan de
voorbereidingen voor het scheppen van een technisch apparaat, werd
in Amsterdam en Hilversum beraadslaagd over het programmaapparaat. Dat wil zeggen: de in Nederland aanwezige bestuurders
van de omroepvereenigingen staken gedurende de bezetting de koppen
bij elkaar om over den tijd na de bezetting te spreken. Dit gebeurde
rond de jaarwisseling van 1942-1943 op verzoek van het toenmalig
Nationaal Comité. Deze bestuurders kregen het verzoek om met elkaar
te beraadslagen over het onmiddellijk weer doen functionneeren van
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den omroep na de bevrijding. Bij hun besprekingen bleek, dat echter
evenzeer gesproken moest worden over de vraag, hoe de omroep er
na den oorlog uit zou zien. Na een aantal discussies kwam men tot
overeenstemming. Als basis voor den nieuwen omroep werd door de
bestuurders van de oude omroepvereenigingen aangenomen, dat de
historisch gegroeide vorm van de omroeporganisaties en de daaruit
voortgevloeide rechten het uitgangspunt van den wederopbouw
moesten zijn. Dus volkomen rechtsherstel, teruggave van gebouwen
en bezittingen en van den vroegeren zendtijd. Aan het einde van
1943 werd een omroep-comité gevormd door de A.V.R.O., de
V.A.R.A., de N.C.R.V. en de K.R.O. Tegelijkertijd werd overeen
stemming verkregen over den nieuwen vorm van den omroep. De
V.P.R.O. was bij de besprekingen niet betrokken, omdat deze omroepvereeniging het niet eens was met de plannen om de oude vereenigingen weer bij den omroep te betrekken in den vorm, zooals de
Federatie van omroepvereenigingen zich dat voorstelde. De omroepcommissie stelde zich namelijk ten doel een Federatie van omroep
vereenigingen te stichten, met een regeeringsvertegenwoordiger als
voorzitter. Deze Federatie zou het orgaan zijn, dat de vier groote
omroepvereenigingen overkoepelde. De omroepvereenigingen zouden
zelf voor haar programma’s zorgen, terwijl een programma-coördinatie-instantie van de Federatie zou zorgen voor het harmonieus
samenvoegen van de programmastof en het voorkomen van doublures.
Over dezen vorm van den omroep werd met de bereikbare autoriteiten
zooals den Radio-raad en het Vaderlandsch Comité, gesproken.
Daarbij bleek, dat voor den eersten tijd na de bevrijding een regeeringscommissaris door de overheid noodig werd geacht. Dit werd door de
omroepvereenigingen aanvaard — de regeeringscommissaris bleek te
zijn de heer Prof. Mr. J. Oranje, die door de omroep-vereenigingen
volkomen werd aanvaard.
De omroepvereenigingen gingen voort met de voorbereidingen en
stelden reeds een programma vast voor den dag van de bevrijding
en de dagen daarna. Voor het overnemen van den omroep werden
plannen gemaakt, voor het bezetten van de studiogebouwen zoowel
als van de technische afdeelingen. Men was dus geheel gereed.
Intusschen bleek de regeering, die toen in Noord-Brabant zetelde,
van andere meening te zijn. In antwoord op een verzoek om inlich
tingen door de Federatie van omroepvereenigingen gedaan, kwam
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namelijk een telegram terug, waaruit bleek, dat het M. G. niet zonder
meer de oude omroepvereenigingen wilde aanvaarden. In het tele
gram werd o.a. verklaard, dat de bevolking in het Zuiden den algemeenen-radio-omroep zonder inmenging van de oude omroepver
eenigingen gunstig ontvangen had.
Inderdaad bleek na de bevrijding, dat de regeering, de organisatie,
zooals die door de Federatie van omroepvereenigingen was opgesteld,
niet aanvaardde en „Herrijzend Nederland” — uit Eindhoven over
gekomen in den persoon van den directeur — werd belast met het
voorloopig verder verzorgen van den omroep.
„Herrijzend Nederland” begon, toen de zenders weer in bedrijf
konden worden genomen, met het uitzenden van volledige omroep
programma’s en onderwijl duurden de besprekingen van de omroep
vereenigingen met de regeering voort. Als gevolg daarvan kwam op
een bespreking van 24 Mei de „Commissie voor den Radio Omroep”
tot stand, waarmee de Federatie genoegen nam, hoewel men deze
oplossing niet de beste achtte. Deze Commissie zou de uitzendingen
verzorgen en de omroepvereenigingen zouden de programma’s samen
stellen naar de aanwijzingen van de commissie. Zij zou den omroep
van „Herrijzend Nederland” met ingang van 1 Juni 1945 overnemen.
Bij de andere besprekingen werd niet geheel en al overeenstemming
bereikt en de Synode verbood het medewerken aan de „Commissie”.
In verband hiermede en in verband met de zuivering besloot de re
geering om „Herrijzend Nederland” tot 1 Juli 1945 te continueeren.
Er kwam een nieuwe regeering — de regeering Schermerhorn —
en op 5 Juli bleek, dat de regeering een andere oplossing dan die
van de „Commissie-Oranje” wenschte. Prof. Oranje werd ontheven
van zijn bemoeiingen met den radio-omroep en de ministerpresident
prof. W. Schermerhorn hield op 27 Juli 1945 een radiorede, waarin
hij het standpunt van de regeering met betrekking tot den radioomroep uiteenzette. De ministerpresident zei:
„Luisteraars. Welk een bijzondere en toch aan den anderen kant
ook weer opbouwende plaats de radio in het leven van ons volk is
gaan innemen, heeft de achter ons liggende bezettingstijd ons over
duidelijk getoond.
Naast de pers is de radio voor velen een geleidingsdraad geworden,
waardoor een deel van den stroom van menschelijk leven tot hen
vloeit, waardoor zij deel hebben aan het geheel van geestelijke,
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cultureele en ook zakelijke elementen, die door machtige organen in
den radio-omroep worden gelegd.
De bezetter heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt en menigeen
heeft herinneringen aan in de meest zonderlinge houdingen luisteren
naar een, op een vreemde plaats verborgen, radio-toestel. Wij konden
blijkbaar van dezen geleidingsdraad naar den goeden kant van de
wereld geen afstand doen.
Menigeen heeft er op geleefd en anders, wanneer hij zelf niet tot
de bevoorrechte bezitters van een toestel behoorde, geteerd op den
arbeid van talloozen, die met gevaar voor eigen veiligheid, voor de
verspreiding van het nieuws in gedrukte bladen en gecyclostileerde
bulletins hebben gezorgd.
Vandaag aan den dag, nu alle storingszenders weer weggevallen
zijn, heeft de radio-omroep iets van zijn opwindend karakter van den
bezettingstijd verloren, heeft hij zijn oude vertrouwde plaats weer
ingenomen.
Ieder Nederlander begrijpt, dat dit niet zoo is. Ook op het gebied
van den omroep vertoont ons nationale leven nog alle kenmerken
van den overgang van oorlog naar vrede.
Wij zien de legerauto’s nog langs onze wegen snorren, ons spoorweg
verkeer komt, ondanks enorme inspanningen, slechts kreunend over
eind, maar het komt er!
Zoo zoekt het leven van ons volk nog traag en moeilijk naar normale
vormen. Zoo is het ook met allerlei zaken, waarvan men misschien
zou kunnen aannemen, dat zij in een sneller tempo gelijkvormig
zouden kunnen worden gemaakt aan hetgeen vóór 1940 bestond.
Overal en op elk terrein streeft men naar herstel en toch is het nood
zakelijk, daarbij op verschillende gebieden eenigszins gelijken tred
te houden.
Dit geldt ook voor de radio. De omroep is na den oorlog in eerste
instantie geregeld krachtens het Tijdelijk P.T.T.-besluit en is in handen
van het Militair Gezag gesteld. Dat beteekende, dat de geheele om
roep werd verzorgd door den Staat, een vorm, die diametraal staat
tegenover het omroepbestel van vóór 1940, een vorm ook, waarvan
wij gerust durven zeggen, dat de groote meerderheid van het volk
dezen niet blijvend zou wenschen. De staatsradio van „Herrijzend
Nederland” was dan ook alleen bedoeld voor de eerste periode na
de bevrijding. De regeering meent, dat hieraan thans een einde dient
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te komen en dat de regeling van den omroep weer in handen dient
te worden gelegd van een orgaan, dat, in het bijzonder in zijn geeste
lijke werking, zooals deze in het omroepprogramma tot uiting komt,
een groote onafhankelijkheid tegenover den Staat moet bezitten.
De regeering heeft voor de vraag gestaan, of de weg hiertoe zonder
meer moest leiden via de tot 1941 functionneerende Radio-omroepvereenigingen. Dit leek een voor de hand liggende methode, die
echter naar demeening van de regeering voor den thans nog bestaanden
overgangstijd bezwaren heeft, die grooter zijn dan de voordeelen,
welke er uit zouden voortvloeien.
Ook de vier algemeene omroep-vereenigingen zelf hebben zich in
het laatste jaar van de bezetting, onder leiding van Prof. Mr. J. Oranje,
beraden over den voor deze omroepvereenigingen wenschelijken gang
van zaken. Prof. Oranje ging daarbij van de, ook door ons aan
vaarde, gedachte uit, dat het gewenscht zou zijn, zoo weinig mogelijk
vooruit te loopen op de toekomstige beslissing, die de eerste door
het volk gekozen volksvertegenwoordiging over het definitieve bestel
van den Nederlandschen Omroep zal moeten nemen.
Immers, dat hierover opnieuw zal moeten worden gesproken op
grond van bezwaren, die in den loop der tijden en vooral gedurende
de bezetting, tegen de oude constructie zijn gerijpt, is een algemeen
bekend verschijnsel.
Bijna allen zijn het er echter over eens, dat Nederland een Omroep
slechts dan als een nationalen kan beschouwen, indien daarin de
geestelijke en maatschappelijke stroomingen redelijkerwijs tot haar
recht komen d.w.z. zij een eigen bijdrage tot den Omroep leveren.
De groote vraag zal daarbij dan zijn, of de beddingen waarlangs
deze stroomingen tot haar recht komen, nog op de beste wijze worden
gevonden in de bestaande Omroepvereenigingen, of dat hiervoor
nieuwe organen worden gewenscht.
Met betrekking tot godsdienstige uitzendingen kan al wel worden
gezegd, dat b.v. in de kringen van de Ned. Hervormde Kerk stemmen
opgaan, die andere wegen willen inslaan, terwijl ook ten aanzien van
het tot gelding komen van maatschappelijke inzichten niet alle
groepen vóór den oorlog geheel bevredigd waren.
Hoe het ook zij, het is niet aan deze Regeering, hierover thans
voorstellen te doen. Wij hebben slechts rekening te houden met de
feiten, zooals zij aanwezig zijn, aan den eenen kant bestaande organi-
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saties, aan den anderen kant wenschen van anderen, om hun stem
in een ander verband te doen hooren.
Daarnaast is echter op het oogenblik van het grootste belang de
wijze waarop de Nederlandsche Omroep tegenover het buitenland
optreedt.
De radio-omroep heeft niet alleen een woord te spreken, dat een
bepaalde groep van luisteraars vertrouwd in de ooren klinkt en hun
leven in die vertrouwde sfeer opbouwt, het gaat er ook om in hoeverre
de radio-omroep een verantwoorde nationale manifestatie van ons
geheele cultureele en geestelijke leven is.
Juist in dezen overgangstijd dient hierop met grooter zorgvuldig
heid te worden gelet, dan vóór den oorlog geschiedde. De wereld
omroep is bij het oude bestel eigenlijk nooit volledig tot stand kunnen
komen. Rapporten zijn hierover verschenen, brokstukken van een
wereldomroep zijn door Omroepvereenigingen verzorgd, doch een
opbouw van dezen wereldomroep, zooals wij dien nu in dezen be
zettingstijd uit buitenlandsche omroepen hebben leeren kennen en
waardeeren, is in Nederland niet tot stand kunnen komen langs de
wegen, die men beschikbaar had.
De Regeering meent dat hier in de allernaaste toekomst een taak
voor den Omroep is weggelegd, die speciale organisatie en zorg vereischt.
Het geheele veld van overwegingen overziend, heeft de regeering ge
meend, de oplossing te moeten vinden in de oprichting van een tijdelijke
Stichting ,,Nederlandsche Radio-Omroep in den overgangstijd.”
In het Bestuur van deze Stichting worden in de eerste plaats 5
leden aangewezen; uit het Bestuur van ieder der 5 Omroepvereeni
gingen één.
Zij worden in het Stichtingsbestuur benoemd op grond van hun
kwaliteit van Bestuurslid eener Omroepvereeniging. Door hun activi
teit in het Stichtingsbestuur kunnen de Omroepvereenigingen haar
wil tot samenwerking tot uitdrukking brengen en tevens mag worden
aangenomen, dat zij ervoor zullen zorgen, dat de overwegingen,
zooals die voor de Omroepvereenigingen bij alle problemen gelden,
bij de beslissingen van het Stichtingsbestuur behoorlijk tot haar recht
komen.
Naast deze Bestuursleden van Omroepvereenigingen zullen worden
uitgenoodigd om toe te treden tot de Stichting:
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iemand, behoorende tot het katholieke volksdeel, de voorzitter van de
interkerkelijke radio-commissie, een vooraanstaand sociaal-democraat
en de voorzitter van de ,,Federatie van Kunstenaarsvereenigingen”.
Een verschil van inzicht tusschen de Regeering en Prof. Oranje
inzake het te voeren beleid tegenover de bestaande organisaties op
omroepgebied, zonder dat dit nu direct een politieke kwestie betrof,
heeft de Regeering doen besluiten van het aanvankelijke voornemen, om
de leiding van deze Stichting aan Prof. Oranje op te dragen, af te zien.
De Regeering betreurt dezen gang van zaken en vertrouwt dat het
mogelijk zal zijn, de ruime ervaring van Prof. Oranje op radio-gebied
in andere hoedanigheden buiten de sfeer waarin deze situatie zich
helaas ontwikkelde, aan het algemeen belang dienstbaar te maken.
De Regeering acht zich intusschen gelukkig, dat Mr. L. A. Kesper,
Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en waarnemend
Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken,
zich bereid heeft verklaard om het voorzitterschap van het Stichtings
bestuur te aanvaarden en zich voor de komende periode volledig te
wijden aan deze moeilijke taak.
De Regeering vertrouwt, dat hij op zoodanige wijze leiding in deze
moeilijke materie zal weten te geven, dat aan de eischen, die het
nationale leven in overgangstijd aan het Omroepbestel stelt, wordt
voldaan, terwijl tegelijk met de rechten der Omroepvereenigingen op
zoodanige wijze rekening wordt gehouden, dat, indien het Nederlandsche Volk wenscht het Omroepbestel van voor den oorlog onge
wijzigd te handhaven, dit zonder overmatige moeilijkheden mogelijk
zal blijken te zijn.
De vorige Regeering had het voornemen een Commissie voor den
Omroep in te stellen, onder voorzitterschap van Prof. Oranje, die
vóór de bevrijding was aangewezen als Regeeringscommissaris voor
den Omroep.

Het huidige kabinet heeft echter gemeend, noch de constructie
met den Regeeringscommissaris, noch die van een commissie, noch
die van een Federatie van Omroepvereenigingen, zooals deze laatste
hadden voorgesteld, te kunnen aanvaarden.
Zij is overgegaan tot de vorming van bovengenoemde Stichting
met een nieuwe samenstelling van het Bestuur.
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Aan deze gewijzigde uitvoering ligt geen verschil van politiek in
zicht met de vorige Regeering ten grondslag. Het verschil is alleen
een gevolg van een ander antwoord op de vraag: door welken practischen maatregel men op de beste wijze het beoogde doel bereikt,
n.1. de instelling van een Omroep, die in den overgangstijd als geheel
naar buiten optreedt, terwijl toch de geestelijke en maatschappelijke
stroomingen hierin, zonder invloed van staatswege, volledig tot haar
recht kunnen komen.
De Regeering vertrouwt verder aan het Bestuur van de Stichting
ook de liquidatie toe van den in den bezettingstijd gestichten en
inmiddels opgeheven Nederlandschen Radio-Omroep.
Ook hierbij zal zij nog talrijke practische moeilijkheden ontmoeten.
Wij vertrouwen, dat het Stichtingsbestuur daardoor zal bijdragen
tot het herstel van rust in de Hilversumsche Omroepwereld.
Ik ben mij bewust, dat ik verschillende moeilijkheden van internen
aard, voor een gedeelte bepaald door persoonlijke verhoudingen, niet
heb behandeld. Het is aan het Bestuur van de Stichting, om daarvoor
een oplossing te vinden en deze Stichting moet in de eerste plaats de
benoeming van de dagelijksche leiding en de directie van den omroep
worden toevertrouwd, waarbij het zonder twijfel eveneens met
geestelijke en maatschappelijke stroomingen rekening zal houden.
Voor de samenstelling van het omroepprogramma zullen commis
sies van Advies worden benoemd, waarvan de bevoegdheden even
eens door het Stichtingsbestuur zullen moeten worden geregeld. Wel
geeft de regeering daarbij gaarne als richtlijn, dat het de bedoeling
is, aan geestelijke en maatschappelijke stroomingen zoover zelfstandig
heid te verleenen, als met de samenstelling van een goed harmonisch
en technisch verantwoord programma in overeenstemming is te
brengen.
Nederland kende geen staatsdwang op geestelijk gebied. Vijfjaren
lang hebben wij ons daartegen verzet en duizenden hebben er in ons
vaderland hun leven voor gelaten. De regeering is zich bewust, dat
zij dit kostbare goed der geestelijke vrijheid angstvallig heeft te be
waren.
Ook al vraagt deze overgangstijd een bijzondere oplossing voor
den Radio-omroep, wij mogen daarbij deze geestelijke vrijheid nooit
uit het oog verliezen. Daarom treft men in het Stichtingsbestuur geen
vertegenwoordigers van de regeering aan. Zij heeft er zich toe beperkt
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te bepalen, dat vertegenwoordigers van de Departementen van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen en van Binnenlandsche Zaken steeds
de bevoegdheid bezitten de vergaderingen van het Stichtingsbestuur
bij te wonen, zonder daarin een stem te hebben.
Wij zijn ons bewust, dat de geschetste oplossing in die kringen,
welke, zij het om verschillende redenen, meenen, dat alleen de inte
grale terugkeer van de oude Omroepvereenigingen binnen den kortst
mogelijken tijd de eenige bevredigende oplossing is, geen bevrediging
zal kunnen wekken, evenmin bij hen, die in een staatsomroep heil
zien, maar wij houden ons ervan overtuigd, dat de groote schare
van luisteraars, wanneer straks het Eindhovensche „Herrijzend Neder
land” zijn taak zal hebben volbracht, een taak, die het onder moeilijke
omstandigheden met succes vervulde, en de geheele installatie in
Hilversum door de Stichting opnieuw in gebruik zal zijn genomen,
op een wijze, zooals de regeering die zich denkt, d.w.z. door samen
werking van de door de overheid gebundelde vrije krachten uit ons
volksleven, deze wijze voor den overgangstijd bevrediging zal schenken
en de rustige sfeer bevorderen, waarin plannen kunnen worden voor
bereid voor de definitieve structuur van het omroepstelsel in Neder
land.
Deze regeering zal tot den aangevulden Radioraad het verzoek
richten, plannen hiervoor in studie te nemen, teneinde t.z.t. daarover
aan haar advies te kunnen uitbrengen.
Wij twijfelen er niet aan, of aldus zal ook op het terrein van den
radio-omroep een weg worden gevonden, waarlangs we het goede
uit het verleden zullen weten over te dragen in een nieuwen tijd,
aldus herstel en vernieuwing met elkaar vereenigd op een wijze, die
voor de werking van dit bij uitstek cultureele instrument in ons volks
leven van nut kan zijn niet alleen, maar geestelijk en sociaal tot zegen
zal strekken.”
Als gevolg van deze toespraak is een aantal conferenties van de
omroepvereenigingen met den heer Mr. L. A. Kesper en de ministers
gevolgd, waarop de omroepvereenigingen haar standpunt hebben ver
dedigd en wijzigingen voorstelden van de werkwijze van de Stichting
Radio Nederland in den overgangstijd. Na talrijke besprekingen werd
tenslotte overeenstemming bereikt en het is volgens deze overeen
stemming, dat de radio-omroep op het oogenblik werkt.
In de Stichting ,,Radio Nederland in den overgangstijd” zijn thans de
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omroepvereenigingen vertegenwoordigd ieder door één bestuurder.
In het Stichtingsbestuur hebben zitting: Mr. L. A. Kesper, voorzitter;
H. E. K. Ezerman,onder-voorzitter;Prof. Dr. W.Banning;J. B. Broeksz;
Mej. Dr. N. A. Bruining; J. Corver; Dr. N. A. Donkersloot; Prof. Dr.
J. B. Kors, O. P.; C. A. Keuning; Mr. G. L. A. Schlichting en Mr.
G. E. van Walsum.
Het dagelijksch bestuur bestaat uit de heeren J. B. Broeksz en Mr.
G. L. A. Schlichting. Voor het coördineeren van de programmastof,
die door de vereenigingen zelfstandig wordt voorbereid, is een Pro
gramma- coördinatie-commissie samengesteld, die bestaat uit de heeren
H. E. K. Ezerman, Prof. Asselbergs, Mej. Dr. N. A. Bruining, Mej.
van Dugteren, J. B. Broeksz, Ds. Henkels, Prof. Dr. J. B. Kors O. P.,
Dr. P. H. Ritter Jr., Van Dijk.
Alle technische aangelegenheden worden door de Stichting ver
zorgd, die tevens ook alle uitvoerende artisten in dienst heeft, althans
voor zoover zij als uitvoerend artist optreden. De Stichting verzorgt
zelfstandig de nieuwsuitzendingen en de reportages, voor zoover die
nieuwsgebeurtenissen betreffen en niet op het terrein van de omroep
vereenigingen liggen. Aan de Stichting is ook het verzorgen van een
belangrijk deel van de regeeringsuitzendingen opgedragen, terwijl
tenslotte door de omroepvereenigingen
uur zendtijd per week
voor het doen plaatsvinden van concerten aan de Stichting is af
gestaan.
Tenslotte moet nog vermeld worden de laatste uitlating van de
regeering over de organisatie van den Nederlandschen radio-omroep
zooals die werd gedaan in een radiorede van den minister voor Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, den heer Prof. Dr. van der Leeuw,
op 18 Januari 1946. Deze toespraak drukken wij hieronder af.
Luisteraars,
„Te beginnen bij a.s. Zondagmorgen zullen de radio-uitzendingen
niet meer verzorgd worden door Herrijzend Nederland, maar door de
Stichting „Radio Nederland inden Overgangstijd”. Deze verandering
in ons radiobestel is voor mij, tot wiens departement sedert het op
treden van het huidige kabinet de radio-aangelegenheden behooren,
aanleiding mij met enkele woorden tot U te richten. Deze woorden
zullen in de eerste plaats woorden van dank zijn jegens Herrijzend
Nederland, dat vanaf de bevrijding tot heden de uitzendingen heeft
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verzorgd. Herrijzend Nederland is voor ons een symbool der bevrijding geworden. Het heeft met die bevrijding gelijken tred gehouden,
toen het van Engeland naar het zuiden kwam en achter de Geallieerde
troepen aan, zich naar het centrum des lands verplaatste. De naam
wijst reeds op de nauwe verbinding tusschen dezen radio-omroep
en de wedergeboorte van ons volksbestaan. Wij zijn den mannen
van Herrijzend Nederland grooten dank verschuldigd. Onder vaak
zeer moeilijke omstandigheden hebben zij in de behoefte van luisterend
Nederland weten te voorzien en dikwijls veel goeds gegeven.
De critiek bleef niet uit en was niet altijd ongerechtvaardigd, maar
de dankbaarheid overweegt toch sterk. Echter, in den naam komt
ook reeds uit, dat deze radio-omroep geen blijvend instituut kon of
wilde zijn. Hij heeft ons gevoerd van de eerste overwinningsberichten
tot de conferentie der Vereenigde Volkeren. Thans is zijn taak vol
bracht. Wij nemen afscheid, als gezegd, met dankbaarheid, velen
zeker ook niet zonder weemoed.

Wat treedt in de plaats van Herrijzend Nederland? De eene
tijdelijke instelling volgt hier op de andere. Immers ook de naam
van de stichting „Radio Nederland in den Overgangstijd” spreekt
voor zichzelf. Een blijvend radio-bestel treedt nog niet in, en dit
is alleen maar natuurlijk, want wij hebben in Nederland, na de
tenonderstbovenkeering van ons geheele maatschappelijk en staat
kundig leven nog slechts weinige dingen, waarvan wij kunnen zeggen,
dat zij blijvend zijn. De volstrekte chaos is weliswaar voorbij, maar wij
vinden slechts langzaam den weg naar een nieuwe orde van zaken.
Ook wat de radio betreft, is dit ongetwijfeld het geval. Reeds voor en
ook tijdens de bezetting is van velerlei inzicht betreffende ons radiobestel gebleken. Stond het vast, dat een deel van ons volk zich zeer
goed kon vinden in de regeling, waarbij de uitzending geheel was
toevertrouwd aan verschillende omroepvereenigingen, niet minder
duidelijk was, dat een ander deel van ons volk verandering wenschte.
In het algemeen gesproken kan men zeggen, dat de wenschen hier
gingen in de richting van meerdere eenheid en dat men verlangde,
dat de gedurende de bezetting gebleken saamhoorigheid van het ge
heele Nederlandsche volk ook in den aether duidelijk tot uitdrukking
zou komen. Bij haar optreden vond de regeering deze beide stroomingen. Zij had echter geen middel om te peilen, hoe groot de aan-

—

!•

"

DE OMROEP NA DE BEVRIJDING

127

hang der eene, hoe groot die der andere was. Ze heeft het nu nog niet,
al beschikt ze wel over enkele aanwijzingen. Een definitieve oplossing
van het radiovraagstuk kan voor het eerst tot stand komen, wanneer
een vrij gekozen volksvertegenwoordiging zich daarover kan uit
spreken.
Nu ware het ongetwijfeld betrekkelijk gemakkelijk voor de regeering
geweest, om terstond na haar optreden deze aangelegenheid naar
haar beste weten en inzicht bij koninklijk besluit te regelen. Ver
moedelijk hadden niet weinigen in den lande, die door vernieuwings
idealen werden gedreven, dit ook hartelijk toegejuicht. Een radicale
verandering in ons radiobestel ligt immers ongetwijfeld in de lijn
der nationale vernieuwing, die door velen ah de juiste wordt erkend.
Toch is de regeering niet voor deze verleiding bezweken en wel om
de eenvoudige reden, dat ze meende en nog meent, dat belangrijke
aangelegenheden in ons land, tenzij in noodgevallen, niet dan in
gemeen overleg met de volksvertegenwoordiging kunnen worden af
gedaan.
Deze democratische houding van de regeering wordt weliswaar
niet altijd voldoende gewaardeerd, getuige ook de jongste kamer
debatten, maar daarom niet minder oprecht en consequent volge
houden. Van den anderen kant mag de regeering evenmin besluiten
tot het herstellen van den toestand, zooals die in 1940 bestond. Het
woord „herstel” immers kan in de huidige situatie nooit of nimmer
beteekenen, dat men de dingen, die in 1940 bestonden, eenvoudig
in den ouden toestand terugbrengt. Er is sedert 1940 een en ander
gebeurd. Men kan wel een klok terugzetten, maar niet de geschiedenis,
en het is volmaakt onmogelijk, met wat eenige jaren bestond, opnieuw
te beginnen. De weg van hem, die wat hem niet bevalt, eenvoudig
uit den weg schopt, lijkt simpel en rechtlijnig. Evenzoo de weg van
hem, die het vroegere eenvoudig herstelt. Beide wegen leiden ten verderve. In een volksleven liggen de dingen niet zoo eenvoudig en zijn
de wegen niet zoo rechtlijnig. De regeering moest dus een anderen
weg zien te vinden. Twee dingen stonden daarbij vast, vooreerst het
doel, dat ook een voorloopige regeling voor den omroep moest na
streven, kon alleen zijn een stap te doen in de richting van een
waarlijk Nederlandschen omroep, waarin de nationale verbondenheid
van alle deelen des volks zoo sterk mogelijk zou spreken. In de tweede
plaats: deze omroep zou volstrekt niet het karakter van een staats-
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omroep mogen dragen. In den omroep moet het vrije spel van de
geestelijke krachten, die ons volk bewegen, tot uiting komen. De regeering heeft daarbij alleen een stimuleerende en regelende, geen
scheppende taak. Gegeven deze twee onomstootelijke veronderstel
lingen, moest de regeering derhalve vooreerst de rechten van de oude
omroepvereenigingen eerbiedigen, voor zoover dat in het kader van
den Nederlandschen omroep mogelijk was. Onder deze rechten versta
ik niet in de eerste plaats de rechten van die vereenigingen op haar
gebouwen, outillage enzoovoorts, welke haar door de Duitschers waren
ontnomen, zelfs niet haar rechten op zendtijd, zooals die in het oude
radiobestel waren geregeld, ofschoon ook deze dingen natuurlijk zwaar
wegen. De rechten in den eigenlijken zin van de vereenigingen liggen
echter in de mate, waarin zij kunnen optreden als vertegenwoordig
sters van de verschillende geestelijke stroomingen, godsdienstige en
politieke, in ons volk. Want het spreekt wel vanzelf, dat juist een
nationale omroep die verschillende geestesrichtingen volkomen tot
haar recht zal moeten brengen. Een omroep, die in dit opzicht een
zijdig zou zijn, en die eenheid zou zoeken in het propageeren van be
paalde gedachten, met uitsluiting of verwaarloozing van andere, zulk
een omroep ware Duitsch en niet Nederlandsch. In de tweede plaats
echter moest de regeering rekenen met het feit, dat de oude omroep
vereenigingen niet langer alle en niet alle in dezelfde mate de geestesstroomingen vertegenwoordigen van welke zij vóór 1940 min of meer
geacht konden worden, de woordvoerdsters te zijn. Ik doel hierop de
verandering, die ik reeds zoo straks signaleerde en waarvan we het
belangrijkste symptoom vinden in de houding te dezen aanzien van
de protestantsche groepen.
De generale synode van de Nederlandsch Hervormde Kerk nam
een motie aan, waarin zij het oude radiobestel verwierp ten bate
van een nationalen omroep. De V.P.R.O., die reeds onder de oude
bedeeling zijn eenig doel zag in het verzorgen van bepaalde religieuze
behoeften, verklaart thans, dat zij ook deze taak gaarne overliet
eenerzijds aan de Kerken, anderszijds aan een nationalen omroep.
Deze uitspraken zijn symptomatisch, niet slechts voor de aan
hangers van de geestelijke stroomingen welke respectievelijk in de
Nederlandsch Hervormde Kerk en in het Vrijzinnig Protestantisme
haar organen vinden, maar ook voor breedere lagen van ons volk.
Hoe breed deze zijn, ik herhaal het, kan eerst na de verkiezingen
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met eenige mate van zekerheid worden uitgemaakt. Dat zij er zijn,
staat echter wel vast.
Waar de dingen zoo liggen, spreekt het wel vanzelf, dat de voorloopige oplossing, welke de regeering tot stand trachtte te brengen,
een compromis moest zijn. Voor iemand die, zooals ik, weinig van
compromissen houdt, en wiens idealen op dit gebied, zooals ik wel
als bekend mag veronderstellen, heel ergens anders Eggen dan in het
oude radiobestel, is het dan ook geen aangename taak, om deze
regeling tot stand te brengen en te verdedigen. Niet aangenaam,
maar wel zeer noodzakelijk. Een andere handelwijze zou immers
blijk hebben gegeven van een tekort aan verantwoordelijkheidsbesef
en eerbied voor de meening van bepaalde deelen van ons volk. Dat
het tot stand brengen van het compromis lang geduurd heeft, is dan
ook niet te verwonderen. Wij hebben getracht de omroepvereenigingen
te bewegen tot een vrijwillige samenwerking in een algemeen pro
gramma dat door de Stichting Radio Nederland in den overgangstijd
in overleg met hen zou worden vastgesteld. Daarbij zou dan ook nog
een stuk zendtijd overblijven, dat elk der vereenigingen naar vrije
verkiezing zou kunnen besteden. Op deze wijze zouden de verschil
lende geestelijke stroomingen langs twee wegen tot haar recht komen,
vooreerst door middel van het algemeen programma en dan door
middel van de programma’s der vereenigingen. Deze opzet is mislukt.
De omroepvereenigingen gaven er de voorkeur aan zooveel mogelijk
in eigen hand te houden en gaven daarbij te kennen deze samenwer
king, waarbij ieder behalve het eigene ook het geestelijke eigendom
van den ander zou helpen verzorgen, slechts te kunnen aanvaarden,
wanneer de wet hen daartoe zou dwingen. Wij moesten haar stand
punt respecteeren en konden noch wilden op de wetgeving vooruitloopen. Zoo is dan alles wat wij hebben kunnen bereiken dit: aan
de Stichting Radio Nederland in den Overgangstijd, waarin ver
tegenwoordigers van de omroepvereenigingen zelve zitting hebben,
naast buiten-die-vereenigingen-staande representanten van de groote
geestelijke richtingen in ons volk, is toevertrouwd de algeheele uit
voering van het radio-programma. Alle organen, die dit programma
in den aether brengen, zijn dus in dienst van de Stichting, die ook het
toezicht heeft op de kwaliteit, technisch en aesthetisch, van de uit
zendingen. Het programma daarentegen wordt voor het grootste deel
voorbereid door de omroepvereenigingen gezamenlijk.
9

1

-.

•1

jgo

RADIO NEDERLAND

Elk van haar brengt een gedeelte van de programmastof in, welke
gedeelten vervolgens wOrden gerangschikt en zooveel mogelijk tot
één geheel verwerkt door een door het Stichtingsbestuur ingestelde
en benoemde programrna-coördinatie-commissie. Ook de Stichting
kan harerzijds programmastof inbrengen. Voor de aanvaarding daar
van is in het algemeen de toestemming van de meerderheid der omroepvereenigingen noodig- Echter kan één dier vereenigingen de aan
vaarding daarvan tegenhouden, indien zij daartegen principieel be
zwaar heeft. De verwachting is uitgesproken, dat het aandeel, dat de
Stichting in de programmavoorbereiding zal hebben, in onderlinge
samenwerking zal toenemen.
Vele voorstanders van een nieuw radiobeleid, en wellicht ook tegen
standers daarvan, zullen zeggen dat de regeering hier voor de omroepvereenigingen de vlag heeft gestreken. Anderen zullen zeggen, dat zij
in het oude radiobestel een bres geschoten heeft. Het ging de regeering
echter noch om het een, noch om het ander. Het was haar slechts
te doen om een zoo rechtvaardig mogelijke regeling, die het oude
eerbiedigt en perspectieven biedt voor het nieuwe wanneer dit zal
blijken gewenscht te worden.
Intusschen zijn er twee dingen in deze regeling, waarbij de regeering
zich niet kan neerleggen. Vooreerst komt het haar voor, dat de eischen,
waaraan moet worden voldaan, wil de door de Stichting voorbereide
programmastof voor uitzending in aanmerking komen, te strak zijn
om een behoorlijk functionneeren van het apparaat mogelijk te maken.
Zij heeft voor den overgangstijd geen bezwaar tegen den eisch van
een gequalificeerde meerderheid in de programma-coördinatiecommissie, maar zij moet ernstig in verzet komen tegen de mogelijkheid,
dat één enkele vereeniging hier volstrekt vetorecht zou hebben. In
de tweede plaats meent de regeering, dat het verlangen van het
Interkerkelijk Overleg in Radio-aangelegenheden, waarbij de kerken
aanspraak maken op zendgelegenheid ook buiten de eigenlijke gods
dienstoefeningen om, billijk is te achten. Het is haars inziens onweer
sprekelijk, dat de kerken in ons volksbestaan een rol van zoo groote
beteekenis vervullen, dat het recht om haar stem in de geestelijke
leiding van ons volk te doen hooren, zeker niet mag worden achter
gesteld bij de verkregen rechten van de omroepvereenigingen. Zij
behoudt zich dan ook voor, binnen korten tijd op deze punten, in
gemeen overleg met de Staten-Generaal, terug te komen.
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Daarmee ware dan het voorlaatste bedrijf afgesloten. Voor het
laatste kan het doek dus opgaan wanneer aan de nieuwe volksver
tegenwoordiging een volkomen nieuw ontwerp-radiowet kan worden
voorgelegd. Moge in den overgangstijd, die ons tot dit tijdstip rest,
ons allen geschonken worden geduld met elkander te hebben en in
de discussie over deze vraag, waarin wij wellicht op zeer verschillende
standpunten zullen staan, nooit uit het oog te verliezen, dat het hier
gaat om de wijze waarop de belangen van het geheele volk het best
kunnen worden gediend en waarop de verschillende groepen dit volk
en elkander het best dienen kunnen.”
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De gebeurtenissen rond de „hut van Max Blokzijl”.
Dat de Nederlandsche Regeering na de bevrijding veelvuldig ge
bruik maakte van de mogelijkheid om voorlichting te geven door
middel van den radio-omroep, behoeft geen verwondering te wekken.
Immers, de afgeloopen oorlogstijd had wel overduidelijk bewezen
welke een groote waarde het gesproken woord via de radio had. De
Duitscher trachtte niet voor niets alle radiotoestellen in beslag te
nemen!
Het is dan ook alleszins te verklaren, dat na de bevrijding een zeer
groot gedeelte van het radioprogramma aan het gesproken woord
was gewijd. Er was een ware drang naar de microfoon. Dat hierbij
de Regeering niet achterbleef, is gemakkelijk te verklaren.
Immers, bij gebrek aan een Parlement was de radiomicrofoon de
eenige mogelijkheid om rechtstreeks te spreken tot het geheele Neder
landsche volk. Het ,,Geheele Nederlandsche Volk” is natuurlijk niet
juist, want zeer vele radiotoestellen waren tijdens de bezetting inge
leverd en werden over onze grenzen getransporteerd om nooit meer
terug te keeren. Maar zij, die het gevaar getrotseerd hadden en hun
toestellen ergens veilig opgeborgen hadden, haalden dit thans vol
trots te voorschijn en... dit aantal was grooter dan men dacht. Boven
dien waren er in den oorlogstijd verschillende kleine radiotoestelletjes
gebouwd en vooral op het platteland waren vele kristalontvangers
in gebruik, die men in ruil voor levensmiddelen van de stedelingen
had ontvangen.
En last but not least, onze radiodistributie! Dit in Nederland zoo
populaire systeem had de Duitscher in vrijwel ongeschonden staat
achtergelaten, daar hem dit voor zijn propaganda zoo goed van pas
kwam. In verband met de inlevering van radiotoestellen is het aantal
aangeslotenen op de radiodistributie in de laatste jaren aanzienlijk
toegenomen, zoodat alleen in Amsterdam al 80.000 gezinnen bereikt
worden met de radiodistributie. Onmiddellijk na de electriciteitsvoorziening konden dan ook de meeste centrales weer in gebruik worden
genomen.
Nadat het Kabinet Schermerhorn tot stand gekomen was, hield
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de Minister-President, Prof. Ir. W. Schermerhorn, voor de microfoon
een programrede, welke werd voorafgegaan door een toespraak van
H. M. de Koningin. Haar rede was in Apeldoorn op gramofoonplaten opgenomen, terwijl de minister in de „studio” aan den Wassenaarscheweg 40, in Den Haag sprak.
Nóg zie ik het verbaasde gezicht van den Minister, toen hij op dien
avond, het was 27 Juni 1945, voor het eerst deze studio zag en mij
vroeg: „Moet ik in dit kippenhok spreken?” „Ja, Excellentie, dit is
de hut van Max Blokzijl.” Dat de minister er geen bezwaar tegen
maakte om in deze „historische” omgeving zijn toespraak te houden,
spreekt voor zich zelf.
Nu ik het over deze „studio” heb, moet ik U eigenlijk iets vertellen
over de geschiedenis, die hieraan vooraf gegaan was.
Veertien dagen voor de algeheele capitulatie van de Duitsche Weer
macht, was de Duitsche staf van de Reichsrundfunk te Hilversum
verhuisd naar het gebouw van de Nederlandsch-Indische Spoorwegen
aan den Wassenaarscheweg 40 in Den Haag. Dit gebouw was in de
z.g. „Vesting” gelegen en de heeren hoopten het hier nog langen tijd
te kunnen uithouden. Een zender, microfoons, draaitafels, opnamemachines en allerlei ander materiaal, benoodigd voor radio-uitzendingen, werd naar dit gebouw overgebracht en van hieruit heeft men
ongeveer een tiental dagen onder den naam „Festung Holland” uit
gezonden.
Na de capitulatie genoot ik het voorrecht om als officier van het
Militair Gezag reeds op 8 Mei tezamen met de Prinses Irenebrigade
in Den Haag aan te komen. Den volgenden dag arriveerde ik voor
het gebouw Wassenaarscheweg 40, vergezeld van den rechercheur
van politie Cremers. Ons werd opengedaan door twee Duitschers in
uniform en we werden direct toegelaten bij den Reichsrundfunkführer
Taubert, die ons in zijn werkkamer ontving.
De heer Taubert boog als een knipmes, vertelde dat al het materiaal
zich in ongeschonden toestand bevond en deelde mede, dat hij reeds
eenige dagen op ons wachtte... Tijdens dit gesprek vroeg ik hem, of
hij misschien ook wist, waar Max Blokzijl zich bevond. Hij antwoordde,
dat hij dat inderdaad wist, doch dat hij dit liever niet wilde mededeelen, daar Blokzijl een goede vriend van hem was. „Laat U dan
den heer Blokzijl weten, dat hij zich bij mij kan melden.” Aan dit
verzoek werd voldaan.
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Ik kon eigenlijk niet gelooven, dat het zóó gemakkelijk zou gaan
en verwachtte dan ook niet, dat reeds na eenigen tijd op de deur ge
klopt zou worden en Max Blokzijl zou binnenstappen. Tóch was de
blecke, magere man, die zich 10 minuten later bij mij meldde, Max
Blokzijl en eenige o-ogenblikken daarna werd hij, gezeten op de ijzeren
duo van mijn motor, overgebracht naar het Hoofdbureau van Politie.
De Duitschers kregen kamerarrest en nog dienzelfden dag relayeerde
de zender „Vesting Holland” het programma van Herrijzend Neder
land uit Eindhoven.
Toen later de groote zender te Lopik in gebruik werd genomen,
werden de uitzendingen van den kleinen zender in Den Haag stop
gezet, doch de studio, welke met een speciale telefoonlijn met den
zender te Lopik verbonden was, bleef in gebruik.
Zoo was de situatie toen minister Schermerhorn op dien 2ysten
Juni voor het eerst voor de microfoon sprak.
Kort daarop, n.1. op 13 Juli, werd de rubriek ,,Op de Brug” ge
boren. De Regeering voelde behoefte om zich persoonlijk tot het
Nederlandsche volk te richten door middel van de radio. Bijna alle
ministers zijn een of meermalen op de ,,brug” verschenen, en, met
uitzondering van den minister-president, spant minister Lieftinck de
kroon.
Reeds op 9 Juli sprak minister Lieftinck in verband met de inleve
ring van de ƒ 100,— biljetten en de later volgende geldsaneering was
menig maal aanleiding voor den minister om persoonlijk de ingrijpen
de maatregelen toe te lichten.
Het zou te ver voeren om in dit hoofdstuk allerlei belangrijke
redevoeringen van ministers nader te noemen. Overduidelijk is, naar
mijn meening, gebleken, dat het persoonlijk woord van een minister
de beste wijze van voorlichting is.
De aanwezigheid van een studio in de residentie, van waaruit te
allen tijde uitgezonden kan worden, is, volgens mij, een absolute
noodzaak gebleken. Meermalen kwam het voor, dat de Minister
president den wensch te kennen gaf over 1 of 2 uur voor de microfoon
te willen spreken en steeds is dat, dank zij de uitnemende samen
werking tusschen Herrijzend Nederland en Studio Den Haag, moge
lijk geweest.
Aan de behoefte van verschillende ministeries om diverse maat
regelen toe te lichten, dan wel nadere uiteenzetting te geven over de
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werkwijze van de verscheidene takken van het overheidsapparaat,
werd voorzien in de rubriek ,,Departementen spreken”.
Daarnaast werd door het Ministerie van Landbouw, Visscherij en
Voedselvoorziening een landbouwrubriek verzorgd, welke aanvanke
lijk uit 2 uitzendingen van een kwartier per week bestond. Deze
rubriek beoogt de rechtstreeksche voorlichting door dit ministerie ten
behoeve van den land- en tuinbouw.
Daar de wederopbouw van ons land staatszaak Nr. i was, werd
door het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw behoefte
gevoeld aan een speciale rubriek, aan dit onderwerp gewijd, welke op
13 October voor het eerst door den aether ging.
Toen bij den R.V.D. vragen over allerlei onderwerpen binnen
kwamen, werd het gewenscht geacht, dat deze vragen, die in de meeste
gevallen van algemeenen aard waren en derhalve voor iedereen van
belang konden zijn, voor de radio te behandelen. Zoo werd de rubriek
,,De R.V.D. antwoordt” geboren op 11 October 1945.
Reeds vóór de bevrijding hield ,,de Patriot” voor de microfoon
van Herrijzend Nederland in Eindhoven zijn commentaar op beleid
en bewind. Deze uitzendingen vonden tweemaal per week plaats,
op Woensdag- en Zondagavond en werden na de bevrijding gehandhaalfd. Na de instelling van de rubriek ,,Op de Brug” werden de toe
spraken van den Patriot met ingang van 18 Juli tot éénmaal per week
teruggebracht.
En dan tenslotte ,,Nederland gaat weer aan den slag, langzaam,
maar zeker”. Deze rubriek richtte den schijnwerper op alle dingen van
vooruitgang in ons door den oorlog zoo zwaar geteisterde land. Op
4 Juni startte de rubriek met berichten over het opnieuw in werking
treden van de electriciteitscentrales, treinen, die weer gingen loopen,
trams, die weer gingen rijden, bruggen, die werden hersteld, telefoon
verbindingen, welke werden heropend, enz. enz.
Het was de rubriek, die het opnam tegen Jan Mopperaar, die be
weerde dat er tóch niets gebeurde en die alleen maar kankeren wilde.
Doch zij, die van aanpakken hielden en de handen uit de mouwen
wilden steken, werden gesteund in hun bewustzijn, dat „Nederland
aan ’t herrijzen was!”
A. van den Dool.
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„Jantje, hang jij de blinde kaart eens op,” zei de meester en dat
was meestal genoeg om bij ons in de klas een stemming van angstige
afwachting te doen ontstaan. Je ging een beetje achter den rug van
je voorman zitten in de ijdele hoop, op die manier je noodlot te ontloopen. Maar de meester hield een keurig lijstje bij van wie er al
een beurt gehad had en wie niet en vroeg of laat was je er toch bij.
Nee, dat was een akelig ding, die blinde kaart. De groöte vel glimmenpapier, waar héél Nederland op afgebeeld stond met alle steden,
dorpen, vlekken en gehuchten, alle rivieren, meren en kanalen, de
eilanden, de heuvels en de bergen, kortom alles van het hééle land,
maar zonder één enkelen naam of aanduiding van wat het wel wezen
kon. Het was unfair. Maar goed, er zijn wel meer moeilijke ©ogen
blikken in het leven van kleine jongens en zoo rolde je ook hier wel
doorheen. En Nederland bleef voor de meesten van ons een blinde
kaart, een lap papier met gele, groene en bruine vlekken, waarvan je
verder niet veel wist.
Totdat je op een goeden dag uit logeeren werd gevraagd bij een
tante in Groningen, bij een neefje in het Zuiden van Limburg of
later nog, je zelf erop uit mocht en met je fiets door Gelderland en
Overijsel zwerven ging, Brabant door en, nog later, je met een zeil
boot langs de Zeeuwsche eilanden en over de Friesche meren trok.
Dan werd geleidelijk die kaart van Nederland een waarlijk bont
geval, vol beelden van dingen en van menschen met al hun eigen
aardigheden. Dan merkte je ook, dat ze daar „in de provincie” heel
anders leefden dan bij je thuis en dat het leven daar soms draaide
om zaken, die je hier ten eenen male vreemd waren. En gaandeweg
kreeg je het besef, dat dat kleine land van je waarachtig méér is dan
een „blinde kaart”, en dat het evenveel facetten heeft als het enorme
vliegenoog, dat dezelfde meester destijds met veel omzichtigheid voor
de klas vertoonde.
Blinde kaart — vliegenoog — Regionale Omroep. Misschien dat U
na deze toelichtende jeugdherinneringen het verband hiertusschen
eenigszins duidelijk wordt. Het is met den Omroep in het algemeen

I
RE.GIONALE OMROEPEN IN NEDERLAND

137

immers zoo, dat wij hem graag beschouwen willen als een belangrijk
instrument, ter verspreiding en verheffing van onze cultuur. Hij heeft
evenzeer een informatorische en scholende als een stimuleerende
taak. Nieuwsberichten, reportages en lezingen trachten de luisteraars
wat ,,wijzer te maken”, hoorspelen en muziekuitvoeringen geven ont
spanning en genot én — laten wij dit vooral niet vergeten — trachten
de toehoorders indirect den lust tot zèlf-doen bij te brengen. In beide
gevallen treedt men in zeer nauw contact met het intieme en persoon
lijke leven van den luisteraar en men zal hem zoodoende op zijn
eigen wijze moeten zien te benaderen. En dan zal het blijken, dat
het menu van de centrale keuken te Hilversum, hoe verfijnd ook
samengesteld, soms die typische gerechten mist, die in bepaalde
deelen van het land de maag bijzonder streelen en zoodoende het
klassieke middel zijn om den weg tot het hart te vinden.
Bij het nieuws en de reportages is er uiteraard zeer veel, waar
geheel Nederland belang in stelt, maar er zouden gerechtvaardigde
protesten loskomen als de Nieuwsdienst in Hilversum dagelijks uit
voerig in zou gaan op ontplofte gashouders te Franeker of Valken
burg, burgemeesterbenoemingen en gemeenteraadszittingen te Ter
Apel, Harlingen of Terneuzen, of wel heel het land wekelijks zou
vergasten op een exposé over de locale sportgebeurtenissen. En toch
— als U zelf in één van die plaatsen woonde, of daar in de buurt,
dan zou om zulke zaken ook een belangrijk deel van Uw belang
stelling draaien. Het zijn de gebeurtenissen in Uw directe omgeving,
die de kleur aan het leven geven.
Zoo is het ook met lezingen en causerieën. Er zijn zoo’n enorm
aantal onderwerpen, die niet voor iedereen, maar wel voor de be
woners van een bepaalde streek van belang zijn; die dus bezwaarlijk
voor den landelijken omroep behandeld kunnen worden, maar waar
voor niettemin een geïnteresseerd gehoor bestaat bij een gewestelijk
of regionaal publiek. Bovendien speelt de persoon zelf, die de voor
dracht houdt, een groote rol. Het is voor den luisteraar een groot
verschil of hij een hem onbekenden meneer X hoort spreken, ofwel
dat het een, in zijn streek vooraanstaande figuur is, die het woord tot
hem richt. Zelfs al zou de heer X misschien deskundiger, geleerder of
beter bespraakt zijn, dan zijn regionale collega, dan zal toch deze laatste
met meer aandacht beluisterd en beter begrepen worden. De woorden
van Meneer Pastoor gaan bij menigeen dieper dan die van den Paus.
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Goed beschouwd is er dus voor het „gesproken woord” op zich
zelf al een heel gebied, waar de centrale landelijke zender niet dat
innige en intieme contact met zijn luisteraars tot stand kan brengen,
als een regionale omroep dat kan doen. Daarnaast echter is er nog
die heele rijkdom aan cultuuruitingen, levend in elk gebied op eigen
wijze, die feitelijk de dieptebron van onze volkscultuur vormen.
Het kenmerk van een volk ligt niet besloten in het feit, dat het een
paar eminente musici, dirigenten en acteurs van vermaardheid voort
weet te brengen. Neen, het zijn de dichters en de zangers van het
land, de plaatselijke muziek- en tooneelgezelschappen (waaronder er
voortreffelijke zijn), de zangkoren, de organisten en de tallooze ano
nieme muziekbeoefenaars, die het peil aangeven van de ware volks
cultuur. Ook die zullen slechts bij uitzondering hun kunst voor den
grooten landelijken Omroep kunnen brengen; dat is niet mogelijk en
vaak ook niet noodig. De dialectdichter zou niet worden begrepen
buiten zijn kring van streekgenooten; cultureele hoogtijdagen hebben
hun beteekenis ter plaatse en niet daarbuiten. Een groote beteekenis
evenwel!
En dan, tenslotte, is er de stimuleerende functie, die er van den
omroep uit kan gaan, waarop zoo juist al gewezen werd. De aanspo
ring tot belangstelling en tot zèlf-doen, die vooral op muzikaal gebied
zoo sterk kan zijn. Wat voor het gesproken woord geldt, gaat hier
ook op: met hoeveel meer belangstelling en aandacht wordt er niet
geluisterd naar den plaatselijken musicus, dien men van naam en aan
blik kent; dien men, bij wijze van spreken, den vorigen dag nog op
straat ontmoet heeft en die laatst nog in de Gehoorzaal gespeeld
heeft. Dat brengt den luisteraar eerder en nauwer in contact met de
muziek en het zal voor hem gereeder aanleiding zijn, zich daarin
meer te gaan verdiepen. Het zal hem den lust geven zijn instrument
weer voor den dag te halen, of, als hij nog beginnen moet, een leer
meester op te zoeken, die hem den weg zal wijzen naar de bron van
het eeuwige genot, dat het zelf-musiceeren geeft.
Zoo ligt er, én op het gebied van het gesproken woord, én op dat
der muziek voor den Regionalen Omroep een werkelijk groote taak.
Niet in plaats van, doch samen met den landelijken Omroep. Het
zou een misvatting zijn te meenen, dat de Regionale Omroep zijn
grooten broer op eenigerlei gebied zou kunnen vervangen.
Het meerendeel van wat de radio geeft, is voor allen in het land
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van waarde en daarop richt zich dan ook het landelijke programma.
Als aanvulling evenwel, zal de Regionale Omroep moeten geven dat
gene, wat eigen is aan de bevolking van Noord en Zuid, van Oost
en West. Op die wijze kunnen zij samen een weerspiegeling zijn van
wat er in ons volk leeft, als Nederlandsche burgers én als bewoners
van eens ieders streek.

Tot deze en soortgelijke gevolgtrekkingen waren meerderen ge
durende en vlak na den oorlog gekomen en dientengevolge lag het
voor de hand, dat, toen men zich op den opbouw van een nieuw
omroep-bestel ging bezinnen, ook aan den Regionalen Omroep, de
noodige aandacht werd geschonken. In zekeren zin was in Groningen
al iets dergelijks ontstaan.
Kort na de bevrijding der stad werd daar op initiatief van enkele
inwoners een soort ,,draadomroep” ingesteld. De bijzondere omstan
digheden maakten het nl. noodzakelijk, dat naast de pers er een
direct contact tusschen autoriteiten en bevolking tot stand gebracht
werd voor het doen van mededeelingen van allerlei aard, het geven
van toelichting op maatregelen en het uitzenden van belangrijke
gebeurtenissen in stad en provincie. Het Noorden des lands was
bovendien verstoken van den Nederlandschen omroep;,,Herrij zend
Nederland” uit Eindhoven kon men moeilijk beluisteren. Hoe lang
kon deze situatie nog wel duren? De Militaire Commissaris in de
provincie Groningen nam het bovenvermeld initiatief over en op 16
Mei begon het in het Noorden van ons land zoo bekend geworden
Omroep Provinciaal Militair Commissariaat, de O.P.M.C., via het
distributienet zijn uitzendingen.
Aanvankelijk werd alleen de stad Groningen bestreken, doch
spoedig volgde de provincie en een groot deel van Friesland. Deze
O.P.M.C. was in den regel van ’s avonds 7 tot 10 in „den draad”.
Naast nieuws en voorlichting werden concerten, hoorspelen, gods
dienstige uitzendingen etc., in zijn programma’s opgenomen; groote
gebeurtenissen voor het Noorden werden uitgezonden, kortom het
was een Omroepbedrijf in zakformaat. Toen Herrijzend Nederland
na de capitulatie de beschikking over de groote zenders kreeg en
zoodoende geheel vrij Nederland kon bestrijken, viel echter een deel
der taak voor den Noordelijken Omroep weg en zijn activiteit con
centreerde zich van dat oogenblik op de regionale uitzendingen.

-

I4O

RADIO NEDERLAND

Doch intusschen was de O.P.M. C. gemeengoed geworden voor
het Noorden. Zijn beteekenis was niet onopgemerkt gebleven en
van alle kanten werd ernaar gestreefd om dit tijdelijke instituut
van het M. G. tot een blijvende instelling te maken. Besprekingen .
met „Herrijzend Nederland” leidden er spoedig toe, dat Hilversum
de O.P. M. G. onder zijn vleugels nam. Hierdoor werd evenwel van
zelfde vraag opgeworpen, waarom het Noorden wel een eigen Omroep
bezat en de andere deelen der peripherie niet. En daarmee deed het
vraagstuk „Regionale Omroep” zijn intrede in de Omroepwereld.
Men kan dat vraagstuk op verschillende wijzen bezien. Men kan,
in overmoedig enthousiasme, meenen, dat elke provincie, ja, elke
stad van beteekenis nu maar een eigen programma hebben moet.
Maar daarmee schiet men dan toch de roos voorbij, want dat zou
leiden tot een ware atomiseering van den Omroep. Dan zouden wij,
zoo doorgaande, over eenigen tijd een Radio-Amsterdam Zuid en
een Radio-Jordaan kunnen gaan oprichten met eigen studio’s, één
in de Lairessestraat en één in de Tuinstraat. Het is altijd goed, zich
een zaak tot in het ridicule door te denken; dat brengt een enthousiast
brein tot de redelijke werkelijkheid terug.
Hoe dan wel? De naam „Regionale Omroep” wijst hierin al de
weg. Als we de blinde kaart van zooevcn nog eens bezien — en nu
dan met kennis, die wij inmiddels daaromtrent hebben opgedaan —
dan valt Nederland in vijf stukken uiteen: het Noorden (Groningen,
Friesland, Drenthe), het Oosten (Overijsel, Gelderland), het Zuiden
(Limburg en een stuk van Brabant), het Zuid-Westen (Zeeland en
Zeeuwsch-Vlaanderen) en het Westen (Utrecht en de beide Hollanden).
Wanneer we aannemen dat het karakter van het Westen voornamelijk
tot uiting komt in de programma’s van Hilversum, dan blijven er
dus, ruw aangeduid, vier „regionen over”, die zich op cultureel terrein
aanzienlijk van elkaar onderscheiden en dus in aanmerking komen
voor speciale verzorging op radio-gebied.
Wellicht zal men zeggen: de Friezen zijn minstens even verschil
lend van de Drenthen als van de Limburgers en de Limburgers zijn
op hun beurt weer niet over één kam te scheren met de Brabanders.
Accoord; met het bovenstaande wil ook zeker niet gezegd zijn, dat
er binnen de „regionen” ook nog niet belangrijke verschillen zouden
bestaan. Doch dat is geen bezwaar en het zal de taak van de programmaleiding van den Regionalen Omroep moeten zijn, dezen verschillenden
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groepen ook elk haar gerechtvaardigd aandeel te geven. De Regionale
Omroep moet geen „regionalistische” Omroep zijn! Integendeel, er
ligt hier juist een mogelijkheid binnen die groepen meer begrip voor
elkander aan te kweeken en daarmee tegen te gaan, dat elke provincie
zich al te zeer in zichzelf keert.
Volgens dit voorloopig plan werd met den opzet van den Regionalen
Omroep begonnen en terwijl wij dit schrijven, zijn twee afdeelingen
reeds aan den gang: De Regionale Omroep Zuid en de Regionale
Omroep Noord. In Limburg kon de R.O.Z. op 24 December 1945
via den zender Beek in den aether komen. In het Noorden des lands
werd, zooals gezegd, de O.P.M.C. gereorganiseerd en sinds 19 Januari
1946 zendt de R.O.N. aanvankelijk via het Distributienet en sedert
1 Februari via den zender Hoogezand zijn programma uit.
Over het algemeen is de duur van deze regionale programma’s
1 a ix/2 uur per dag; de practijk zal moeten uitwijzen of uitbreiding
al dan niet mogelijk of wenschelijk is. In den korten tijd evenwel,
dat in het Noorden en Zuiden de Regionale Omroep aan het werk
is, heeft hij zijn bestaansrecht ten volle bewezen. Dat de programma’s
voldoen aan de kenmerkende „regionale” eischen, blijkt ook uit het
feit, dat de Belgische pers haar lezers in het gebied rondom ZuidLimburg op de R.O.Z. heeft gewezen en de verdiensten ervan naar
voren heeft gebracht. De bevolking van Belgisch Limburg heeft veel
gemeen met de Nederlandsche Limburgers en er bestaan daar van
oudsher nauwe banden op cultureel en sportief gebied.
De programma’s van de Regionale Omroepen worden samenge
steld door een programmaleiding, die zetelt in het gebied zelf en die
bestaat uit menschen, die uit die streek afkomstig zijn. Alleen een
dergelijke leiding kan aanvoelen en overzien, wat de eischen en de
mogelijkheden zijn en het programma daarnaar inrichten. Zij heeft
de beschikking over een beperkten staf van medewerkers en een kleine
studioinrichting, die in hoofdzaak bestaat uit een spreekstudio, een
kleine muziekstudio, en een of twee regelkamers met technische
apparatuur, zoodat zij de uitzendingen geheel ter plaatse kan ver
zorgen.
Zoo is dus in betrekkelijk korten tijd een jonge loot ontsproten
aan den — zelf ook nog niet zoo ouden — omroepstam. Vooropgesteld
dat men bij de ontwikkeling steeds voor oogen houdt, dat de Regionale
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Omroep aanvulling en niet vervanging van den landelijken omroep dient
te zijn en zich dus ook moet beperken tot de typische uitingen van
regionaal geestesleven en dat men zich voorts niet laat verleiden
tot versnippering, dan kan deze telg een veelbelovende toekomst
tegemoetgaan. Dan kan het in belangrijke mate bijdragen tot de ver
wezenlijking van wat de omroep in het algemeen beoogt te zijn: de
weerspiegeling van en de stimulans voor onze Nederlandsche volks
cultuur.
Ir. C. S. Telders.
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In 1925, maar het kan ook wel 1926 geweest zijn, kwam ik voor
het eerst in aanraking met de ,,Radio”.
Verkade gaf toen een voortreffelijke opvoering van het Engelsche
oorlogstooneelstuk „Journey’s End” („De Groote Reis”). Nel Stans
trad in de haar toebedeelde travesti-rol sterk op den voorgrond. En
het stuk werd een succes.
Ik had dit verwacht en met den leider van het A.V.R.O.-boeken
halfuur, Dr. P. H. Ritter Jr. besproken of het mogelijk was, nog voor
de opvoering in deze, feitelijk letterkundige rubriek, aan dit stuk een
beschouwing te wijden.
Hij ging hierop in en ik kreeg een officieele uitnoodiging om op
dien en dien Zondag, des middags om zoo en zoo laat in de A.V.R.O.Studio aan den Oude Enghweg te komen „spreken”.
Ik kwam...
... ik zag...
en ik worstelde dat eerste half uur door in dat kleine kamertje
met wanden, die met gordijnen behangen waren.
In een gemakkelijken stoel zat ik voor een klein tafeltje met een
houten lessenaartje, waar ik mijn tekst op leggen kon en waarnaast
een grappig doosje stond met kleine verlichte glaasjes in de kleuren
wit, rood en groen.
In een standaard, hangend aan spiraalveertjes was er een klein
vierkant marmerblokje, een koolmicrofoon, zooals ik later te weten
kwam. Aan den voorkant zat een vierkant stukje kopergaas en achterop
twee knoppen, die met draden waren aangesloten, die zich over den
grond in een onbekende verte verloren.
Juist die „draden” bij een „draadlooze” uitzending maakten me
toen zenuwachtig.
En verder stond er natuurlijk op tafel ook het traditioneele „glaasje”
water.
Hoewel de dienstdoende omroeper, Guus Weitzel, mij op vriende
lijke wijze op mijn gemak stelde en de werking van de lichtsignalen
duidelijk maakte, kon ik een gevoel van prikkelende geheimzinnigheid
niet van mij afzetten.
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Ik sprak,... en terwijl ik zat te spreken, stormde er een wervelende
stroom van gedachten op me af.
Het was mij soms alsof ik in die geluiddempende kamer volkomen
onverwachte geluiden hoorde.
Toch was het slechts mijn eigen stem, die de stilte verbrak.
Het was er niet koud, maar toch zeker ook niet zóó warm, dat ik
daaraan de zweetdroppels kon toeschrijven, die mij al na een minuut
of vijf op het voorhoofd stonden.
Terwijl ik zat te spreken, voelde ik me overstelpt met niet-gestelde
vragen en hoorde ik onuitgesproken antwoorden.
„...Zou nu werkelijk iemand je hooren?... Gek ben je!... Wie gaat
er nu zitten praten tegen zoo’n stukje marmer?... Hoe zou mijn
stem klinken?... Zouden er werkelijk nu menschen naar mij luisteren?
...En hoeveel?... Verbeeld je maar niks hoor... praat maar door...
daar heeft gelukkig niemand last van... Waarom hoor ik nu zelf
niks?... Als alle menschen het hooren kunnen, waarom dan ik niet?...”
En terwijl ik maar sprak, vertelde, gelukkig met gloed en over
tuiging, omdat wat ik te vertellen had mij zelf belangrijk voorkwam,
en onuitgesproken vragen stelde, waarop het antwoord uitbleef en
antwoorden hoorde op vragen, die ik nooit gesteld had, begon plotse
ling het groene lampje te flikkeren.
„O ja!” flitste het door me heen, „...als U het groene lampje
ziet flikkeren, moet U slot maken, U hebt dan nog ongeveer een
minuut”, had Weitzel gezegd.
En het klopte prachtig, ik had nog vier regels over, zoodat ik precies
op tijd eindigde.
Wat voelde je je toen angstig, maar hoopvol. Hoe weinig kon je
toen zelf beoordeelen, hoe het gesprokene was doorgekomen om nog
maar niet te denken aan de reactie van de luistervinken.
Er hing een primitieve, maar aantrekkelijke geheimzinnige sfeer
over dit alles, die sindsdien echter volkomen verloren is gegaan.
Ondanks allen ernst en toewijding van de pioniers was dit alles nog
maar kinderspel. Men probeerde telkens wat anders en nieuws om
te zien of dat nu weer doorkwam en wat men er dan van zeggen
zou. Het geheel had een gezellig huiselijk karakter en nog niet dat
sterker verantwoorde besef van cultureele waarde en wetenschappelijke
verantwoordelijkheid, die de uitzendingen tegenwoordig kenmerkt.
Uit dien tijd, toen ik als stafmedewerker in de A.V.R.O. was op-
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genomen, dateeren mij’n gesproken interviews met Annie van Ees,Moissi en anderen.
Toen ontwierp ik met Weitzel de gramofoonplatenprogramma’s
met verbindenden tekst, die een tijdlang aan de Zondagmiddagen
een bijzondere aantrekkelijkheid gaven. We namen de proef, om
tijdens de uitzending van een revue van Bouwmeester tijdens de bal
letten een toeschouwer in de uitzending daarover iets te laten vertellen.
Mijn kleine hoorspelen, waarvan vooral „De Schlager” en „De
Kerstgans” veel aardige reacties uitlokten, deden mij weer nieuwe
wegen vinden.
En toen ik er zoodoende midden in was komen te zitten, toen
besefte ik pas, dat de ,,Radio” een monster is, datje met huid en haar
verslindt.
Het wordt een soort bezetenheid, die je niet meer loslaat, omdat de
mogelijkheden inderdaad onbegrensd zijn.
Hoe goed herinner ik mij ook nog, dat ik met mijn voorstel kwam
om tijdens de „Herstel-Conferentie”, die in Den Haag gehouden
werd, Briand en Stresemann voor de microfoon te brengen. Toen
was dat nog een voorstel, waarvoor je, zij het ook niet hardop, gek
verklaard werd.
Maar tegenwoordig vinden wij radioreportages alweer iets volkomen
gewoons. Met veel tact en diplomatie wist ik via de persvertegenwoor
digers van de diverse landen, zooals den Franschman Sauerwein, deze
diplomaten te benaderen en hun medewerking te verkrijgen.
Vooral is het aardig te bedenken, dat de Fransche staatsman Briand
toen voor het eerst voor een microfoon sprak, wat trouwens voor alle
luisteraars duidelijk te merken moet zijn geweest, toen hij aan het slot
van zijn toespraak zich beminnelijk lachend tot mij wendde en vroeg
„Cela vous suffit?” wat prompt door de microfoon de lucht in ging.
Toen het „befaamde” zend tij dbesluit kwam van Minister Reijmer,
trok ik mij, wegens het inkrimpen van mijn werkmogelijkheden uit
het radioleven terug om op journalistiek terrein te gaan werken en
tooneelstukken te schrijven.
Maar... het bloed kruipt waar het niet kan gaan en toen de Stichting
van de Nederlandsche dagbladpers, het Algemeen Nederlandsch
Persbureau, als ik mij goed herinner in April 1935 een radioredacteuromroeper zocht, solliciteerde ik naar deze functie en keerde ik in den
aether terug.
x
10
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We zonden ,,Nieuwsberichten” uit, tweemaal des avonds, om 8 uur
en om 10 uur of elf uur, naar gelang het een bepaalde Omroepvereeniging was.
Het publiek luisterde er naar en hoewel we nog jaren lang als
„Vaz Dias”, onze voorganger, gedoodverfd werden, bleek ook op dit
terrein nog enorm veel te doen.
Met dankbaarheid denk ik daarbij terug aan den directeur van het
A.N.P., den heer H. J. van de Pol, die de leiding gaf bij de wekelijksche
besprekingen met de radio-redacteuren en redacteuren Binnen- en
Buitenland.
We bespraken den stijl waarin een radiobericht gesteld moest wor
den, omdat het oor zooveel moeilijker opneemt dan het oog.
De spreektaal, die zoo sterk afwijkt van de schrijftaal, veroverde
hier haar rechtmatige plaats.
Dan was er de bouw van het bericht, waardoor de luisteraar van
het eerste oogenblik af moest worden ge-interesseerd en vooral... ge
oriënteerd, ten aanzien van den inhoud.
En toen wij eindelijk, najarenlange voorbereiding en oefening zoo
ver gekomen waren, dat onze uitzendingen een groote mate van
populariteit genoten,... kwam de oorlogsdreiging.
Pas toén, laten wij eerlijk zijn, hebben wij allen leeren beseffen
van welk een groot belang juist deze uitzendingen van Nieuwsbe
richten zijn.
Vóór 1939 trachtten de Omroepvereenigingen, o.a. in verband met
den aanvang van het concert in het Concertgebouw, ons wel eens
een paar minuten op het officieel toegestane kwartiertje te beknib
belen, maar toen de spanning in Europa toenam, steeg de belang
stelling én de stóf zóódanig in belangrijkheid en omvang, dat wij
op den dag van Chamberlain’s reis naar München bijna drie kwartier
achter elkaar nieuws uitzonden.
In deze dagen werd de critiek op onze uitzendingen ook scherper.
Dat kwam, omdat eenerzijds de Nationaal-socialisten in Nederland
ons verweten dat wij méér Engelsche en Fransche berichten van
Reuter en Havas gaven, dan van het Deutsche Nachrichten Bureau,
terwijl anderzijds de communisten ons voor de voeten wierpen, dat
wij nagenoeg nooit iets van het Russische persbureau Tass gaven en
het publiek overstroomden met berichten van het D.N.B.
Deze critiek was voor den Radioraad aanleiding om onze uitzen-
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dingen nauwkeurig van tijd tot tijd te controleeren, om te zien of
wij ons niet aan partijdigheid schuldig maakten.
Bij ons gold toen als regel dat wij voor ieder land het eigen pers
bureau als toonaangevend aannamen voor gebeurtenissen binnens
lands. Over hetgeen dus in Duitschland geschiedde, gaven wij de be
richten van D.N.B. en over de gebeurtenissen in Engeland en Frank
rijk, die van Reuter en Havas, terwijl berichten van propagandistischen aard, dus zonder feitelijk nieuws, van welk bureau ook af
komstig, niet in de uitzendingen werden opgenomen.
Bovendien gaven wij, ter oriënteering van de luisteraars, er bijna
altijd een bronvermelding bij, zoodat dezen zelf konden bepalen welke
waarde zij aan het bericht wilden toekennen.
Verscheiden malen kwam professor Gerbrandy, toen nog voor
zitter van den Radioraad, de latere premier, op ons bureau om zich
persoonlijk te overtuigen dat in een bepaalde uitzendperiode geen
berichten uit bepaalde bron waren weggelaten, ondanks hun belang
rijkheid, of dat onbelangrijke berichten waren verspreid op grond
van het feit dat zij van eenig bepaald bureau afkomstig waren. Ge
lukkig bleek steeds, dat wij een juiste gedragslijn gevolgd hadden.
Ondertusschen nam de spanning steeds meer toe. De reacties van
de luisteraars werden sterker en de band tusschen ons en de luisteraars
werd steeds nauwer aangehaald.
Tot begin 1939 hadden onze uitzendingen steeds een volkomen
onpersoonlijk karakter gedragen. Men kende de „stemmen” van het
A.N.P., maar verdiepte er zich niet in wie die „menschen” nu eigen
lijk waren die je ’s avonds hoorde.
Er kwamen collega’s journalisten, persfotografen en zelfs cameramenschen van het filmjournaal om de publieke nieuwsgierigheid te
bevredigen. En hoewel men nog niet algemeen de namen wist of
onthield, was toch „Het nieuws van den man met den baard” een
algemeen begrip geworden.
En toen de oorlogsdreiging in ons land op haar hoogtepunt was ge
komen, werd ten overvloede, om misleiding te voorkomen, nadrukkelijk
de aandacht er op gevestigd, dat alleen de uitzendingen door de „be
kende stemmen” als betrouwbaar mochten worden beschouwd.
Toen werd het Mei...
De spanning nam weer toe...
Herhaaldelijk circuleerden geruchten over invalsplannen van
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Duitschland, maar door het buitengewoon nauwe contact van het
A.N.P. met regeering en legerleiding wisten wij precies waar wij
ons aan te houden hadden.
Tien Mei!
Vijf uur ’s morgens.
Een taxi houdt voor de deur van mijn huis stil.
De chauffeur loopt de trap in mijn portiek op... en belt.
Als ik de deur open doe, geeft hij mij een briefje waarin de directie
van het A.N.P. mij mededeelt dat de Duitschers ons land zijn binnen
gevallen en wij dus met Duitschland in oorlog zijn. Ik word onmiddel
lijk op bureau verwacht in verband met de mogelijk extra uitzendingen.
Dan volgen spannende dagen. Dagen waaraan geen eind schijnt
te komen en die desondanks omvliegen.
In die dagen is ons heel duidelijk geworden welk een vertrouwens
positie wij hadden en hoe groot de waarde van ons werk was.
Natuurlijk stemde dat je tot groote dankbaarheid en voldoening,
maar het deed je tevens gevoelen dat de verantwoordelijkheid als
lood op je schouders drukte.
Wij zagen hoe het noodlot zich onafwendbaar voltrok.
Wij wisten hoe men naar onze uitzendingen hunkerde maar wij
wisten tevens hoe teleurstellend de berichten voor de luisteraars waren,
die ondanks de verpletterende overmacht van den invaller tóch nog
hoopten op een wonder.
Het wonder kwam niet.
Kon niet komen, omdat een klein vreedzaam land nu eenmaal
onmachtig staat tegenover een oorlogszuchtigen kolos als onze Oostelijke nabuur in 1940 was.
Na drie dagen kregen wij des avonds een Reuterbericht binnen
over de aankomst van onze Koningin in Engeland.
Het was als een donderslag aan een helderen hemel.
Wij konden... wij wilden het niet gelooven!
Waarom had de regeering daarover niets aan ons gezegd?
Waarom had men ons, onze betrouwbaarheid kennend, geen officieele mededeeling verstrekt, die uitgegeven kon worden?...
Het D.N.B. zou immers dit bericht óók ontvangen!
Het A.N.P., dat zich steeds, als een eerlijke loyale nationale instel
ling beijverd had de regeering in haar zware taak, naar beste ver
mogen, te steunen en te helpen, bleek volkomen vergeten.

I

DE MICROFOON-ERVARINGEN VAN JAMES YOLAND

149

In de overhaaste vlucht van onze regeering naar Engeland, scheen
men niet beseft te hebben, dat ook daar de regeering behoefte zou
hebben aan een medium om het Nederlandsche Volk op betrouwbare
wijze in te lichten. En wie zouden dat beter en sneller hebben kunnen
doen dan deze vertrouwde medewerkers?
Van de zijde van het A.N.P. werd onmiddellijk contact gezocht
met de regeering in Londen, en wij ontvingen de opdracht om den
veertienden Mei des avonds in Den Helder aanwezig te zijn. Een
schip zou ons daar aan boord nemen en naar Engeland brengen.
Het heeft echter niet mogen zijn.
Kort vóór mijn vertrek kwamen berichten binnen over hevige bom
bardementen met die „onmenschelijke” ,,men-killing”-bommen. En
aangezien de capitulatie van de vesting Holland toen reeds een feit
was geworden, ontvingen wij van de Duitsche legerleiding opdracht
een oproep in het Duitsch uit te zenden, waardoor de „Luftwaffe” het
bombardeeren zou staken.
Ik zond dezen oproep omstreeks half negen ’s avonds uit; stapte
toen in een taxi, die ik besteld had; reed naar huis, waar mijn vrouw
zich met mijn jongen van vijf en de beide dochtertjes van acht maan
eigen-
den, gereed maakte, om, met achterlating van alles wat ons eigen
dom was, te vertrekken. Toch aarzelden wij geen oogenblik. Hier
stonden hoogere belangen op het spel.
Overhaast als ons vertrek was, bemerkten wij eerst tijdens onzen
rit over den weg naar Haarlem, dat de baby’s vóór haar vertrek niet
meer gegeten hadden hoewel het eigenlijk al haar tijd was. Met schrik
constateerde mijn vrouw dat zelfs de zuigflesch vergeten was en na
veel moeite slaagden wij er nog in zoo’n apparaat bij een apotheker
in Haarlem te koopen.
En toen ging het weer verder...
Omstreeks half twaalf bereikten wij de stelling Den Helder, waar
onze banden kraakten in het verbrijzelde glas, dat heele straten over
dekte.
Wij vonden daar ook de collega’s van het A.N.P., maar al te spoedig
bleek dat het schip, dat ons had zullen overbrengen, daartoe niet
meer in staat was. Tot vier uur ’s nachts hebben wij loopen zoeken
naar een gelegenheid om weg te komen, maar het lukte ons niet, zoodat wij tenslotte, diep teleurgesteld, den terugtocht aanvaardden.
Om zes uur waren wij in Amsterdam terug.
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Zes uur ’s morgens van den vijftienden Mei.
Om acht uur hervatte ik mijn werkzaamheden op het A.N.P.,
daarbij bedenkend, dat in de komende moeilijke dagen wellicht juist
mijn stem voor de luisteraars een troost en steun zou kunnen zijn.
Het zou mij hier te ver voeren, indien ik de daaropvolgende ge
beurtenissen op den voet zou moeten volgen, maar ik wil hier wel
even vertellen dat een verzoek om ontslag, omdat ik een ,,betere”
(liegen had ik van D.N.B. wel geleerd) positie zou kunnen krijgen,
geweigerd werd met de mededeeling dat ik niet weg kon en dat men
mij zou ,,laten halen” als ik soms mocht vergeten te ,,komen”.
Vanaf dat oogenblik heb ik dagelijks gezocht naar de mogelijkheid
om, zonder catastrofaal conflict, waardoor mijn gezin mij zou ver
liezen, mij aan dit werk te onttrekken.
Reeds in deze eerste dagen pleegden wij in intiemen kring verzet
en sabotage.
Ik legde „speciale” klemtonen, die voor de goede luisteraars, en dat
waren er gelukkig nog heel wat zooals ik spoedig merkte, genoeg zeiden.
Onder de betrouwbare collega’s verspreidde ik foto’s van familie
leden van het Koninklijk Huis, afschriften van de bekende „brieven
van Winkelman”. Telegramstrookjes van de zoogenaamde „Hellmachines”, die de berichten van Reuter op de Radio-kamer opvingen,
werden zooals men het later noemde „georganiseerd” en belandden
bij de redactie en medewerkers van de eerste exemplaren van „Vrij
Nederland”, dat ik op mijn beurt weer bij de „goeie” collega’s liet
circuleeren.
Wat deze tijd voor mij heeft beteekend, zal men misschien eenigszins kunnen begrijpen, als ik vertel dat bijna dagelijks dreig- of
schimpbrieven voor mij binnenkwamen, die helaas meestal ongeteekend waren, zoodat ik de schrijvers niet kon bekeeren van hun
onjuiste inzichten.
Toen kwam die ééne, enkele uitzending van nieuws van de B.B.C.,
waarin een aantal dingen van mij verteld werden, die stuk voor stuk
volkomen onjuist en onwaar waren, en die ik op een voor den samen
steller van dit bericht hoogst onprettige wijze zou hebben kunnen
weerleggen.
De Duitsche leiding liet mij triomfantelijk den tekst van deze uit
zending uit Engeland lezen en bood mij allen gewenschten zendtijd
aan om deze leugenpraat te ontzenuwen hetgeen ik echter weigerde.
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In de eerste plaats wenschte ik het vertrouwen in den „Engelschen”
zender niet aan te tasten en bovendien was deze uitzending oorzaak
dat bij mij een plan was gerijpt waardoor ik mij van mijn functie
los zou kunnen maken.
Zoodra ik daarna een uitzending uit te spreken kreeg, die naar mijn
inzicht het publiek zou prikkelen, waarschuwde ik dat deze uitzending
niet verantwoord was en dat mijn leven daardoor in de waagschaal
werd gesteld omdat ik mij heel goed kon voorstellen, dat, na afloop,
een landgenoot ’s avonds een aanslag op mij zou kunnen plegen.
Hoewel de leiders van den nieuwsberichtendienst er schijnbaar om
lachten, schenen zij er tóch over getelefoneerd te hebben met het
Reichs-Kommissariat in Den Haag, want dit liet ’s avonds om kwart
vóór twaalf mijn huis opbellen om te informeeren hoe het met mij
was, omdat zij gehoord hadden dat er een aanslag op mij gepleegd
was. Blijkbaar heerschte er een misverstand, dat ik later ten volle
uitgebuit heb.
Nog dienzelfden avond ensceneerde ik een ,,aanslag”. Met behulp
van een oud litteeken op mijn hoofd, een kaasrasp, die een wond
maakte alsof ik met mijn hoofd langs een muur geschuurd had, en
een pandeksel waarvan ik den scherpen rand zóólang op mijn schedel
liet neerdalen tot er een behoorlijke bult op zat, wekte ik den schijn
alsof ik in de poort onder mijn huis was neergeslagen. Een vinger
in mijn keel zorgde voor het noodzakelijke braken dat de diagnose
,,hersenschudding” moest uitlokken.
De noodzakelijke aanwijzingen over symptomen en eventueele
klachten tijdens mijn herstel, had ik tevoren bij mijn huisarts inge
wonnen.
Volgens plan vond mijn vrouw mij een kwartier na den aanslag
liggen, belde hoogstontdaan den conciërge uit zijn bed... en een half
uur later lag ik in het Wilhelmina Gasthuis, waar ik gedurende eenige
weken een leven als een prins had.
Na mijn „officieele” genezing nam ik een psychiater in den arm
en wist gedaan te krijgen dat ik voor verder werk op het gebied van
de nieuwsvoorziening ongeschikt verklaard werd. Ik kon dus ver
trekken.
Toen begon mijn eigenlijke illegale werk, tot ik in 1942 huiszoeking
kreeg en via de gevangenis aan den Amstelveenschen weg, in Scheveningen, het „Oranje-Hotel” belandde.
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De beschuldigingen, die een jaar later voldoende geweest zouden
zijn voor een ,,executie” of „Silbertanne-actie”, stonden vrij dicht
bij de waarheid, maar weken er juist voldoende van af om elk beslis
send bewijsstuk te doen ontbreken. Alleen de verklaringen van den
provocateur Pas de Loup die later door de illegaliteit terechtgesteld
werd, konden gevaarlijk voor mij worden. Gelukkig liep het anders
en kwam ik er af met een gedwongen en weinig aangename vacantie
van vier en een halve maand.
Op een Vrijdag, den dertienden Maart, een veelzeggende combi
natie voor bijgeloovige menschen, werd ik gehaald en begin Augustus
was ik weer op vrije voeten.
Ik kwam daarna terug in Amsterdam, maar kon slechts moeilijk
mijn illegale contacten weer opnemen. Ik hield echter vol en bracht
tenslotte het weer zoover, dat ik tot kort vóór het einde van den oorlog
officieel als lid van de K.P. in Amsterdam werkzaam was.
Ook hierover uitweiden zou in dit bestek niet op zijn plaats zijn.
Toen de vrede was weergekeerd, begon ik onmiddellijk, dank zij
de medewerking van oud-illegale medewerkers een wagenpark op te
bouwen voor het herleefde A.N.P. in de hoop zoodoende ook mijn
vroegere werk weer te kunnen opnemen.
Er bleek echter veel veranderd en zoo duurde het eenige maanden
voor ik voor het eerst weer voor mijn oude vertrouwde microfoon zat.
In het begin werkte ik, naast mijn vasten werkkring bij het Wereldprogramma, dat onder energieke leiding van den vroegeren mede
werker van Radio-Oranje, G. Sluizer, werd opgebouwd, óók voor
den Nieuwsdienst als spreker en het deed mij goed te weten en te
merken, dat mijn vroegere trouwe luisteraars en ik weer contact met
elkaar hadden gekregen. Ik kreeg tal van hartelijke en waardeerende
brieven en briefkaarten.
Helaas moest ik het spreken van de Nieuwsuitzendingen opgeven
omdat, met den besten wil van de wereld, geen mensch doorloopend
kan werken.
Mijn redactie- en reportagewerk voor de Ultrakortegolf-uitzendingen naar Oost- en West-Indië nam mijn tijd steeds meer in beslag.
Het is een buitengewoon dankbaar werk omdat juist onze Nederlandsche uitzendingen voor onze landgenooten in Indië zoo enorm
veel beteekenen.
Bovendien werkt hiervoor een „equipe” van oud-medewerkers van
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Radio Oranje samen met een aantal bekende Nederlandsche mede
werkers en technici uit de kinderjaren van den Omroep, die weten
wat „Radio” is terwijl zij allen er zich volkomen in uitleven en aan
overgeven.
Op het oogenblik zoekt de Radio in ons land nog naar haar vorm
en tal van factoren maken het vinden ervan moeilijk, maar gevonden
wordt deze, dat staat vast.
We kunnen verder constateeren dat in ieder geval er een algemeen
streven bestaat om de uitzendingen op een cultureel hooger plan te
brengen. Daarom hoop ik, zoowel op het gebied van Radio-luisterspelen als op het terrein van het gesproken woord te gelegener tijd
eenige ideeën te kunnen verwezenlijken.
Er is inderdaad geen mooier en beter middel denkbaar om onze
mooie en rijke Nederlandsche taal te leeren kennen en liefhebben.
Ook verwacht ik dat de paedagogische waarde van het goed ge
sproken Nederlandsch in de toekomst merkbaar zal worden, want
wij moeten eerlijkheidshalve toegeven dat over het algemeen het
„spreken” van onze taal verwaarloosd wordt.
Niet voor niets zijn goede „radio-sprekers” zeldzaam en vallen
zij ook in het dagelijksch leven op.
Daarom heeft de Radio, naar mijn meening ook op Onderwijs
nog een belangrijke taak.
Persoonlijk heb ik eenigen menschen spraak- en spreek-les gegeven
en reeds heb ik enkelen van hen met genoegen voor de microfoon
gehoord, al dan niet in vast omroep-verband.
Maar niet alleen is een goed gebruik van stem en taal be1 angrijk. Wie zijn stem en zijn taal beheerscht, heeft grootere levens
kansen. En wie goed spreken wil leeren, moet beginnen te luisteren
naar anderen die goed en zuiver spreken. Daarom is het zoo be
langrijk dat voor radiouitzendingen de stemmen van sprekers tevoren
getest worden.
Ik herinner mij nog maar al te goed hoe, tijdens mijn werkzaam
heden bij de programmasamenstelling voor de A.V.R.O., vaak heel
goede lezingen door slechte sprekers volkomen verknoeid werden.
Maar ook „luisteren” moet geleerd worden en daartoe biedt de
radio iedereen de gelegenheid. De zoogenaamde „luister-spelen” heben hiertoe al een belangrijke bijdrage geleverd.
James Yoland.

♦

/

I

154
STEREOPHONIE

Op 15 Juni 1946 heeft de Technische Dienst van Radio Nederland
de luisteraars getuige doen zijn van een unieke proefneming. Bij ons
weten voor de eerste maal in de radio-geschiedenis is over de normale
zenders van een radio-omroep muziek stereophonisch uitgezonden.
Hilversum 1 en Hilversum 2, dus respectievelijk de golflengten 301,5
en 415,5 meter, waren hierbij tegelijk ingeschakeld. Op zichzelf is
dat nog niets bijzonders, omdat er dikwijls uitzendingen zijn, die
over twee zenders tegelijk gaan, zooals bijvoorbeeld de redevoeringen
van H. M. de Koningin. Maar het bijzondere was, dat de luisteraar
tegelijk op Hilversum 1 en Hilversum 2 moest afstemmen, hetgeen
hem noodzaakte twee ontvangsttoestellen of een toestel en een aan
sluiting op de radiocentrale te gebruiken. Ondanks het tekort aan
radio-ontvangers en het nog niet ten volle in bedrijf zijn van de
radio-centrales heeft men op groote schaal de moeite genomen
voor deze stereophonische noviteit dubbele luistergelegenheden te
arrangeeren. Vrienden en buren brachten hun toestellen bij elkaar
in één kamer, in verschillende gemeenten schiepen organisaties van
radio-amateurs collectieve luisterposten; van alle kanten mocht de
Technische Dienst van Radio Nederland rapporten ontvangen met
lof en critiek, met meer en minder waardevolle opmerkingen. Niet
minder verheugend was de belangstelling van buitenlandsche omroe
pen voor dit Nederlandsche initiatief, waarbij Dr. J. Geluk, die zich
al eenige jaren in alle stilte met de mogelijkheden der stereophonie
had beziggehouden, de drijfkracht was.
Wat is het principe van de stereophonie? Men zou kunnen zeggen,
dat stereophonische radiomuziek, in tegenstelling tot gewone, ,,platte”
radiomuziek, een derde dimensie heeft, dus diepte bezit. Gewone
radiomuziek moet een ruimte-effect ontberen. Zij klinkt vlak, zonder
onderscheid van afstand tusschen instrumenten en instrumentale
groepen van een orkest, zonder den luisteraar de gelegenheid te
geven, met behulp van zijn gehoor te bepalen welke positie de geluids
bron in de radiostudio ten opzichte van de microfoon inneemt. Links
of rechts, verder of dichtbij.
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Een andere mogelijkheid tot verduidelijking, is de microfoon in de
radio-studio te vergelijken met een menschelijk oor. De mensch heeft
twee ooren en voor het compleet functionneeren van zijn gehoor is
dit ook noodig. De microfoon is maar één oor, zoodat onmiddellijk
de conclusie mag worden getrokken, dat bij de thans nog normale,
vlakke radio-uitzending het in de studio aanwezige „gehoorstelsel”
niet compleet is. Natuurlijk, bij de uitzending van een radio-orkest
worden meer microfoons tegelijk gebruikt. Doch al deze microfoons
tezamen vormen nog altijd datzelfde, incomplete gehoor, omdat al
deze microfoons het door haar opgevangen geluid langs hetzelfde
kanaal, via dezelfde versterkingsinrichting, naar den zelfden zender
leiden. Ieder der menschelijke ooren echter heeft een eigen kanaal
en het menschelijke gehoorbeeld, dat diepte bezit, wordt geformeerd
door twee onafhankelijke bronnen geluid.
Men zal nu vragen, wat er dan aan de hand is als, in het normale
geval, een redevoering of een concert over twee zenders tegelijk wordt
uitgezonden en of men dan al niet het stereophonische, het ruimteeffect verkrijgt, indien men zulk een concert of redevoering met twee
ontvang-toestellen beluistert. Het antwoord is ontkennend. Een nor
maal radio-concert, dat over twee zenders gaat, maakt toch gebruik
van dat ééne, incomplete radiogehoor.
Het doet er niet toe of het geluid, dat door dit incomplete gehoor
(nog altijd bij het menschelijke gehoor vergeleken!) wordt opgevangen,
op een gegeven oogenblik naar twee zenders wordt geleid. Beide
zenders ontvangen dan hetzelfde, incomplete geluidsbeeld en het
zelfde plus hetzelfde is en blijft hetzelfde. Of men hier op één of
op twee zenders afstemt, gebruik maakt van één of twee toestellen,
geeft geen verschil. Verschil komt er pas, zoodra het incomplete
van het normale radio-gehoorstelsel wordt opgeheven. Met andere
woorden: het stereophonische principe houdt een completeering van
het radiogehoor in, waarbij het menschelijk gehoor model is.
Ieder der menschelijke ooren vervult, onafhankelijk van het andere,
zijn eigen geluidshoogte en geluidssterkte onderscheidende functie x).
Dit is een „monaurale” functie van elk dezer ooren. Ons „binaurale”
gehoor bestaat uit de combinatie van deze twee „monaurale” functies
en heeft hierdoor een speciaal vermogen, waartoe elk der ooren apart
2) Voor de uiteenzetting Van het menschelijk gehoor ontleenden wij eenige gegevens aan „Auditor’s”
radiorubriek in het weekblad ,,Het Kompas”.
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niet in staat is. Dit is het vermogen om de richting, waaruit een geluid
komt, vast te stellen en de plaats van de geluidsbron in de ruimte te
bepalen. Resumeerende komen wij tot de conclusie, dat het mensche
lijke gehoor in staat is geluidshoogte en geluidssterkte (ieder oor
apart kan dat) te onderscheiden en tevens een „plastisch”, een geluids
beeld met diepte te produceeren (door combinatie der beide ooren).
Een parallel is te trekken met het menschelijke gezichtsvermogen.
Stereophonie beteekent dan ook ongeveer voor het geluidsbeeld, wat
stereoscopie voor het gezichtsbeeld beteekent!
Nu moet het mogelijk zijn door copieering van het binaurale mensche
lijke gehoor een radio-gehoor te construeeren, dat eveneens een
plastisch geluidsbeeld samenstelt. Het binaurale karakter van het
menschelijke gehoor berust in de eerste plaats op het intensiteitsverschil tusschen de linksche en de rechtsche component van zijn
geluidsbeeld. Het geluid, afkomstig van een bron links van ons hoofd,
wordt met het linker oor harder gehoord dan met het rechter oor.
De linksche bron is immers dichter bij het linker oor dan bij het
rechter oor. Hetzelfde gaat op voor een bron, rechts van ons hoofd
en voor ons rechter oor. In de tweede plaats berust het binaurale
karakter van het menschelijke gehoor op de tijdsverschillen, waar
mede de geluidstrillingen onze ooren bereiken. Het geluid, links van
ons hoofd, bereikt het linker oor eerder dan het rechter oor en omge
keerd. Strikt genomen hooren wij met onze twee ooren ieder geluid
twee maal en daardoor vooral krijgt ons geluidsbeeld diepte, wordt het
stereofonisch. Ons gehoor registreert reeds tijdsverschillen van 1 /5000ste
seconde en dat is voldoende voor een stereofonische werking.
In een concertzaal genieten wij op deze wijze yan een stereophonisch
geluidsbeeld en wij kunnen daar met gesloten oogen de plaats der
verschillende instrumenten bepalen.
Om een stereophonisch radio-geluidsbeeld te verkrijgen is noodig,
dat het radio-gehoor ook van twee ooren wordt voorzien. Twee ooren
oftewel twee microfoons, die zich tot elkaar verhouden als de mensche
lijke ooren, die tezamen intensiteits- en tijdsverschillen van de geluids
trillingen registreeren. Hierbij is het noodzakelijk elk van deze radioooren geluid te doen opnemen en dit te doen uitgaan naar het correspondeerende oor van den luisteraar. Ieder radio-oor heeft zijn eigen
microfoon-kanaal, dat, via zijn eigen versterker, naar zijn eigen
zender voert.
\
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De Technische Dienst van Radio Nederland is op deze wijze te
werk gegaan, voortbouwende op reeds van het einde der vorige eeuw
dateerende en sedert 1938 bij Philips te Eindhoven met energie voort
gezette experimenten. Dr. K. de Boer, van het Philipslaboratorium,
was in Eindhoven de stuwende kracht en het is geen wonder, dat ook
hij groote interesse heeft getoond voor den arbeid van Dr. Geluk in
Hilversum.
Het stereophonische concert, dat Radio Nederland op 15 Juni 1946
uitzond, werd gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder
leiding van Albert van Raai te. Voor het orkest stond een microfooninstallatie, die het „Kunsthoofd” was gedoopt, omdat zij, in vorm en
afmetingen, inderdaad het menschelijke hoofd tot voorbeeld had.
Dit kunsthoofd droeg, links en rechts „ooren”. De twee microfoons
waren aangebracht op een afstand, die correspondeert met den af
stand tusschen de menschelijke ooren. De linker microfoon voerde
het geluid naar den zender Hilversum 1, de rechter microfoon naar
den zender Hilversum 2. De luisteraars kregen nauwkeurige aan
wijzingen hoe zij thuis hun twee toestellen, of hun toestel en den
luidspreker der radiocentrale, moesten plaatsen en afstemmen. Liefst
op twee meter afstand van elkaar tegen een muur en wel zoo naar
elkaar toegedraaid, dat de linker en de rechter geluidskolommen
elkaar ongeveer anderhalve meter van den muur sneden. In dit snij
punt moest de luisteraar plaats nemen, even ver van het linker als
van het rechter toestel.
Een analyse van de binnengekomen luisterrapporten bracht aan
het licht, dat ruim negentig procent van de reageerende luisteraars
geestdriftig was over het resultaat. Men ontdekte radio-geluid van
geheel nieuwe, fascineerende kwaliteit. Velen maakten vergelijkingen
met het luisteren naar muziek in een zaal. Anderen vonden, dat
stereophonische radiomuziek, vergeleken bij muziek in een zaal, nog
zeer aparte eigenschappen had. Hoe dit ook zij, de Technische Dienst
van Radio Nederland kon met voldoening op deze proefuitzending
terugzien.
De vraag is thans, welke kansen de stereophonie heeft om van
bijzonderheid algemeen te worden. Veel kan hierover nog niet ge
zegd worden. Technisch is het experimenteele stadium nog niet ver
laten. Hoorspelen kunnen bijvoorbeeld nog allerlei verrassingen op
leveren en vergen weer een geheel nieuwe microfoontechniek. Organi-
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satorisch is de groote moeilijkheid, dat de stereophonie in het huidige,
technische stadium het gebruik van twee zenders en bij den luisteraar
van twee ontvangers vergt. Dat is veel te kostbaar en omslachtig.
Maar reeds daagt het. De korte golf belooft de oplossing te brengen.
Het kortegolf-onderzock heeft bewezen, dat het mogelijk is op dezelfde
golflengte meer dan één microfoonkanaal te doen uitgaan, zoodat
in de toekomst één zender voldoende is en ook slechts één ontvanger.
Hiermede naderen wij het rijke en zeer veel belovende gebied der
Frequentie Modulatie. Maar „that’s another story”.

P. Beishuizen

—
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Men vraagt zich wel eens af, welk wapen eigenlijk het eigen karakter
aan dezen laatsten wereldoorlog heeft gegeven en dan is men geneigd
om te zeggen: het vliegtuig of de tank of, denkend aan de laatste
oorlogsdaden en het laatste wapen, de atoombom. In den grond van
de zaak zijn al deze veronderstellingen onjuist. Het wapen, dat dezen
oorlog beheerschte, was niet een op zichzelf doodelijk middel, want
het was ,,de radio”. Zonder de radio had deze oorlog een heel ander
aanzicht gekregen en zonder de radio was het gebruik van een aantal
thans toegepaste wapens geheel of bijna geheel onmogelijk geweest.
In de eerste plaats denken wij daarbij dan aan ons eigen Nederlandsche aandeel in den oorlog. Het Nederlandsche verzet zou een
geheel ander karakter hebben gehad en waarschijnlijk niet zulk een
massalen omvang hebben aangenomen, indien het niet voortdurend
gevoed was door de uitzendingen van ,,Radio Oranje” en de B.B.G.
Inderdaad hebben wij ons allen tijdens, den oorlog toch wel eens af
gevraagd, nadat wij weer eens geluisterd hadden naar de berichten,
die per radio ons uit Londen werden toegesproken, hoe in den vorigen
oorlog de Belgen het hebben uitgehouden, die bijna vier jaar lang
van elk direct contact met de buitenwereld waren afgesloten. Zij toch
konden den gang van de oorlogshandelingen alleen volgen door middel
van de Duitsche oorlogscommuniqués en hoe bedrieglijk die waren,
behoeven wij nu niemand meer te vertellen. Het is toch werkelijk
zoo geweest, dat aan het einde van den oorlog de plotselinge terug
tocht van de Duitschers in 1918 een groot aantal Belgen eenvoudigweg
verraste. Zij hadden weliswaar hun illegale krant „Libre Belgique”,
maar die moest uit den aard der zaak meestal weken-oud nieuws'
geven. Wij, gedurende dezen oorlog, kregen het nieuws direct van
het front, dank zij de radio. Ook de Duitschers hoorden het Engelsche
nieuws en dat had tot gevolg, dat de Duitschers hun soldaten niet
zoozeer konden bedriegen als anders wel het geval zou zijn geweest.
Maar ook buiten het op peil houden van het moreel en het stimuleeren van het verzet door middel van snelle en juiste berichtgeving,
heeft de radio op het Nederlandsche verzet grooten invloed gehad.
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Iedereen zal zich de tallooze code-mededeelingen herinneren, die
Radio Oranje in den loop der oorlogsjaren uitzond, beginnend met
het spelen van twee maten van het ,,Wilhelmus” (als waarschuwing
aan dr. Wiardi Beekman, dat een snelboot des avonds voor de kust
zou komen om hem af te halen), over de boodschappen voor „Gerrit
van de Broek” (wat een van de parachutisten-agenten was), naar
„schaatsenrijder, schaatsenrijder” (bestemd voor de mannen van de
postduivencentrale) en de vele boodschappen, die in de laatste oorlogs
jaren volgden, bestemd voor de „reCeption-committees”, die de ge
dropte wapens voor de binnenlandsche strijdkrachten in ontvangst
moesten nemen. Het overbrengen van wapens voor K.P.’s en Binnen
landsche Strijdkrachten zou stellig niet zoo vlot van stapel zijn geloopen, als er geen radio-communicatie geweest was.
En hiermede is dan nog maar slechts één kant van de rol van de
radio in den afgeloopen oorlog behandeld en nog niet eens de voor
naamste. Wat denkt men bij voorbeeld, dat van een snellen opmarsch
als dien van het leger van generaal Patton terecht zou zijn gekomen,
indien de vooruitsnellende gedeelten van zijn pantsercorps niet in
voortdurende radioverbinding met elkaar en met het hoofdkwartier
hadden gestaan? De opmarsch zou niet mogelijk geweest zijn! En
zoo staat het niet alleen met zulk een snellen opmarsch, maar eigenlijk
met elk gevecht. Practisch is in dezen heelen oorlog geen gevecht,
zelfs niet van kleinen omvang gelegerd, zonder dat de onderdeden
met elkaar in contact stonden met radiozendertjes. Geen belangrijke
patrouille ging uit zonder zendertje, kleine buitengewoon handige
apparaatjes, als de Engelsche-S-phone, een zendertje, dat in de kleeding kon worden meegenomen en dat weliswaar een geringe reik
wijdte had, maar toch voldoende om in contact te blijven met den
hoofdtroep. Geen colonne tanks reed op den weg zonder dat zij ge
dirigeerd werd door den commandant uit zijn commandeurstank,
alweer door middel van de radio, waarvan de antenne als een spriet
naast den wagen omhoog stak. Geen tankslag is geleverd, waarbij de
tankbemanningen aan zichzelf overgelaten waren en wat het beteekent, om een zend-ontvanger te installeeren in een tank, daarvan
zou ir. White, die den eersten Nederlandschen omroepzender bouwde
ongeveer twintig jaar geleden, kunnen meepraten. Want hij was in
1918 bij de Marconi-maatschappij bezig om te pogen een zender
voor een tank te bouwen en de moeilijkheden daarvan waren zeer groot.
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In een veldslag is het radio-contact zeer belangrijk, maar er zijn
nog belangrijker momenten in den oorlog, die door de radio zoo goed
als beheerscht worden. De groote bom-aanvallen op Duitschland
waren zonder radio eigenlijk niet uit te voeren geweest. De vlieg
tuigen waren alle voorzien van radiozenders en -ontvangers niet
alleen, maar ook van een radio-peilapparaat en later zelfs van een
zoogenaamde radar-inrichting. Men zal zich wel eens hebben afge
vraagd, waarom reeds in het begin van den oorlog de Engelsche
radio-zenders voor een deel zwegen en het Engelsche radio-program
slechts door een paar zenders werd verbreid. De oplossing was tamelijk
eenvoudig. De vijand weet de plaats, waar de radiozenders staan,
natuurlijk tot op den meter precies. Wanneer nu een vliegtuig des
nachts naar Engeland vliegt en behoefte heeft aan oriënteering en
er is een peilinrichting aan boord, dan behoeft de piloot bij voorbeeld
slechts af te stemmen op den Londenschen zender en die in zijn peil
toestel vast te houden om regelrecht naar Londen te kunnen vliegen.
Maar als het nu eens heelemaal niet zeker is, dat de zender, die zich
als ,,Londen” aankondigt, wel in Londen staat, mJk.w. als het Engel
sche programma enkele malen per dag of desnoods per uur van
zender wisselt, dan loopt de vlieger, die zich op een zender oriënteert,
de kans, dat hij kris kras over Engeland geloodst wordt, maar stellig
de plaats, waar hij wezen moet niet vindt. De Duitschers hebben deze
voorzorg niet genomen, omdat de Engelsche vliegers zich ook makkelijk
op herkenningsteekens op den bodem konden oriënteeren, maar toch
zwegen de Duitsche zenders, zoodra een Engelsch eskader binnen
zekeren afstand kwam.
Dat was de eene kant van de zaak. De zend-ontvangers aan boord
van de vliegtuigen waren als het ware de zenuwen van het eskader.
Daardoor bleef het onderling verband tusschen de machines gehand
haafd en konden de vliegers- geloodst worden volgens de opdrachten,
die hun commandant hun gaf. Ja, indien het bij voorbeeld jagers
betrof, konden zij van den bodem af orders krijgen om ergens heen
te vliegen, waar bommenwerpers door Duitsche jagers werden aan
gevallen. De bomaanval zelf geschiedde ook per radio-order.
Natuurlijk kan men ook weer niet al te zeer op de radio vertrouwen.
Zoo had de Engelsche legerleiding gedurende eenigen tijd de be
schikking gekregen over de codes, waarmede de Duitschers aanwij
zingen gaven aan hun in Nederland gestationneerde jagers, die de
11
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Engelsche bommenwerpers moesten onderscheppen. Zij hebben van
die code een ruim gebruik gemaakt, door de Duitsche jagers te sturen
naar plaatsen, waar ?ij in geen geval Engelsche machines zouden
vinden. Zoo erg makkelijk was dat overigens niet, want de Duitsche
bevelen werden gegeven door de „Blitz-Madel”, de grijze muizen
van de Luftwaffe en het kostte heel wat moeite om in Engeland een
meisje op te sporen, dat zoo goed Duitsch sprak, dat de vliegers het
bedrog niet in de gaten kregen.
Natuurlijk maakten ook de Engelschen van de radio-verbinding
gebruik om hun jagers boven Engeland af te sturen op Duitsche
machines. Dat ging eerst op de gewone manier, later ging het met
mede-hulp van Radar. Aanvankelijk werd een Duitsche machine
gesignaleerd en dan kreeg een jager in de lucht de opdracht, om die
machine in de aangegeven richting tegemoet te vliegen, later kon
men met Radar de jachtmachine in bijna letterlijk contact met den
bommenwerper brengen.
Radar^ het groote radio-wonder van dezen oorlog. Vóór den oorlog
reeds uitgevonden en goed geheim bewaard. Zoo goed, dat de Duitschers nog jarenlang bezig waren met hun monsterachtig groote
luisterapparaten, toen de Engelschen den aether al afzochten met den
gevoeligen dunnen vinger van den Radar-straal. Radar is in principe
een heel eenvoudige zaak, d.w.z. eenvoudig om populair uit te leggen.
Als het er op aankomt om een radar-installatie te bouwen, wordt het
heel wat ingewikkelder. Radar is een radio-zendstation, waarvan de
uitgezonden golf niet zooals bij een gewonen zender alom in den ronde
zich verspreidt, maar die golf wordt heel fijn gebundeld en als een
straal uitgezonden. Wat grover, heel wat grover kenden wij zulk
een radio-straal al bij de zoogenaamde gerichte zenders, waarmee wij
voor den oorlog reeds onze verbinding met Indië onderhielden. Die
zenders zonden ook slechts in één richting. Maar de radio-straal van
Radar is heel dun en hij blijft heel dun. Met een vernuftig toestel
wordt deze straal nu de lucht ingezonden en voortdurend is die straal
in beweging — hij zoekt als het ware de lucht af. Ontmoet de Radarstraal een voorwerp op zijn weg, dan wordt hij teruggekaatst naar
het punt van oorsprong en daar is dan een ontvangtoestel aanwezig,
dat den teruggekaatsten straal opvangt. Verder is daaraan verbonden
een instrument, dat in wit-zwart precies laat zien, welke omtrekken
het voorwerp heeft, waardoor de straal werd teruggekaatst. Er zitten
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nog wel eenige bijzonderheden aan deze zaak vast, doch dit is vol
doende om het groote belang van Radar aan te toonen. Vooral als
men daarbij bedenkt, dat men kan uitrekenen, hoeveel tijd de Radarstraal noodig had om terug te keeren en aangezien men weet hoe
snel de radio-straal is, weet men dan ook precies, op welken afstand
zich het voorwerp bevindt, dat de straal terugkaatste. En als men
dan ook nog den hoek kent, onder welken de straal werd uitgezonden,
dan weet men ook hoe hoog de machine vliegt, die met den straal
ontdekt werd. Men kan dus precies de plaats vaststellen, waar de
vijandelijke bommenwerper in de lucht hangt! Later kregen de jachtvliegers, die des nachts op bommenwerper-jacht waren, een Radarinstallatie aan boord en konden zij dus in het pikkedonker hun prooi
zoeken en... vinden.
Radar was ook aan boord van de oorlogsschepen en de corvetten,
die convooien begeleidden. Geen duikboot kon het wagen, al was het
des nachts of in dichten nevel, boven water te gaan varen in de
nabijheid van een corvet. Want Radar vond hem en Rad£r gaf de
gegevens door aan den artillerist, die zijn anti-duikbootkanon op deze
betrouwbare mededeelingen instelde, afschoot en raakte, zonder zijn
vijand ooit gezien te hebben.
Rader bewaakte ook de Engelsche kust en het Kanaal en het is
gebeurd, dat een Duitsch oorlogsschip tot zinken gebracht werd, dat
nimmer door de Engelsche kustbewaking is gezien — anders dan
op het scherm van de Radar-installatie. Daarop verscheen het schip
in wit-zwart, de kanonniers losten één enkel salvo en op het Radar
scherm verscheen een aantal seconden later een groezelige wolk, waar
het Duitsche oorlogsschip te zien geweest was. Toen de groezelige
wolk weggetrokken was, was het oorlogsschip ook niet meer te vinden
en snelbooten, die ter controle uitgestuurd werden, vonden nog slechts
wrakstukken.
Natuurlijk zal Radar ook zijn vredes-functies krijgen. Reeds worden
de vliegtuigen over de Alpen geloodst met behulp van Radar en de
moeilijke landingen in den mist zullen door de Radar veel van haar
gevaar verliezen. Aanvaringen op zee behoeven, als de schepen alle
met Radar zijn uitgerust, niet meer voor te komen en de ramp van
de „Titanic”, die op een ijsberg liep en zonk, zou nimmer hebben
kunnen gebeuren als het schip Radar aan boord gehad had.
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Het begrip „Jeugd” is in dit verband een fictie. Want aan wie
denken wij? Aan de schooljeugd? Aan de z.g. „rijpere jeugd ?” En
ook die „jeugd” is voor ons niet in een woord samen te vatten. Men
kan spreken over „de psychologie van de rijpere jeugd” en dan...
spreken we dan over de jeugd van het platteland, die al veel vroeger
dan de jeugd in een groote stad „volwassen” is, door een grootere
verantwoordelijkheid in het gemeenschappelijke werk van het boeren
gezin? Of over de studeerende jeugd, die dikwijls een geheel andere
belangstelling heeft en die in een volkomen ander milieu leeft dan
b.v. de fabrieksjeugd, die ’s morgens en ’s avonds de treinen naar en
van de Zaanstreek bevolkt? En toch zijn er, ondanks al deze verschil
len, algemeene psychologische gesteldheden, die de heele jeugd om
vatten. Kenmerken van den leeftijd, die dwars door het milieu of
maatschappelijke groepeering loopen. En die jeugd luistert naar de
radio. Die jeugd hoort de nieuwsberichten, de jeugd-uitzendingen,
de lunchmuziek, de jazz, de radio-praatjes enz. enz. Waarom? Omdat
die jeugd deel uitmaakt van het gezin. Soms van een goed gezin,
dat bewust een bepaalde keuze uit het programma doet. Soms van
een gezin dat veel te wenschen overlaat. In dat gezin heeft men de
„radio-kraan” opengedraaid, dikwijls van ’s morgens vroeg tot’s avonds
laat en men luistert naar alles wat doorkomt en dus luistert óók de
jeugd. Of men nu woont 3 hoog-achter in Amsterdam of in een landarbeiderswoning op het platteland, men luistert. En de jeugd onder
gaat, met dit gezin, den invloed van de radio. Daarom is het vraag
stuk zoo belangrijk. Omdat zoovelen luisteren en omdat zooveel
jeugdigen luisteren. Maar ook, omdat zooveel ouderen luisteren naar
speciale Jeugduitzendingen. Is U dat wel eens opgevallen? Is het U
ook wel eens opgevallen met hoeveel genoegen ouderen jeugd-tijdschriften of z.g. jeugd-boeken lezen? Zij willen zoo graag dat, wat
voor de jeugd bestemd is, mee be-luisteren en mee-lezen. Omdat het
dikwijls op eenvoudige en duidelijke wijze wordt gebracht. En het
algemeene intelligentie-peil van de luisteraars is nu niet zoo ver
bazend hoog, radio-sprekers! Of men in andere landen óók zoo
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intensief luistert, kan ik niet beoordeelen, maar in Nederland wordt zeer
veel van de radio „geprofiteerd”. De socioloog Dr. J. P. Kruyt schreef
eens over eenige trekken van het Hollandsche Volkskarakter en noemde
daarbij ook de huiselijkheid. Is dat misschien ook een reden waarom
het aantal luistervergunningen in ons land zoo groot is ? Ongetwijfeld
schuilt hier een gevaar voor het goede gezinsleven. Dit wordt door de
radio dikwijls ernstig verstoord. De levensgemeenschap van het gezin
heeft recht op rust en stilte. Er moet gelegenheid zijn voor een rustig
onopzettelijk gesprek tusschen ouders en kinderen, en radio maakt dit
dikwijls onmogelijk. Maar een feit van beteekenis is: de jeugd luistert
massaal en daarmee heeft de omroep ter dege rekening te houden.
Daarom kan ook zooveel wat voor de microfoon kom tjeugdbedervend zijn.
Ik denk hier in ’t bijzonder aan uitzendingen, die in geen enkel opzicht
paedagogisch verantwoord zijn, laat staan cultureel-verantwoord.
De radio kan een machtig instrument zijn in de Volksopvoeding.
De radio kan smaak-ontwikkelend en algemeen vormend werk ver
richten. Niet als zij uit is op goedkoope, populaire successen bij de
massa van de (eventueel jeugdige) luisteraars, maar als zij zich van
haar verantwoordelijke taak in deze bewust is. Wat we b.v. niet
moeten hebben is het „gejacobhamel” met „guitige marietjes, jarige
jetjes”, „debutantjes” e.d., wat met werkelijke volkszangbeoefening
niets, maar dan ook niets te maken heeft. Dit is een vorm van jeugdsmaakbederf van de ergste soort. Ijdeltuiterij van vaders en moeders,
tantes en ooms, die storend werkt op de natuurlijke ontwikkeling van
het kinderleven.
Kinderstemmen voor de radio kunnen zoo ontroerend zijn. Maar
men moet ze niet gaan exploiteeren, zooals een café-onderneming in
Amsterdam in 1945 nog de kans kreeg, waarbij in het café een soort
„wedstrijd in kinderzang” werd georganiseerd en waarbij de prijs
winnaars nota bene voor de radio mochten (en konden!) zingen. Dit
is het exploiteeren van de ijdelheid der vaders en moeders (in de eeuw
van het kind!) waarvoor wij ons allen, en zeker een omroepleiding,
diep moesten schamen.
Wat vóór alles noodig is: deskundigheid. Zij, die de radio-programma’s te verzorgen hebben, moeten paedagogisch verantwoorde figuren
zijn, die bovendien inzicht hebben in de „onderwerpen” die voor de
microfoon komen. Of dit nu muziek, zang, lezingen of wat dan ook
betreft. Deskundigen hebben we noodig!

!
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In iedere krant leest men tegenwoordig over de tuchteloosheid van
de jeugd, over vernielzucht, toename van jeugd-criminaliteit en wat
dies meer zij. Wordt de radio doelbewust ingeschakeld om mee te
werken aan een stelselmatige bestrijding daarvan? Het lijkt er niet
op. Niet dat we nog meer radio-sprekers(sters) noodig hebben, die
ook hetzelfde liedje zingen over de hedendaagsche Jeugd als de kranten.
Allerminst. Nergens is de Jeugd zoo ongevoelig voor als voor preekers
(iets anders dan predikanten!) die zoo goed weten hoe ’t allemaal
moet. Weg met de rhetorica dus. Want als de jeugd een goed speechje
hoort, laten we zeggen over ,,de opvoeding tot het huwelijk” en 10
minuten later hooren ze in een of anderen,,bonte Dinsdag-of Zaterdag
avond” met of zonder Kobus Kuch of Peter Pech, allerlei goedkoope
mopjes op de huwelijkstrouw verkoopen, waar een heele schare uit
gaand publiek om zit te daveren, is het de vraag wat meer invloed
heeft. Een minderwaardig cabaret-programma met Hans Snel kunnen
we niet als uitgangspunt nemen voor onze critische beschouwingen,
maar welke instincten roept men op als meneer Kwebbel en juffrouw
Keuvel zich ,,geestigheden” permitteeren op oorlogsmisdadigers als
Goering en Blokzijl, waarvan het reeds vaststaat dat zij hun gerechte
straf heusch niet zullen ontgaan. Deze soort „spot” wekt bij de luiste
raars met eenig onderscheidingsvermogen terecht afkeer. Hier luistert
jeugd en hier vormt men „de publieke opinie”!
Uit den aard der zaak moet aan den humor en de vroolijkheid een
behoorlijke plaats worden ingeruimd. Een omroepleiding heeft geens
zins tot taak uitsluitend ernstige en belangwekkende uitzendingen
te verzorgen. Maar humor en vroolijkheid kunnen ook „op peil”
staan.
Eén van de groote nadeelen van de radio is ook, dat vele jonge
menschen er niet meer toe komen zelf aan muziek-beoefening te doen.
Het samen-spelen in een huiskamer met een groepje vrienden, de huiskamer-muziek-avondjes, die zoo’n diepe vreugde en zoo’n levens
verrijking kunnen beteekenen in het leven van jonge menschen, komen
ernstig in het gedrang. Kan hier ook een omroep niet meer bewust
leiding gaan geven, door in samenwerking met kleine Jeugd-orkesten
en blokfluitclubs uit de jeugdbeweging, aan deze ,,volkscultuur” te
bouwen? Dit is een werk van jaren, maar het loont de moeite!
Er is trouwens véél voor te zeggen in ’t algemeen meer jonge
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menschen zelf voor de microfoon te laten verschijnen, zonder dat het
noodig is altijd met namen te werken. Men moet in dit verband
durven experimenteeren, indien de samenstellers van de programma’s
zich maar een bepaald doel voor oogen stellen. Men moet de karakteris
tieke eigen vormen weten te vinden om de jeugd in kennis te brengen
met bepaalde dingen. Waarom onderneemt men b.v. niet eens een
poging jonge menschen „het goede boek” te laten bespreken? De
redactie van het schoolblad „Met Vlag en Wimpel”, uitgave van het
Nationaal Instituut en de N.J.G. schreef onlangs een „opstellen
wedstrijd” uit. Een van de beste opstellen van een jongen uit de
provincie Groningen kreeg den eersten prijs met een goed opstel
over de plaats zijner inwoning. Dit opstel werd afgedrukt en heel wat
kinderen hebben met groote interesse kennis genomen van de wordings
geschiedenis van het tegenwoordige plaatsje in Groningen. Zoo kan
men „radio-opdrachten” geven. Ook kan men de scholen inschakelen
voor een „radio-leerspel” waarin duizenden jongens en meisjes be
trokken kunnen worden.
Ook via de jeugdorganisaties (Padvinders, Verkenners, Trekvogels,
N.J.G.ers e.a.) kunnen „radio-opdrachten” worden verstrekt, waarbij
figuren als Henk van Laar, Jan Vriends, Kees Hana e.a. opdrachten
kunnen geven op ’t gebied van Natuur, Historie en Heemkennis.
Dit is een prachtige mogelijkheid de zelfwerkzaamheid te bevorderen.
Dit moet steeds het doel zijn, zooals het gezongen Jeugdlied voor
de radio alleen maar middel mag zijn om het zingen op school en
in Jeugdorganisatie-verband te bevorderen.
Ook „internationaal Jeugdverkeer”, voorloopig alleen per brief,
kan worden aangemoedigd en... op peil gebracht worden via de
radio. Thans schrijven veel jongens uitsluitend naar ’t buitenland
over postzegels en welke maat schoenen ze hebben. Een speciale
commissie van deskundigen zou dergelijke Jeugduitzendingen geheel
moeten voorbereiden. Ook hier is een kans „contact” te krijgen met
jonge luisteraars, die tot de „ongrijpbare jeugd” behooren.

Zoo liggen er diverse mogelijkheden de jeugd te interesseeren voor
zaken die hun eigen leven en hun toekomst betreffen, waarbij boven
dien veel ouderen dankbaar een graantje meepikken.
Wat wordt er gedaan aan het vraagstuk van de beroepskeuze?
„Wilt gij carrière maken, volgt onze lessen”, roept een of andere
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commercieele onderneming den" jeugdigen toe in de advertenties.
Duizenden jongens en meisjes (en hun ouders) kiezen hun beroep uit
io a 20 mogelijkheden. Er zijn er 4000!
In samenwerking met de Bureaux voor Beroepskeuze kan men
instructieve uitzendingen organiseeren, waar aan de jeugd ontzaglijk
veel voorlichting kan worden gegeven, om van de ouders niet te
spreken. De radio moet veel meer dan tot nu toe in dienst staan van
„de opvoeding tot-mensch-in-de maatschappij”. In dit verband den
ken wij ook aan de speciale uitzendingen voor meisjes, waarbij ook
weer rekening gehouden moet worden met de bijzondere verlangens
van het platteland. Ook door streek-uitzendingen voor (en door) de
jeugd is veel goeds te bereiken.
Uit een foto-reportage en een beschrijvend artikel in een Engelsch
tijdschrift bleek, hoe men in de zoo zwaar getroffen stad Plymouth
de jeugd had weten te interesseeren voor een plan voor wederopbouw
van de stad, door met hen te spreken over aanleg van speelterreinen,
jeugdgebouwen, sportvelden etc. in de „nieuwe” stad. Ook hier kan
de radio voortreffelijk werk doen in deze tijden van wederopbouw.
In het algemeen dient men trouwens te bedenken, dat een groot
contingent luisteraars tot de jeugd behoort. Al te realistische uit
zendingen en reportages (denk aan het atoom-bom-schandaal in
Frankrijk) behooren achterwege te blijven. Wel dient men over
actueele gebeurtenissen (Indonesië, de U.N.O., de verkiezingen) de
jeugd voor te lichten. Ook in „de opvoeding tot staatsburger” heeft
de radio een taak in een democratische volksgemeenschap!
Herdenkingen van groote figuren uit ons volksleven en van groote
momenten uit de geschiedenis zijn van minstens even groote impor
tantie als een ooggetuige-verslag van een voetbalwedstrijd; b.v. ver
dieping van het nationale bewustzijn kan zoodoende op voortreffelijke
wijze worden gediend. Het vraagstuk van de vrije tijdsbesteding wordt
steeds meer urgent. Willen wij het indifferentisme en nihilisme bij
de jeugd bestrijden, dan is het zaak ook de radio in te schakelen.
Vacantie-besteding wordt in de eerstvolgende jaren een probleem.
Waar moet de jeugd heen in een land waar van de zeventig Jeugd
herbergen er tien è. twintig in gebruik kunnen worden gesteld? Waar
kamphuizen heelemaal of half vernield zijn, waar terreinen in allerlei
streken onbruikbaar zijn geworden voor kampeeren? Hier moet raad
geschaft worden en de geheele jeugd moet in dit probleem worden
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betrokken, waarbij de radio zeer belangrijke diensten kan bewijzen.
Zoo kunnen ook de pogingen om de jeugd te betrekken in een te
vormen „Volkstooneel” in ons land, doelbewust door de radio worden
gesteund. De (jonge) luisteraars zoowel in de steden als op het platte
land, die in de huiskamer genieten van hetgeen een „luisterspelgroep” van een volkstooneelgezelschap regelmatig voor de microfoon
„speelt”, zullen ook deze spelers „in natura” willen zien en hooren.
Als zoodanig kan dus de radio een middel bij uitnemendheid zijn,
de Volkstooneelgedachte krachtig te ondersteunen.
Dat het geheele probleem „Jeugd en Radio” met den grootsten
ernst moet worden bekeken, eischen de verhoudingen van dit oogenblik in het bijzonder. De jongere generatie heeft weinig vertrouwen
in de ouderen. De jongeren stellen de oudere generatie verantwoorde
lijk voor alles wat er in deze wereld scheef is gegaan.
Een deel van de Jeugd, het beste, heeft in de achter ons liggende
jaren in tijden van nood, ellende en terreur een stuk geestelijke fier
heid getoond. Het is bij deze mentaliteit, dat we moeten aansluiten.
Het overgroote deel van de luisteraars behoort tot de jonge generatie.
Ook de radio heeft in deze wereld een zending te vervullen, waarom
de jongeren vragen, zooals Henr. Roland Holst het zegt in „Kinderen
van deze Tijd”.
Gij zijt het zaad
dat verteert, dat vergaat;
wij zijn de vrucht, rijpende in ’t verborgen.
Wij wachten, wij dromen,
Wij zijn die komen;
Maakt ons schoner dan gij,
Maakt ons sterker dan gij.
Vaders en Moeders, dwingt gij het getij
der Mensheid om opwaarts te stromen.
Jan Peters,
Alg, Secr. Nederlandsche Jeugd Gemeenschap.
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HET RADIO-TOESTEL IN DE TOEKOMST

Eigenlijk is het wel een beetje erg voorbarig om te gaan schrijven
over de toestellen der toekomst, want wij mogen in Nederland al
heel blij zijn als het niet aföjaar, maar het volgend jaar mogelijk zal
zijn een toestel te fabriceeren voor allen, die er een noodig hebben.
Er is zulk een groot tekort aan ontvang-apparaten in ons land, door
den diefstal, dien de bezetters gepleegd hebben en door het verslijten
van de ondergedoken toestellen, dat de eenige groote apparatenfabriek, die ons land bezit, niet in staat is om in 1946 méér te fabri
ceeren dan in 1939 voor Nederland bestemd was. Philips produceert
wel meer, maar die toestellen gaan het land uit, teneinde in het
buitenland met deviezen te worden betaald. Voor die deviezen kunnen
wij dan weer de zoo hoog noodige grondstoffen koopen, om de in
dustrie aan den gang te houden.
De toestellen, die dit jaar ter beschikking komen, zijn dus te gering
in aantal om tot een zeer groote toeneming van het aantal luisteraars
te leiden. Dit aantal diende vóór den oorlog, om de afgedankte toe
stellen te vervangen en om de betrekkelijk kleine groep nieuwe luiste
raars te bedienen. Hoeveel toestellen ter beschikking komen, is niet
precies bekend, maar het zullen er naar schatting een paar honderd
duizend zijn. Velen zullen dus voorloopig zonder toestel moeten
blijven, want deviezen om toestellen in te voeren, zijn er ook niet.
Als een gevolg van den grondstoffennood en als gevolg van het
feit, dat men zoo spoedig als kan zooveel mogelijk toestellen op de
markt wil brengen, zullen de nieuwe toestellen betrekkelijk eenvoudig
zijn. De groote upper-super-de-luxe-apparaten zijn een belofte voor
de toekomst.
Nederland is arm; het zal dus voorloopig met bescheiden ontvang
toestellen tevreden moeten zijn. Dat beteekent intusschen niet, dat
de ontvangstkwaliteit van de nieuwe toestellen minder zal zijn dan
vóór den oorlog. De techniek is er reeds voor den oorlog in geslaagd
om een goed toestel te maken, dat niet al te ingewikkeld in elkaar
zit. In ieder geval zullen de nieuwe apparaten niet onderdoen voor
de toestellen, die den oorlog doorstaan hebben, en aangezien ons
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eerste verlangen is een toestel te krijgen, dat goede ontvangst geeft,
is dat ook voldoende. Onze verdere verlangens moeten wij opschorten
tot betere tijden, die overigens in het geheel niet zoo erg lang behoeven
uit te blijven. Want als de luisteraars allen weer yan een toestel zijn
voorzien, dan kan de industrie zich weer gaan toeleggen op het
ontwikkelen van radio-toestellen met technische verbeteringen en met
verbeteringen van klank en volume.
De onderzoekingen naar verbeteringen duren natuurlijk ononder
broken voort en uit de publicaties, die Philips Radio daarover gedaan
heeft, hebben wij reeds een en ander kunnen vernemen. Zoo is in
het Philips laboratorium een toestel ontwikkeld, waarmee het stereo
scopisch hooren mogelijk is geworden. Stereophonie is het ideaal, waar
naar reeds lang gezocht is, zooals op film-gebied het stereoscopisch
Zien het nog steeds niet bereikte ideaal is. Stereoscopisch zien beteekent,
dat men in het filmbeeld de diepte van de scène kan zien. Wie in den
bioscoop wel eens een film, die daarvoor gemaakt was, bekeken heeft
met den vereischten dubbel-gekleurden bril, weet wat dat beteekent.
De bezoeker in het theater krijgt den indruk, dat hij zich midden
in de gespeelde scène bevindt. Komt een filmspeler naar voren loopen,
dan krijgt men inderdaad den indruk, dat hij op den kijker toekomt.
Wij zijn bij de film de vlakke projectie al zoozeer gewend, dat het
ons niet eens meer erg opvalt, dat er geen diepte in het beeld is, maar
als men eens een — zij het gebrekkig — stereoscopisch beeld heeft
bekeken, al is het maar een foto door een stereoscoop, dan voelt men
welk een revolutionnaire omwenteling het stereoscopisch filmbeeld
zou beteekenen. Welnu, een minstens even groote omwenteling zou
de stereophonie beteekenen. Niemand, die thans voor zijn luidspreker
zit te luisteren naar een orkest, kan zeggen aan welken kant van de
studio zich een bepaald instrument bevindt. Alles wordt van één
enkel punt uit door de microfoon opgevangen en zelfs als er meer
microfoons zijn, wordt toch alle geluid bijeengevoegd en komt ten
slotte uit onzen enkelen luidspreker, dus van uit één enkel punt
tot ons. Philips heeft thans een systeem ontwikkeld, waarbij het ge
luid stereoscopisch wordt opgevangen — door twee microfoons, die
op oor-afstand van elkaar zijn geplaatst. Op welke manier dit geluid
nu weer gereproduceerd wordt, is ons niet bekend, maar bij een
demonstratie bleek, dat bij de weergave duidelijk te hooren was,
dat iemand, die door een kamer liep te spreken, van links naar rechts
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en omgekeerd liep. Het geluid bewoog zich als het ware bij de weer
gave door de kamer, waarin de ontvanger stond. Voorloopig zou
deze techniek alleen nog maar van toepassing zijn op geluids-installaties voor de film — bij radio-overdracht schijnen er nog niet over
wonnen moeilijkheden te zijn, maar het begin is er in ieder geval.
Voor de toestellen van de toekomst kan men ook rekenen op
apparaten met méér lampen of, zooals wij die tegenwoordig technisch
noemen, ,,buizen”. Wanneer wij tenminste kijken naar het land, waar
de radio-techniek zich meer in vrijheid heeft kunnen ontwikkelen,
naar Amerika, dan zien wij daar toestellen met een dozijn en meer
ontvangbuizen, toestellen met zeer groote gevoeligheid en met een
weergave-volume, dat grooter is dan wij in Europa gewend zijn.
Dat beteekent niet, dat zulke toestellen altijd hard moeten brullen,
maar het beteekent wel, dat deze apparaten meer ruimte voor het
geluid bezitten. Een luide passage in de muziek loopt geen kans meer
vervormd te worden, doordat de buizen of de luidspreker het geluid
niet meer kunnen verwerken. Die toestellen zijn ook algemeen uit
gerust met twéé luidsprekers, ook alweer niet om den omvang van
het geluid op te voeren, maar omdat er geen luidspreker is, die even
goed de laagste tonen kan weergeven als de hoogste tonen. Een van
de beide luidsprekers is dan speciaal geschikt gemaakt om de lage
tonen weer te geven en de andere dient voor de hooge tonen. Dat
zulk een methode leidt tot een splitsing in het radiotoestel en dat
het er heel wat ingewikkelder door wordt, spreekt vanzelf. Verder
is er een neiging om het afstemmen van het toestel op de gewenschte
stations te vereenvoudigen, een streven, dat allang bestaat en waarvoor
nog steeds geen afdoende oplossing gevonden is.
De nieuwe toestellen in Amerika, met uitzondering natuurlijk van
de goedkoope kleine toestelletjes, de Amerikaantjes, die alle een zeer
slechte weergave hebben, zijn voorzien van een draaitafel voor het
spelen van gramofoonplaten. En de heel dure, zelfs voor Amerika
dure toestellen, hebben er dan bovendien nog een inrichting bij,
waarmee men zelf gramofoonplaten kan opnemen van radio-programma’s of van de eigen stem. Maar dat zijn apparaten, die ook in ons
land slechts zijn weggelegd voor menschen, die over een dikke beurs
beschikken.
Overigens moet men niet verwachten, dat het ideaal van goede
ontvangst alleen aan den ontvangkant te bereiken is. Het is inderdaad
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mogelijk om een toestel te fabriceeren, dat zoowat alle stations ter
wereld kan ontvangen, maar dan moet men niet prijsstellen op een
rustige ontvangst. Want hoe gevoeliger men een toestel maakt, des
te meer storingen worden er mee ontvangen. En de storingen krijgt
men de lucht niet uit. De oplossing van het vraagstuk van de „rustige”
ontvangst is alleen op te lossen door verhooging van de energie van
de zenders. De luisteraars in ons land, die in de nabijheid van de
Nederlandsche zenders wonen, zullen dit kunnen beamen. Alleen
een sterke zender, die de storingen wegblaast, verschaft rustige ont
vangst. Het nuttige resultaat van een zender neemt echter niet toe
in gelijke mate als de toeneming van de energie. De Moskousche
zender bijvoorbeeld, was in ons land behoorlijk hoorbaar te ont
vangen, toen er met 60 kilowatt werd gezonden. Toen later de energie
geleidelijk werd verhoogd tot 500 kilowatt, werd de ontvangst wel
beter, doch stellig niet zóóveel beter, als in verband met de energieverhooging gedacht werd. De oplossing zal voorloopig wel gezocht
worden in het vermeerderen van het aantal zenders, zoodat men
overal binnen het normale bereik van een zender woont. Dat ver
betert de ontvangst van buitenlandsche zenders natuurlijk niet, maar
daar is nog geen kruid tegen gewassen. Deze problemen zijn nog
strijdvragen in handen van de technici en de luisteraar moet maar
hopen dat zij een bevredigende oplossing vinden. Vergrooting van
energie vermeerdert namelijk bij de tegenwoordige opeenhooping van
de zenders in een beperkten golflengteband ook de onderlinge storing.
En, om nu weer tot onze toestellen terug te keeren, wij kunnen wel
toestellen maken, die erg selectief zijn, die dus de storende zenders
makkelijk buiten den luidspreker houden, doch daar lijdt de geluids
weergave onder. De strenge dijken, waarbinnen het geluid van de
zenders tot ons gevoerd wordt, liggen trouwens toch al te dicht bij
elkaar om een volkomen juiste weergave van het voor de microfoon
gemaakte geluid te kunnen geven. Op de korte golf zijn die kanalen
breeder en daardoor hoort men dan ook herhaaldelijk, dat een con
cert op de korte golf zoo goed klonk.
De nieuwe toestellen, die ons in de toekomst te wachten staan,
zullen stellig alle ook voor de korte golf zijn toegerust met zooge
naamde fading-compensatie, waardoor het wegzakken van het geluid
wordt opgeheven. Totale fading-compensatie is echter niet mogelijk,
want als het geluid zoo goed als geheel verdwijnt, is er geen enkel
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middel om het te voorschijn te tooveren. Waar niet is, verliest de keizer
zijn recht.
Alles bij elkaar: de toekomst zal ons wel goede toestellen brengen,
maar voorloopig zullen wij tevreden zijn, als wij behoorlijk bruikbare
ontvangers krijgen voor degenen, die thans in het geheel geen toestel
bezitten.
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Op 6 Juni 1944 kwam „War Report” in de lucht en wie in Neder
land Engelsch verstaat, heeft avond na avond er naar geluisterd:
nieuws, direct van het front, gesproken door de bekende oorlogs
verslaggevers van de B.B.C., nieuws van het front, ook niet-gesproken
nieuws, nieuws dat kwam uit de loopen der geweren, uit de monden
van de kanonnen, van de ratelende rupsbanden der tanks, de brom
mende, gonzende en daverende motoren der vliegtuigen. Nieuws,
dat moed en hoop bracht in de harten van honderdduizenden. Eiken
dag een of meer keeren een kort verhaal van de ervaringen der ge
allieerde soldaten — in de donkere huiskamer, bij 4 den verstopten
radio-ontvanger leefde men mee met de mannen, die de bevrijding
eiken dag dichterbij brachten.
Om dit resultaat te bereiken, om eiken dag weer nieuws, werkelijk
nieuws te kunnen brengen, was een groote organisatie van de B.B.C.
noodig, waren tal van moedige kerels noodig, die na een lange voor
bereiding eindelijk, op D-day, bij de landing in Normandië, hun
lang voorbereide taak begonnen. Er was véél voorbereiding voor
noodig, want War Report was een machtig wapen in den strijd en
het was tegelijkertijd een gevaarlijk wapen ook, want wat de verslag
gevers vertelden, was niet een zorgvuldig door den staf en de censuur
overwogen verhaal, maar het was de zienswijze van één man, het waren
zooals het verslag over hun werkzaamheden zegt: twee oogen en één
mond, waarachter echter een goed stel hersens moest zitten, die ont
zettend snel en koel konden denken. En dat alles moest in een stevig
getraind corpus zitten, want de dienst van de oorlogsverslaggevers
was zwaar, zwaarder soms dan van een vechtendenJsoldaat. De
verslaggevers werden gekozen uit de oorlogsverslaggevers, die de
B.B.C. in de voorafgaande oorlogsjaren had opgekweekt voor het
gewone oorlogswerk— de besten en krachtigsten werden er uit gehaald.
Zij kwamen in een speciaal opleidingskamp, waar zij onderricht kregen
in schieten, seinen, verkenning, herkennen van vliegtuigen en tanks
en kaartlezen. Zij deden aan aanvalsoefeningen mee, zij^trokken over
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rivieren aan een touw en zij bukten voor de scherpe munitie, waarmee
tijdens de oefeningen werd geschoten. Zij leerden te leven onder
primitieve, ruwe omstandigheden en hun eigen potje te koken in een
blikje op een houtvuurtje. Zij liepen cross country met jonge kerels
en zij kwamen aan bij de finish. Soms kwamen zij als laatsten aan,
maar zij kwamen er. Eén keer kwam een motorrijder een verslaggever
halen, omdat hij ver achter was gebleven bij een afstandsmarsch:
„de kolonel laat weten, dat het eten klaar is...” „Dankjewel, ik loop
liever!” De kolonel zei, toen de verslaggever aankwam: „Goddank!
Ik had om een pond gewed, datje genoeg fut in je body had om niet
op te geven voor het einde!”
De verslaggevers kregen een aparten cursus in spionnage-systemen,
teneinde te leeren, waarmee de vijand zijn voordeel kon doen, als
iets te veel gezegd werd. En tenslotte leerden zij omgaan met de
instrumenten, waar zij mee moesten werken. Want zij kregen welis
waar ieder een technicus mee, maar er moest op gerekend worden,
dat de man gewond kon raken en dan zouden zij zelf het technische
werk moeten doen. De technicus van zijn kant werd zoover opgeleid,
dat hij in staat zou zijn om een reportage op draaglijke wijze voort
te zetten, als de verslaggever gewond werd.
Er werden mobiele zenders gebouwd, die naar Frankrijk moesten
worden gebracht. Maar aangezien je moeilijk een lijntje kan trekken
van een zender ergens achter het front naar de voorste gevechtszone
moesten de reportages voor het grootste deel op gramofoonplaten
worden opgenomen, die dan door den mobielen zender naar Londen
werden doorgegeven. Vóór de invasie had men op andere oorlogsterreinen gramofoonplaten-machines gebruikt, die in transport-auto’s
waren gemonteerd, zware, logge instrumenten. Zij waren technisch
wel erg goed, maar niet in staat om een snel voorwaarts trekkend
leger te volgen en evenmin om in een gevecht dienst te doen. Daarom
werd een klein model machine ontworpen, met een veer-motor, het
kleinste platensnij-apparaat ter wereld. Het woog slechts 35 pond
en kon dus aan de hand meegedragen worden. Die kleine machines
hebben de verslaggevers overal vergezeld, in de tanks, in de loop
graven, in de bommenwerpers en in de zeilvliegtuigen, aan boord
van de schepen, die de troepen naar Frankrijk brachten en in de
landingsvaartuigen. Overal, waar het meebeleven van den grootschen
bevrijdingsstrijd mogelijk was, waren de reporters van de B.B.C. er

r

11

■

B.B.G. OORLOGSREPORTAGE

177

bij. En om hun platen naar Londen terug te brengen, gebruikten zij
alle middelen: zij zwommen over een rivier, charterden daar een
jeep, die hen naar het vliegveld bracht. Met een jachtmachine over
het Kanaal, met een particuliere auto naar een ander vliegveld, per
vliegtuig naar Fareham... op denzelfden dag van de opname was de
plaat in Londen en denzelfden avond hoorden de luisteraars het
relaas van den strijd. Het was een hard, opgewonden en inspannend
leven, dat deze verslaggevers leidden, maar het was een interessant
leven. Zij waren met dertig man. Niettegenstaande de tallooze ge
varen van hun werk zijn er slechts twee gesneuveld: Guy Byam en
Kent Stevenson. Beiden werden met het vliegtuig, van waaruit zij
een reportage gaven, neergeschoten boven vijandelijk gebied.
Een van de meest bekende verslaggevers was Chester Wilmot. Van
hem is het volgende verhaal:
In den morgen van den i oen Juli was de stad Caen in onze handen
gevallen en ten Westen van Caen had het tweede leger het brugge
hoofd over de rivier de Odon, die bij Caen in de Orne vloeit, ver
sterkt. Op dezen morgen moest de 43ste divisie met de 4e pantserbrigade uit dit bruggehoofd voorwaarts rukken en optrekken langs
de westelijke zijde van het Orne-dal. Hoewel wij dat op dit oogenblik
nog niet wisten, was dit slechts een schijnbeweging om de aandacht
van de Duitschers mèt hun tanks weg te trekken van den oostelijken
oever van de Orne, waar veldmaarschalk Montgomery bezig was met
de voorbereiding van een aanval, die de volgende week zou plaats
vinden.
Het stond vast, dat de Duitschers zich heftig zouden verzetten, want
zij hadden voortdurende krachtige pogingen gedaan om ons binnen
het bruggehoofd te houden van het oogenblik af, dat wij het gevormd
hadden. En dus lag het voor de hand, dat ik bij den aanval aanwezig
moest zijn. Des morgens om half negen ging ik naar de gewone be
spreking in het hoofdkwartier van het 8e legercorps en schreef daar
een kort overzicht van den toestand als inleiding voor een langer
bericht over Caen, dat ik om kwart voor tien regelrecht naar Australië
zou spreken. Daarna ging ik op weg, op zoek naar den slag — als
gewoonlijk met een kleine platensnij-machine in de jeep, maar niet
met mijn gewonen chauffeur. Bill Ball reed me, een man dien ik nog
niet kende en die nog niet in het yuur was geweest.
Nou, hij zou spoedig genoeg voldoende schoten hooren. De 43stc
12

I

178

RADIO NEDERLAND

Divisie had een hoofdkwartier ingericht midden in haar voornaamste
artilleriestelling en de 25-ponders maakten zoo’n lawaai, dat men
zelfs in de ondergrondsche schuilplaatsen schreeuwen moest om ver
staan te worden. Maar hier had ik het geluk om den corpscommandant,
generaal O’Connor, te ontmoeten en van hem hoorde ik een over
zicht van den slag. De aanval, zoo zei hij, ging vooruit, maar langzaam.
Onze troepen hadden de hoogten tusschen de Odon en de Orne ge
nomen en zij waren in Maltot, ongeveer een halven mijl van de
Orne verwijderd, maar de vijand bereidde een tegenaanval voor.
„Maltot is de plaats, waar u moet zijn,” zei hij.
Het was vroeg in den middag, toen wij over de Odon trokken over
een smallen dam, dien de pioniers hadden gemaakt door zware stalen
netten te leggen over een ondergrond van steenen. Dit was de gezondste
plaats om over te steken, want de Duitschers beschoten de normale
bruggen af en toe.
Wij pauseerden in het hoofdkwartier van de brigade, waar de brigade-majoor tegen mij zei: „U kunt vandaag niet in Maltot komen,
want het is er erg ongezond. De Hampshires kwamen er vanmorgen
in zonder veel moeite, maar sindsdien schieten de Boches de plaats
met mortieren naar de hel — zij hebben een aantal kerels in de ruïnes
achtergelaten en telkens als het mortiervuur ophoudt, komen zij te
voorschijn en maken het leven er vervelend. Nee, ga maar niet naar
Maltot, maar als u dezen weg volgt, zult u wel het een en ander zien.
Kijk, hier,” zei hij en wees me op de kaart een plaats ongeveer 600
yards buiten Maltot, waar een heg liep over een heuveltje, „hier
hebben we een artillerie-uitkijkpost. Daar kunt u heengaan, maar houd uw hoofd naar beneden.”
Wij „jeepten” verder, den heuvel op en langs een hollen weg met
takken, die van de boomen gescheurd waren en met steenen en huis
raad, dat uit de huizen geslingerd was. Op één plaats versperde een
groote boom den weg, een bordje waarschuwde „mijnen” en witte
strooken linnen wezen den weg, die van de straat af leidde door een
korenveld, en dan met een boog weer naar den straatweg. Daar
stonden machinegeweer-wagens van het Middlesex-regiment, neus
tegen staart, een kwart mijl lang. De chauffeur Ball kroop er met de
jeep langs, en hield stil bij den voorsten wagen.
„Wat is er aan de hand?” vroeg ik aan den pelotonscommandant.
„Niet veel,” antwoordde hij. „Wij wachten hier om Maltot binnen
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te gaan, maar wij kunnen niet over het heuveltje heen komen. Jerry
(de Duitschers) is in de flank gekomen en hij kan met machinegeweren
den weg beschieten, precies waar de weg langs den kam loopt.”
}5O... en ik wou juist naar den uitkijkpost gaan, daar in de heg,
waar de weg op den hoofdweg komt.”
„Nou, ik zou maar even wachten, wij brengen een paar Vickerskanonnen hierheen en wij zijn van plan om den kam schoon te
schieten.”
„Over het hoofd van de infanterie?”
„Ja. Wacht maar, totdat wij den boel een beetje schoongeschoten
hebben.”
Terwijl ik wachtte, bracht ik de platensnij-machine in orde achter
in de jeep en maakte een kort interview met den pelotonscommandant.
Het regende zachtjes toen wij klaar waren met de opname en op den
weg van den uitkijkpost kwam een jeep. Ik wenkte den chauffeur
en vroeg: „Kan men nu bij den uitkijkpost komen?”
„Wij deden het, mijnheer,” zei hij, met een tikje hoon in zijn stem,
en hij reed verder.
Wij pakten de machine in en ik zei tegen Ball: „Wel, wij moesten
maar eens verder gaan.”
„Dacht ik ook,” zei hij, en klom in den wagen.
Granaten vlogen huilend, laag over ons heen toen hij de jeep den
nauwen weg opreed, maar het waren onze granaten. Ergens bij den
kam schoten machinegeweren — de onze of de hunne? Wij wisten
het, toen wij op de 500-meter-baan kwamen, die juist onder den
kam lag.
Op dat stukje weg verloren wij geen seconde, maar toen wij van den
weg afgingen in het veld achter de heg, was er geen geluid van een
schot of een granaat te hooren. Ik voelde mezelf een beetje dwaas,
zooals iemand altijd doet, als zijn angst overbodig bleek te zijn, maar
ik voelde mij weer een beetje beter, toen ik zag, dat langs de heg de
infanterie zich had ingegraven en dat zij hun wapens gereed hadden.
In het veld daarachter waren vier tanks, waarvan de kanonnen onder
de takken uitstaken en op Maltot gericht waren.
De commandant van de dichtstbijzijnde tank riep: „Ik zou die
jeep daar niet laten staan. Stop hem achter mijn tank. Zij schieten
met machinegeweren op de heg.”
Wij verstopten dus de jeep, Ball kroop in een loopgraaf en ik,
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met de platensnij-machine in de hand, ging langs de tanks naar een
hoek van het veld, waar drie heggen bijeen kwamen. Ik glipte in de
greppel, die er vlak bij was.
„Wat, voor den duivel, heb je daar bij je?” zei de officier van den
uitkijkpost.
Ik vertelde het hem en zei, dat ik een paar opnamen wilde maken
op de gramofoonplaat. ,,O. K.” zei hij. ,,Je zult voldoende te zien
krijgen om er over te praten. De Boches vallen Maltot aan en mijn
kanonnen beschieten de streek er achter. Hier heb je een schop —
graafje een beetje in...”
Dat was niet zoo erg noodig, want er was een verhooging aan beide
kanten en aan de eene zijde stond een Shermantank met haar kanon
juist boven mijn hoofd. Maar ik moest een vlak plaatsje maken voor
mijn opneem-machine en dat was met de schop gauw gedaan. Juist
op dat oogenblik kraakte het in de hoofdtelefoon van den officier en
het was de infanterie, die om sterker artillerievuur vroeg om den
tegenaanval te remmen. De tankcommandant stak zijn hoofd uit den
tanktoren en schreeuwde naar den officier: „Mijn verkenners rapporteeren, dat een paar Mark IV’s den weg naar Maltot opgaan — kunnen
jouw jongens ze krijgen?” „O.K.”, zei de officier en pakte zijn tele
foon op om zijn batterij op te roepen.
Daarop keek de tank-officier naar beneden, naar mij, en riep:
„Ik vrees, dat u een beetje opzij zal moeten gaan, als ik begin te
schieten — het is niet zoo prettig daar beneden, wanneer deze 75 mm
afgaat. Maar ik zal u wel waarschuwen... als ik er den tijd voor heb.”
Ik begon een reportage te snijden en keek over het breede Normandische korenveld dat tusschen ons en het verscheurde woud rond
Maltot lag. Dat bosch was nu in rook gehuld — niet den zwarten rook
van de vijandelijke mortieren, maar den witten rook, dien onze kanon
nen er heen geschoten hadden als bescherming voor onze troepen,
die nu genoodzaakt waren om terug te trekken.
Wij konden ze zien terugtrekken door het hooge koren heen en uit
den rook achter hen kwamen nijdige vuurffitsen als de Duitsche tanks
van Maltot uit op hen schoten. Maar op hetzelfde oogenblik, waarop
de infanterie terugtrok, zagen wij een bataljon, dat voorwaarts trok
om hen te helpen — gesteund door Churchilltanks, die lichtspoormunitie over de hoofden van de vooruittrekkende mannen schoot.
Zij passeerden vlak langs onze heg en dwars door het koren.
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De Duitschers zagen hen blijkbaar komen, want op onze rechter
flank opende een machinegeweer het vuur en daarna begonnen de
Nebelwerfer — die mortieren met veel loopen, die de raketbommen
met den schreeuwenden huiltoon uitwerpeh. Die huiltoon verschafte
dien mortieren hun bijnamen: de jankende zusjes, kermende Mina/
en brullende Winnie. Maar één ding doen zij in ieder geval goed:
zij kondigen hun komst duidelijk aan.
Ik had juist mijn tweede plaatje gesneden, toen ik een salvo hoorde
komen aanhuilen. Met vingers, die niet al te zeker waren, nam ik
een andere plaat, legde haar er op, en draaide de snijnaald in positie.
Maar ik had ternauwernood een paar woorden commentaar gespro
ken, toen de mortieren de heg onderhanden begonnen te nemen.
Er was een aantal mortieren bezig, want ik hoorde drie salvo’s
vlak achter elkaar. Door het eerste salvo sprak ik heen, al was mijn
stem volkomen ten onder gegaan door het lawaai, maar toen het
tweede salvo dichterbij kwam, liet ik de machine alleen verder draaien,
hing de microfoon aan een tak en dook op den bodem van de greppel.
Ik schoof zooveel van mijzelf als maar mogelijk was in een oude
Duitsche schuilplaats.
Toen het laatste salvo uitgedonderd was, dook ik op en keek naar
mijn machine. Het tweede salvo had de machine „uit den aether”
geblazen. De snij-kop had een sprongetje gemaakt en de snijsaffier
had. een gaatje in de plaat gemaakt en de machine tot stilstand ge
bracht. Als de machine vol opgewonden was geweest, zou zij wel
doorgedraaid zijn, maar ik bemerkte toen — een beetje te laat! —
dat ik vergeten had den motor op te winden. Ik had juist tijd genoeg
om den motor op te winden en een nieuwe saffier er in te doen, toen
de volgende huilebalken aankwamen. Ik liet de machine loopen en
zocht weer mijn toevlucht op den bodem van de greppel. De machine
sneed prachtig door, gedurende het heele lawaai van de barstende
raketten, die een stukje verder neerkwamen en zoo kregen wij voor
den eersten keer een opname van het geluid van de wapens, waar
onze troepen den meesten hekel aan hadden.
Onze tegenaanval was nu in vollen gang en onze kanonnen zochten
reeds de posities van de Duitsche mortieren en spoedig waren de
„Nebelwerfer” tot zwijgen gebracht. Gelukkig waren de meeste van
hun raketten over de hoofden van onze infanterie heengegaan, maar
eenige schade hadden zij toch gedaan.
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Toen kwam over de radio de boodschap van de voorste troepen,
dat zij de Duitschers uit Maltot verdreven hadden en zij vroegen
om artillerievuur op het bosch achter de plaats, van waaruit de Duit
schers hun aanval hadden gedaan. Er was echter klaarblijkelijk
nog een aantal Duitschers aan deze zijde van Maltot, want om de
paar minuten hoorde wij het gekraak van machinegeweren en de
kogels zwiepten door de heg een paar decimeter boven onze hoofden.
Het werd nu tijd voor mij om te vertrekken als ik mijn plaatjes nog
in het War Report van dien dag wilde hebben. Met mijn snijmachine
bij me werkte ik me door de loopgraaf, totdat ik Ball gevonden had,
Ball en de jeep, die nu in het open veld stond, want de tank was
weggereden. Toen wij bij de jeep kwamen, begon het machinegeweer
weer te kwekken en wij zochten dekking. Het scheen, dat nu dat
stukje weg langs den kam werkelijk ongezond was.
Toen wij weer opstonden, zei ik tegen Ball: „Zal ik sturen?” En
als een schot kwam zijn antwoord: „Om de dooie dood niet! Dat is
mijn jeep en ik rijd er mee!” En als de wind reed hij langs die 500
meter, met zijn hoofd laag over het stuur gebogen. Hij lichtte zijn
hoofd niet op, voordat hij de jeep om den hoek geslingerd had en
onder de bescherming van den kam gekomen was.
Een uur later waren wij terug in het hoofdkwartier van de B.B.C.
in een kasteel bij Creully. Ik speelde de plaatjes voor aan den censor,
die ze goedkeurde en ze werden door den mobielen zender naar
Londen doorgegeven.
Zoo werkten de verslaggevers van de B.B.C., de verslaggevers van
„War Report”, waar honderdduizenden naar luisterden, die het con
tact tusschen het strijdende leger en het werkende leger verzorgden.
Het waren maar praatjes en opnamen van hoogstens tien minuten
of een kwartier lang, soms maar een paar minuten. Maar zij waren
gemaakt onder omstandigheden, waar niet een paar minuten, doch
een onderdeel van een seconde over leven en dood besliste. Deze
verslaggevers waren óók soldaat en zij voerden een machtig wapen.
Zij waren soldaat, maar zij konden hun wapen alleen maar voeren,
omdat het onverschrokken, hartstochtelijke journalisten waren, die
het nieuws haalden waar het was en het brachten, waar het wezen
moest.
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Oppervlakkig gezien, lijkt de verhouding tusschen den luisteraar en
den omroep tamelijk eenvoudig, en meestal wordt er de formule van
consument en leverancier of nog eenvoudiger van vraag en aanbod
toegepast. Bij nader inzicht blijkt echter deze vergelijking niet heelemaal op te gaan; het is zelfs gebleken, dat in het volhouden van
deze verkeerde opvatting gevaren schuilen, die de vrije ontwikkeling
van den omroep ernstig bedreigen.
Laat ons in de eerste plaats het begrip „De Luisteraar” eens nader
bekijken. In brieven aan de couranten en aan de omroepleiding of
op vergaderingen van luistervereenigingen wordt zoo vaak de term
gebruikt: „De gemiddelde luisteraar wenscht...!” Wie is dat, de
„gemiddelde luisteraar” ? Welnu, de „gemiddelde luisteraar” is vol
komen abstract, slechts een gedachte, een fictie, met andere woorden:
hij bestaat niet in werkelijkheid. Wanneer wij b.v. hier te lande
rekening houden met ca. i millioen luisteraars, zoo zijn dat i millioen
zeer verschillende individuen, waarvan de smaak en de geestelijke
behoeften door zeer verschillende opleiding, ontwikkeling, stand, gods
dienstige overtuiging, persoonlijke neigingen en tal van andere fac
toren worden bepaald. Een middellijn is er niet te trekken, tenzij,
dat men in den wensch, dien allen gemeen hebben, — namelijk naar
den omroep te willen luisteren, — de gemeenschappelijke basis erkent.
Maar ten opzichte van de wenschen van de luisteraars betreffende
de radio-programma ’s kan onmogelijk van den „gemiddelden luiste
raar” worden gesproken.
Dat neemt echter niet weg, dat er wel sprake kan zijn van de
programma-wenschen van een zekere meerderheid der luisteraars. Er
hebben immers in alle landen reeds vele jaren vóór den oorlog tallooze
enquêtes plaats gehad, om de wenschen der luisteraars ten opzichte
van de radio-programma ’s te leeren kennen. Opvallend was het, dat
de resultaten van deze enquêtes bijna overal het gelijke beeld ver
toonden, en wel zóó, dat de overgroote meerderheid van de luisteraars
(tusschen de 75 en 85 %) in hoofdzaak „lichte muziek” van de radio
wenschte te hooren. Wij zullen later op dat feit nog nader ingaan,
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terwijl wij hier slechts nog eenmaal willen beweren, dat ook deze
enquêtes niet in staat waren, den „gemiddelden luisteraar” er uit te
destilleeren, want ook de schijnbaar zeer algemeene wensch naar
„lichte muziek” bleek bij nadere beschouwing in zoo verschillende
soorten van „lichte muziek” uit elkaar te vallen, dat zelfs hier geen
sprake kon zijn van een doorsnee of een „gemiddelden” smaak.
Neen, op deze wijze komen wij tot geen enkel bevredigend resultaat,
maar toch zou het wenschelijk, ja zelfs noodzakelijk zijn, de groote,
heterogene massa van de radio-luisteraars eens te kunnen classificeeren. Wij willen daarom probeeren, op de radio-luisteraars een o.i.
volkomen nieuwe indeeling toe te passen.
Dank zij de jarenlange medewerking aan den omroep en de daarbij
opgedane ervaring meenen wij de groote massa der radioluisteraars
in twee categorieën te kunnen indeelen. Deze twee categorieën worden
niet bepaald door beroep, wereldbeschouwing, godsdienst of geestelijke
neigingen of liefhebberijen, artistieken smaak of politieke overtuiging,
maar zuiver door haar opvattingen ten opzichte van de voornaamste
taak van den radio-omroep. De eerste en ongetwijfeld de grootste groep
of categorie beschouwt den omroep hoofdzakelijk als een instrument
tot vermaak en ontspanning, terwijl de tweede groep van den omroep
voornamelijk algemeen ontwikkelende, opleidende en paedagogische
programma’s verwacht.
Wanneer wij deze indeeling van de luisteraars aanvaarden, komen
wij al een heel eind verder met het onderzoek van de problemen,
die zich omtrent den radio-omroep en de luisteraars in den loop der
tijden hebben voorgedaan en soms tot felle en meestal resultaatlooze
discussies hebben gevoerd.
Tal van omroep-maatschappijen, die het bestaan van deze twee
categorieën van luisteraars in beginsel erkenden en aan de eischen
van beide groepen gelijkmatig wenschten te voldoen, zijn in den loop
van den tijd er toe overgegaan, het bekende twee-programma-systeem
door middel van twee verschillende golflengten op te stellen. Dat
lijkt volkomen logisch en brengt op het eerste gezicht een recht
vaardige, democratische en daarmee voor allen een tevredenstellende
oplossing. Hij, die niets anders van zijn omroep verwacht dan ont
spanning en vermaak— hij betaalt er immers voor! — kiest permanent
de „amusements-golf”, terwijl de voorstander van de tweede groep
altijd naar het opvoedend program gaat luisteren.
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Ja, — maar toch...! Zóó heelemaal eenvoudig is de zaak nu niet.
Er is iets in het wezen van den omroep, dat een dergelijke gladde
en simpele oplossing van dat vraagstuk niet toelaat. Om dat goed te
begrijpen, moeten wij eerst een antwoord trachten te geven op de
vraag: Wat is eigenlijk de Omroep? Is hij alleen maar een technische
uitvinding zooals tallooze andere, zooals b.v. de spoorwegen, waar
je een kaartje koopt en daarmee het recht, binnen een bepaald tijds
bestek naar de plaats van bestemming te worden vervoerd, zooals
een electrische kachel, een rij wiel dynamo, een schrijfmachine of wat
dan ook? Is hij niets dan een technische installatie, die voor het ge
bruik kan worden ingeschakeld en na het gebruik geenerlei rol speelt
om gedurende haar werkzaamheden zoo goed als geen invloed op ,
het geestelijk leven uit te oefenen ? Deze vraag te stellen, beteekent tegelijk
ook, haar te hebben beantwoord. Wij weten, dat de omroep in tegen
stelling met de meeste andere technische uitvindingen en installaties
juist op het geestelijk leven van den mensch een zeer sterken invloed
uitoefent. En uit dit feit komen consequenties en conclusies voort,
waarop wij nu eens nader willen ingaan.
Naarmate een installatie, uitvinding of inrichting geschikt is, op
het geestelijk leven van den mensch invloed uit te oefenen, des te
meer groeit de verantwoordelijkheid van degenen, die daarover be
schikken en voor de juiste toepassing er van moeten zorgen. Deze ver
antwoordelijkheid komt voort uit het besef van den zedelijken plicht,
die ons oplegt, van elk ding het beste te maken, wat er van te maken
is. Wanneer men zich b.v. na de ontwikkeling van de eerste bruik
bare gloeilamp bij dit stadium zou hebben neergelegd, en zich
zou hebben beperkt, deze schitterende uitvinding alléén maar als een
electrotechnisch curiosum bij passende gelegenheden te demonstreeren,
dan zou spoedig en zeer terecht een gevoel van moreele verontwaar
diging zich van het geheele menschdom meester hebben gemaakt,
omdat de verantwoordelijke technici in hun zedelijken plicht te kort
waren geschoten.
Het spreekt vanzelf dat het zoo juist gezegde in vollen omvang op
den radio-omroep moet worden toegepast. Wij hebben hierbij met
een technisch instrument te maken, dat bij uitstek geschikt is, op de
cultureele ontwikkeling van het menschdom invloed uit te oefenen,
en daaruit komt onherroepelijk de moreele plicht voort, van deze
kansen zooveel mogelijk gebruik te maken.
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Hieruit volgt dat een omroep-leiding, die zich van haar taak ten
volle bewust is, niet zonder het gevoel van plichtsverzaking aan de
wenschen van hen, die van den omroep uitsluitend vermaak en ont
spanning verwachten, voldoen kan. En verder volgt hieruit dat deze
categorie van luisteraars haar opvatting omtrent de omroep-programma’s dient te herzien, om het de omroep-leiding niet door onvervul
bare eischen onnoodig lastig te maken. Hoe zouden b.v. de voorstan
ders van een zuivere ,,amusements”-omroep een mensch beoordeelen,
die van de spoorwegen zou eischen, dat deze uitsluitend reizigers
zouden moeten vervoeren en voor dat doel het geheele kolen- en goe
derentransport zouden opofferen?
Maar ook de andere categorie van luisteraars mag evenmin het
geheele radio-programma voor opvoedende en cultureele doeleinden
in beslag nemen; een zeker percentage van ontspanning is strikt nood
zakelijk en speelt in de geestelijke huishouding van elk volk een be
slissende rol. De omroep moet met dat feit eveneens rekening houden,
en vermaak en ontspanning mogen in de programma’s niet ontbreken.
Vanzelfsprekend dient de omroep-leiding er voor te zorgen, dat het
ontspannings-programma op een peil staat, dat aan de waardigheid
en de beteekenis van den omroep ten volle beantwoordt.
De moreele plicht van den radio-omroep, de geestelijke en cultureele ontwikkeling van de luisteraars zooveel mogelijk te steunen en
te bevorderen, werd van begin af aan nergens zoo duidelijk gezien
en erkend, als juist in ons eigen land. In Nederland vormden zich
spoedig na de installatie van den eersten omroepzender de verschil
lende luistervereenigingen, die haar politieke en godsdienstige over
tuigingen door het radio-programma gesteund en verder ontwikkeld
wenschten te zien. Daaruit blijkt, dat men in het begin de beteekenis
van de nieuwe uitvinding voor het geestelijk leven van ons volk wel
degelijk besefte. Maar met het steeds groeiend aantal leden werd
het oorspronkelijk beginsel meer en meer verzwakt, te meer, omdat
de leden op grond'van hun vrijwillige bijdragen, waardoor de geheele
omroep werd gefinancieerd, in de programma-vorming sterker be
trokken wenschten te zijn. Met andere woorden: volgens de formule:
„Wij betalen den omroep, dus moet zich de omroep ook naar onze
wenschen richten,” dwongen zij hun omroeporganisaties vaak genoeg,
aan den smaak van Jan Publiek méér toe te geven, dan voor de
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cultureele ontwikkeling van het radio-programma wenschelijk zou zijn
geweest. Er moesten concessies worden gedaan, die telkens weer in
strijd waren met het betere inzicht van programma-leidingen, die
zich van haar verantwoordelijkheid bewust waren.
Wij hebben hiermede één van de meest gevoelige plekken in het
geheele vraagstuk: Luisteraars en Omroep, aangeraakt. Van het begin
af aan verdedigden groote groepen van luisteraars de opvatting, dat
de omroep verplicht zou zijn, aan de wenschen van zijn ,,consu
menten ”te voldoen. Na al datgene, wat wij zoo juist ten opzichte
van de cultureele taak van den omroep hebben gezegd, is het duidelijk,
dat een serieuze omroep-leiding deze opvatting niet kan deelen, om
dat in dit geval ieder opvoedend werk practisch onmogelijk zou
worden gemaakt. Niet de wenschen en de smaak van de luisteraars
mogen de cultureele strekking van de programma’s bepalen — waar
mee echter niet gezegd wordt, dat men er niet in ruime mate rekening
mee dient te houden, — maar het doelbewust en superieur inzicht
van een omroepleiding, die vanzelfsprekend op een zeer hoog artistiek
en cultureel peil moet staan. Daaruit komt de belangrijke taak van
de omroep-leiding voort, de luisteraars zoodanig op te voeden, dat
zij ook werkelijk met aandacht en belangstelling luisteren.
Waarin schuilt nu het geheim, waardoor een radio-spreker in staat
is, de belangstelling van de luisteraars van het begin tot het einde
levendig te houden? Ja, wij zouden zelfs kunnen zeggen, dat het
daarbij nog niet eens zoo zeer aankomt op den inhoud van hun
redevoeringen, als op de manier, waarop zij het zeggen. Het
geheim bestaat waarschijnlijk daarin, dat deze sprekers bij den
luisteraar den indruk wekken, alsof zij persoonlijk in diens huiskamer
aanwezig zijn en speciaal tot hem het woord richten. Als je een goed
radio-spreker hoort, zie je hem bij wijze van spreken de lippen be
wegen, en zijn woorden door gesticulaties onderstrepen, en je krijgt
het gevoel, dat die man jou persoonlijk iets heeft te vertellen. De
lezingen van dergelijke sprekers zijn geen academische of theoretische
uiteenzettingen, voorgedragen op een koude, onverschillige en onge
ïnteresseerde manier, neen, zij zijn levendig en vervuld van een inner
lijke warmte, waardoor de indruk wordt verwekt, dat ieder woord
aan den luisteraar direct is geadresseerd.
De groote moeilijkheid bestaat nu daarin, dat zooiets niet kan
worden geleerd. Je hebt het, ofje hebt het niet! Het is een aangeboren
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talent, waarover maar weinigen beschikken. Wanneer men van iemand
vraagt om dat te beoefenen of te leeren, dan komen dergelijke pogingen
meestal neer op overdrijvingen en valsch pathos. En dat klinkt in
de radio nog erger dan onverschilligheid.
Ook ten opzichte van het hoorspel willen wij eenige principieele
woorden zeggen. De luisteraars zullen zich in ’t algemeen door twee
soorten van hoorspelen het meest aangetrokken voelen: in de eerste
plaats door zuiver ontspannende hoorspelen, detective- of avontuur
lijke verhalen, die op een knappe manier gedramatiseerd zijn. Als
er maar geen sentimentaliteiten naar voren worden gebracht, is er
niet het minste tegen dat soort van hoorspelen. Ten tweede echter
zou elk onderwerp welkom zijn — onverschillig of het uit de geschie
denis of uit het moderne leven voortkomt — dat een actueel vraag
stuk behandelt, een onderwerp dus, waarvan de probleemstelling,
onverschillig op welk gebied, nog heden actueel is. De behandeling
en de oplossing van dergelijke vraagstukken verleenen het hoorspel
de opvoedende waarde en geven aanleiding tot het zich-verder-bezighouden met het probleem.
Het muzikale gedeelte, dat terloops gezegd de voornaamste rol
speelt in het radio-programma en het tusschen 60 en 75 % varieerend
aanvult, — vormt het eigenlijke strijdtooneel tusschen de boven aan
gehaalde en zoo sterk uiteenloopende opvattingen. De mensch houdt
er nu eenmaal van, om dat muziekstuk te hooren, dat hij goed kent,
en daarom is de wensch naar „populaire” muziek zoo algemeen.
Maar men mag niet vergeten, dat juist in de verspreiding en in het
populair-maken van muziek, geschapen in den tegenwoordigen tijd,
niet slechts een cultureele maar ook een sociale taak van den omroep
moet worden vervuld. Er is geen kunst, die niet door innerlijke mede
werking van het publiek eerst tot algemeen nut kan groeien. Inder
daad, het komt absoluut aan op de medewerking, op het innerlijk
verwerken van de nieuwe kunst door het publiek, door de luisteraars,
en dat veronderstelt een geconcentreerd en ingespannen luisteren.
Niet slechts de kunstenaar, neen, ook de geheele maatschappij zullen
de luisteraars eens dankbaar zijn, wanneer de kunst van ons eigen
tijdperk, waarin wij allen leven, juist door de medewerking van de
radio-luisteraars gemeenschappelijk bezit wordt van het geheele volk.
Ja, luisteraar, het luisteren zelf is inderdaad eveneens een kunst,
en dat deze kunst in ’t algemeen nog zeer weinig ontwikkeld is.
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beteekent een hinderpaal, die den wederopbouw van den omroep
ernstig in den weg staat en ten slotte alle goede bedoelingen dreigt
te verijdelen. Het is inderdaad de luisteraar zelf, die ons door zijn
meestal onverschillige of ongevoelige manier van luisteren aanleiding
geeft tot deze beschouwing. Er zijn inderdaad maar heel weinig menschen, die genoeg geïnteresseerd en gedisciplineerd zijn, om een
artistieke radio-uitzending met de noodige aandacht te volgen, en
van die weinigen worden de meesten nog door minder belanghebben
de huisgenooten en gezinsleden soms ernstig gestoord.
Het zou echter onbillijk zijn, deze feiten uitsluitend aan gebrek aan
goeden wil of algemeene ontwikkeling bij de groote meerderheid van
de radio-luisteraars toe te schrijven.
Aan de menschelijke beschaving is het te danken, dat onze zin
tuigen ons niet meer gelijkwaardig over al het gebeuren rondom ons
inlichten, maar dat er een zekere rangorde plaats heeft; zoo beteekent
b.v. het oog voor ons méér, dan welk ander zintuig ook. Verschillende
onderzoekers noemden den mensch in dit verband een „oogdier”,
in tegenstelling met „neusdieren” (de hond en de meeste andere
roofdieren) of „oordieren” (hert, haas, konijn enz.). Inderdaad, het
oog is voor ons het domineerende zintuig, en vandaar dat de radio,
die ons oor uitsluitend bezighoudt — althans zoolang er nog geen
algemeene televisie-uitzendingen bestaan — nog niet in staat is, de
volle aandacht van de meeste menschen te boeien.
Inderdaad, het zuiver-kunnen-luisteren is een kunst — wij noemen
het „ars audiendi” — en als kunst wil het geleerd en geoefend zijn.
En er zijn gelukkig maar weinig menschen, die niet een sterken natuur
lijken aanleg hebben voor deze kunst; het verrassend groot aantal
van werkelijk muzikale menschen pleit voor deze opvatting. Maar
de muzikaliteit alléén is niet voldoende; er moet ook een wil aanwezig
zijn, om zich geheel op het oor te concentreeren, en dat is nu zuiver
een kwestie van zelfopleiding. Menschen, die de „ars audiendi” heb
ben geleerd, zijn dan ook in staat, de wereld der acoustieke verschijn
selen even sterk in zich op te nemen en te verwerken, als de optisch
waarneembare indrukken. Met andere woorden: De werkelijke goede
luisteraar heeft zijn oor uit de ondergeschikte rol van tweedehandszintuig verlost en als gelijkwaardig naast het oog geplaatst.
De redenen van al deze uiteenzettingen zijn niet moeilijk te begrijpen,
wanneer men zich met de gedachte aan den wederopbouw van onzen
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radio-omroep bezig houdt. Voor het slagen van al datgene, wat de
omroep uitvoert of van plan is te doen, is het medeleven en intensief
medewerken van de luisteraars eenvoudig een conditio sine qua non.
Hoe zal de radio haar cultureele taak op politiek en artistiek gebied
ooit kunnen vervullen, wanneer de luisteraars niet kunnen luisteren?
Wanneer wij de „ars audiendi” niet hebben geleerd?
En nu nog iets anders: Hij, die geleerd heeft, goed te luisteren, zal
vanzelf eerbied toonen, wanneer hij ergens binnen komt, waar anderen
zich met het luisteren naar de radio bezig houden. Juist tegen dit
postulaat wordt overal zwaar gezondigd. Onverschillig, of er een
symphonie van Beethoven of een lezing over Textielvoorziening uit
den luidspreker klinkt, — meedoogenloos wordt de acoustieke band
tusschen zender en luisteraar door een ongeïnteresseerden aanwezige
of een binnenloopende verscheurd, en de met veel zorg en moeite
in elkaar gezette uitzending wordt gedegradeerd tot een leeg achtergrond-geluid, tot een rammelend lawaai, dat op den duur verveelt,
totdat er ten slotte iemand zegt: „Zet toch eindelijk de radio af!”
Heeft men zich in dergelijke gevallen wel ooit gerealiseerd, wat een
dergelijke gedragslijn beteekent? Welk een onhebbelijkheid tegenover
hen, die graag willen luisteren, welk een-over-het-hoofd-zien van medemenschen, die op het oogenblik andere belangen hebben, en, last but
not least, welk een onhebbelijkheid tegen de menschen, die aan den
anderen kant voor de microfoon hun best doen!
Het spreekwoord zegt: De liefde kan niet altijd van één kant
komen! Dat kan ook op den radio-omroep worden toegepast. Alle
vooruitstrevende bedoelingen van den kant der omroep-leiding zijn
gedoemd tot steriliteit en ten slotte tot mislukking, wanneer niet de
andere kant, de luisteraar, door levendige bereidwilligheid aan het
belangrijke werk deelneemt. De luisteraar moet als het ware de
resonantie vormen, het klankbord zijn, waarin de omroep zijn echo
vindt. Om dat echter te kunnen bereiken, moet de luisteraar de
kunst van het luisteren leeren, moet hij zich aanwennen, niet wille
keurig het toestel in te schakelen, zonder te weten, of de thans plaats
vindende uitzending hem werkelijk kan interesseeren. Hij moet dus
van tevoren uit de nu weer verschijnende programma-bladen datgene
kiezen, wat voor hem in aanmerking kan komen. En dan met con
centratie en aandacht luisteren als een goede discipel van de moeilijke,
maar absoluut noodzakelijke „ars audiendi”.
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Wij hopen met deze beschouwingen een bijdrage te hebben geleverd
voor de goede verstandhouding en de samenwerking tusschen de luis
teraars en den omroep. Wij willen ook niet vergeten, dat een goede
of slechte omroep, dank zij de eigenschap van de radiogolven over
alle politieke grenzen heen te dringen, niet alleen een nationale, maar
ook een internationale aangelegenheid is. Wij kunnen en wij willen
niet onderdoen voor de radio-prestaties van welk land dan ook, en
om dat te bereiken, is de nauwste samenwerking noodig tusschen een
omroep, die zijn best doet, en luisteraars, die hun omroep weten
te apprecieeren.
F. Engel.
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GOLFLENGTEN VAN ALLE RADIO-STATIONS
Wij laten hiernaast de volledige lijst van nagenoeg
alle radio-stations ter wereld volgen. Deze lijst, die
voortdurend aan kleine wijzigingen onderhevig is, werd
officieel samengesteld door het Controle Apparaat van
de Union Internationale de Radiodiffusion de Genève.
In de eerste twee kolommen vindt men de frequenties
en de golflengten, gevolgd door het zendstation en
het land waar dit zendstation is gevestigd.
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DE GOLFLENGTEN VAN ALLE RADIO-ST ATIONS

Kc/s

Meters

3-310
3-370
3-38o
3-390
3-4°o
3.410
3.420
3-440
3-450
3.460
3-470
3.480
3-490
3-5O5
3-5I5
3-530
3- 570
4.020
4.205
4- 550
4-750
4.760
4-770
4-775
4-78o
4-785
4-790
4-795
4.800
4-815
4-825

90.63
89.02
88.76
88.50
88.24
87.98
87.72
87.21
86.96
86.71
86.46
86.21
85.96
85.59
85.35
84.99
8403
74.63
71.34
65.93
63.16
63.03
62.89
62.83
62.76
62.70
62.63
62.57
62.50
62.31
62.18

4.830
4.840
4-850
4-855
4.860
4-865
4-875
4.880

61.98
61.86
61.79
61.73
61.66
61.54
61.48
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62.11

Zender
Trujillo
Maracaibo
Caracas
Maracay
Caracas
Barquisimeto
Merida
Marcaibo
Barcelona
Valencia
Cumana
Puorto Cabella
Barquisimeto
Caracas
C. of Z.-Amcrika
ff

Ponto Delgada
Cuenca
U.S.S.R.
Marcaibo
La Quaria
Coro
Ducaramanga
Valencia
Baranquilla
C. Bolivar
Modolin
Marcaibo
Cucuta
San Paulo
Cali
San Christobal
V alera
C. of Z.Amerika
Bogota
Caracas
Buenaventura
Armenia
Medellin

Land.
Venezuela
>»

1

jj

>>
j,

»>
>>
5»

>>
39
99
9f

C. of Z.A.

>>
Azoren
Equador
U.S.S.R.
Venezuela

Columbia
Venezuela
Columbia
Venezuela
Columbia
Venezuela
Columbia
Brazilië
Columbia
Venezuela
ft

C. of Z. Amerika
Columbia
Venezuela
Columbia
z
n
5>
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z94

Kc/s

Meters

4.890
4-895
4-9I5
4-930

6i-35
61-29
61.04
60.85

4-945
4-955
4-965
4-98o
4- 99°
5- 725
5-76o
5-875
5-895
5-920
5-940
5-95°
5-96o
5-970
5-98o
5-995
6.000
6.010
6.015
6.020

60.67
60.54
60.42
60.24
60.12
52.40
52-08
51.06
50-89
50.68
50.51
50-42
50.34
50.25
50.17
50-04
50.00
49-92
49-88
49-83

6.025

49-79

6.030

49-75

6.035

49-71

6.040

49-^7

6.055
6.060
6.065

49-55
49-50
49.46

Zender
Caracas
Bogota
Caracas
Cartagena
C. of Z.Amerika
Bogota
Bolivia
Cartagena
Baranquilla
Barquisimeto
Radio Palomar
C. of Z. Azië
Tegucigalpa
Columbia
U.S.S.R.
Willemstad
Port au Prince
U.S.S.R.
St. Johns
U.S.S.R.
R. Andorra
Belo Horizonte
Sydney
Recife
Italië
Bogota
Luxemburg
Brazzaville
Sp. Macoris
Italië
Am. Arp. Stat.
U.S.S.R.
Panama
Montevideo
Daventry
Boston
Voice of Am. in N.-Afrika
Pereira
New-York
Madrid

Land.
Venezuela
Columbia
Venezuela
Columbia
C. of Z.-Amerika
Columbia
Bolivia
Columbia
Columbia
Venezuela
Equador
C. of Z. Azië
Honduras
Columbia
U.S.S.R.
Curagao
Haïti
U.S.S.R.

Andorra
Brazilië
Canada
Brazilië
Italië
Columbia
Luxemburg
Eq. Fr. Afrika
Dominicaansche republiek
Italië
U. S.S.R.
Panama
Uruguay
Groot Brittannië
V. S.
Afrika
Columbia
V.S.
Spanje

DE GOLFLENGTEN VAN ALLE RADIO-STATIONS

Kc/s

Meters

6.070
6.080

49-42
49-34

6.090

49.26

6095
6.100

49-28
49-18

6.150
6.110
6.115
6.120

49-14
49-10
49.06
49.02

6.125
6.130

48.98
48-94

6i35

48.90

6-145
6-150

48.82
48.78

6-155

48-74

6.160

48.70

6.165

48.66

6.170
6.180

48.62
48.54

6.185
6-190
6195
6.200

48.50
48.47
48.43
48.39

Zender

I

Daventry
Cincinnatti
Am. Forces Network
Lima
Canada
Daventry
Buenos Aires
Sao Paolo
New-York
Polenu
Fotaleza
Daventry
Lublin
New-York
Radidiff. Franc, en Allem.
Sofia
C. Trujillo
Daventry
New-York
La Habana
U.S.S.R.
A. Exped. Station
Medellin
U.S.S.R.
Belgrado
Daventry
La Romana
Lissabon
Teheran
Luxemburg
Bogota
Haïti
Schwartzenburg
Montevideo
Mendazo
Daventry
C. Trujillo
Britsch Indië
Weenen
Bogota

195

Land.
Groot Brittannië
V.S.
V.S.
Peru
Canada
Gr. Brittannië (verandert
Argentinië
steeds)
Brazilië
V.S.
Polen
Brazilië
Groot Brittannië
Polen
V.S.
V.S.
Bulgarije
Dominicaansche rep.
Groot Brittannië
V.S.
Cuba
U.S.S.R.
Italië
Columbia
U.S.S.R.
Yoegoslavië
Groot Brittannië
Dominicaansche Rep.
Portugal
Iran
Luxemburg
Columbia
Haïti
Zwitserland
Uruguay
Argentinië
Groot Brittannië
Dominicaansche Rep.
Britsch Indië
Oostenrijk
Columbia

i

I
I

!

I

t

1

I

i
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Kc/s

Meters

6i95

6.225
6-235
6.240
6-245
6.260
6.270
6.280
6.310
6-325
6.330
6-345
6.350
6.370
6-395
6.400
6-435
6-450
6.480
6-505
6-635
6.700
6.710
6.760
6- 765
6.790
6.825
6.940
6.980
7.010
7- 025
7.040
7-075
7-085

48-43
48-35
48.31
48.19
48.12
48.08
48.04
47-92
47-85
47-77
47-54
47-43
47-39
47-28
47-24
47.10
46.91
46.88
46.62
46.51
46.30
46.12
45-21
44-78
44-71
44-38
44-35
44.18
43-96
43-23
42-98
42.80
42.70
42.61
42.40
42.34

7.100

42-25

7-IO5
7.120

42.22

6.205
6.210

42.13

Land.

Zender

Daventry
La Paz
C. of Z. Amerika
Guatemala
La Ceiba
Bogota
C. Trujillo
Bogota
Paraguay
C. Trujillo

Groot Brittannië
Bolivia
C. of Z. Amerika
Guatemala
Honduras
Columbia
Dominicaansche Rep.
Columbia
Paraguay
Dominicaansche Rep.
55

9>

La Habana
C. of Z. Amerika
Schwartzenburg
San Pedro Sula
Lissabon
Santiago R. D.
Quozaltenango
Santiago R. D.
Santa Clara
Santiago R. D.
Ljubljana
C. Trujillo
U.S.S.R.
>>
Managua
U.S.S.R.

Cuba
C. of Z. Amerika
Zwitserland
Honduras
Portugal
Dominicaansche Rep.
Guatemala
Dominicaansche Rep.
Cuba
Dominicaansche Rep.
Yoegoslavië
Dominicaansche Rep.
U.S.S.R.
J5

Nicaragua
U.S.S.R.

5»
55

55

55

55

>5

Madrid

Spanje
5>

Valencia
Daventry
U.S.S.R.
Br. Forces Br. Derv.
Espagne
>>
Daventry

Groot Brittannië
U.S.S.R.
Spanje

Groot Brittannië

DE GOLFLENGTEN VAN ALLE RADIO-STATIONS

Kc/s

Meters

7-075
7-085
7-150
7-165
7-185
7.190
7-205
7.210
7-225
7-230
7-235
7-240

42.40
42.34
41.96
41.87
4i-75
41.72
41.64
41.61
41-52
4i-49
41.47
41.44

7-250
7.260
7-275

41.38
41.32
41.24

7.280
7-290
7-300
7-3I5
7-325
7-33°
7-345
7.360
7-380
7-385
7-44°
7.460
7-490
7-510
7-560
7.640
7.650
7.820
8.020
8.050
8.565
8.760
8.825

41.21
4i-i5
41.10
41.01
40.96
40.93
40.84
40.76
40-65
40.62
40.32
40.21
40.05
39-95
39-68
39-27
39-22
38.36
37-4i
37-27
35-°3
34-25
33-99

Land.

Zender
Daventry
U.S.S.R.
Daventry
U.S.S.R.
Daventry
Britsch Indië
Daventry
Parijs
British Army
Daventry
American Forces Radio Stat.
Parijs
Britsch Indië
Daventry

Groot Brittannië
U.S.S.R.
Groot Brittannië
U.S.S.R.
Groot Brittannië
Britsch Indië
Groot Brittannië
Frankrijk

Quito
Britsch Indië
Daventry
Delhi
U.S.S.R.
Belgrado
Daventry
U.S.S.R.

Equador
Britsch Indië
Groot Brittannië
Britsch Indië
U.S.S.R.
Yoegoslavië
Groot Brittannië
U.S.S.R.

Groot Brittannië
Oostenrijk
Frankrijk
Britsch Indië
Groot Brittannië
33

33
33

Schwarzenburg
Onafhankelijk Spanje
Radio Weenen
U.S.S.R.

33
33

Zwitserland
Spanje
Oostenrijk
U.S.S.R.
33

33

33

33

33

33

33

33

Boston
Beyreuth
Kouibychev
American Forces Network
U.S.S.R.
La Habana

33

v.s.

Syrië
U.S.S.R.
U.S.S.R.
Cuba

i97

1
198
Kc/s

8.910
8.960
9-025
9-045
9-095
9-105
9-185
9-215
9-250
9-275
9.300
9-3I5
9-345
9-36o
9-365
9.380
9.410
9-420
9-435
9-440
9-465
9-48o
9-490

I

3

RADIO NEDERLAND

Meters

9-5°o

33-67
33-48
33-24
33-ï7
32.99
32.95
32.66
32.36
32.43
32.35
32.26
32.21
32-10
32.05
32.03
3i-98
31.88
31-85
31.80
31-78
31.70
31-65
31.61
31-58

9-510
9-520
9-525
9-530
9-535

31-55
3I-5I
3J-5°
31.48
31.46

9-540
9-550

31-45
31-45

9-555

31.40

9-56°

31-38

9-565

3Ï-36

Zender

U.S.S.R.
Santiago de Cuba
La Habana
U.S.S.R.
Rabat
Willemstad
Schwarzenburg
C. Trujillo
Roemenië
La Habana
Sofia
Buenos Aires
Schwarzenburg
La Habana
Madrid
Leopoldville
Daventry
Belgrado
La Habana
Brazzaville
Ankara
U.S.S.R.
New-York
Finland
Parijs
Mexico
Daventry
Parijs
Daventry
Schenectady
Motala
Tokio
Oslo
Daventry
Praha
Singapore
Soerabaja
Parijs
Daventry
U.S.S.R.

Land.
U.S.S.R.
Cuba
U.S.S.R.
Marokko
Curagao
Zwitserland
Dominicaansche Rep.
Roemenië
Cuba
Bulgarije
Argentinië
Zwitserland
Cuba
Spanje
Belgische Congo
Groot Brittannië
Yoegoslavië
Cuba
Rq. Fr. Afrika
Turkije
U. S.S.R.
V. S.
Finland
Frankrijk
Mexico
Groot Brittannië
Frankrijk
Groot Brittannië
V.S.
Zweden
Japan
Noorwegen
Groot Brittannië
Tsjecho Slowakije
Malakka
Ned. Indië
Frankrijk
Groot Brittannië
U.S.S.R.

______

I
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Kc/s

Meters

9-570
9-58o

31-35
3T-32

9-59°

31.28

9.600

3125

9.610

31.22

9-615

31.20

9.620

9-625
9-630
9-640

3I-1?
3ii5
31.12

9-650
9.660

3i-O9
31.06

9.670

31.20

9-675
9.680

31.00

9-690

30-96

9-7oo
9.710
9-720
9-730
9-740
9-750

30.93
30.90
30.86
30-83
30.80
30-77

9-790

30.64

30.99

Zender

U.S. Army
Melbourne
Daventry
Cincinnatti
Hilversum
New-York V.S.
U.S.S.R.
Daventry
Santiago de Chile
Daventry
Parijs
Rio de Janeiro
Sydney
Parijs
Montevideo
Daventry
Delhi
Daventry
Real S. Carlos
U.S.S.R.
Buenos Aires
R. Vaticana
Daventry
Delhi
New-York
Daventry
Britsch Indië
Mexico
Shepparton
Daventry
Colombo
Boston
U.S.S.R.
Rio de Janeiro
Valparaiso
Lissabon
Leopoldville
Daventry
Cincinnatti
Guatemala

i99

Land.
Australië
Groot Brittannië
V.S.
Nederland
V.S.
U.S.S.R.
Groot Brittannië
Chili
Groot Brittannië
Frankrijk
Brazilië
Australië
Frankrijk
Uruguay
Groot Brittannië
Britsch Indië
Groot Brittannië
Urugay
U. S.S.R.
Argentinië
Vaticaanstad
Groot Brittannië
Britsch Indië
V. S.
Groot Britannië
Britsch Indië
Mexico
Australië
Groot Brittannië
Colombo
V. S.
U. S.S.R.
Brazilië
Chili
Portugal
Belgische Congo
Groot Brittannië
V. S.
Guatemala

I

RADIO NEDERLAND

200

Kc/s
9.810
9-825
9-830
9-835
9-855
9.860
9870
9.880
9-895
9-9J5
9.960
10.135
10.220
10.780

IT-°35
11.145
11.630
11.670
11.680
11.690
11.700

ix.705

Meters
30-58
3°-53
3O-52
30.55
30-44
3043
30.40
3038
3O-32
30.26
30.12
29-59
29-35
27-83
27.18
26.92
25.80
25-71
25.68
25-66
25-64
25-63

11.720

25.62
25-62
2561
25-67

11.725
11.730

25-59
25-58

n-735

25-57

11.740

25-55

11.75°
11.760

25-53
25-51

11.710
11.710

II-7I5

Zender
Bagdad
Daventry
Weenen
La Habana
New-York
U. S.S.R.
V. S.
U. S.S.R.
Boston
Daventry
Quito
V. S.
Rio de Janeiro
U.S.S.R.
Lissabon
Boston
Leningrad
Onafhankelijk Spanje
Daventry
China
U.S.S.R.
Daventry
Parijs
Montevideo
Motala
Cincinnatti
Melbourne
U.S.S.R.
Schwarzenbürg
Rio de Janeiro
Canada
Tokio
Parijs
Daventry
Boston
Hilversum
Ymca
La Habana
Daventry
Stem van Am. in N. Afrika

Land.
Irak
Groot Brittannië
Oostenrijk
Cuba
V. S.
U. S.S.R.
V. S.
U. S.S.R.
V. S.
Groot Brittannië
Equador

y. s.

Brazilië
U. S.S.R.
Portugal
V. S.
U.S.S.R.
Groot Brittannië
China
U. S.S.R.
Groot Brittannië
Frankrijk
Uruguay
Zweden
V. S.
Australië
U. S.S.R.
Zwitserland
Brazilië
Canada
Japan
Frankrijk
Groot Brittannië
V. S.
Nederland
V. S.
Cuba
Groot Brittannië
N. Afrika

___

1

7

DE GOLFLENGTEN VAN ALLE RADIO-STATIONS

Kc/s

Meters

11.770

25-49

11.780

25-47

11.790

25-54

11.800
11.810
11.820
11.825
11.830

25-42
25-40
25-39
25-37
25-36

11.840
11.850

11.860
11.870

11.875
11.880

11.890
11-895
I

11.900

I

11.905
11.930
11.950
11-955
11.970
12.000
12.040
12.060
12.095

Zender

Delhi
San Fransisco
Daventry
U.S.S.R.
Lahti
Panama
Boston
Britsch Indië
Daventry
Cincinnatti
Daventry
New-York

Britsch Indië
Moskou
Melbourne
25-34
Shepperton
Parijs
25-32
Schenectady
Singapore
Daventry
25-30
Boston
25-27
Britsch Indië
New-York
U. S.S.R.
25-26
25-25 - Melbourne
Rosario
V.
S.
25.23
New-York
25-22
Tokio
Montevideo
25.21
Tsjoengking
25.20
Daventry
2515
Encernation
25.10
Daventry
25-09
Brazzaville
25-06
Santiago de Chile
25-00
Daventry
24-92
Moskou
24.88
Daventry
24.80

201

Land.

Britsch Indië
V. S.
Groot Brittannië
U. S.S.R.
Finland
Panama
V. S.
Britsch Indië
Groot Brittannië
V. S.
Groot Brittannië
V. S.

Britsch Indië
U. S.S.R.
Australië
Australië
Frankrijk

V. s.
Malakka
Groot Brittannië
V. S.
Britsch Indië
V. S.
U. S.S.R.
Australië
Argentinië
V. S.

V. s.
Japan
Uruguay
China
Groot Brittannië
Paraguay
Groot Brittannië
Afrika
Chili
Groot Brittannië
U.S.S.R.
Groot Brittannië

r'

202

Kc/s
12.110
12.120

12.225
12.140
12.170
12.200
12.220
12.230
12.260
12.330
12.405
*2-455

13050
13- 645
14- 560
15- 070
15.100
15.110
15.120

I5-I3°
15.140

*5-I5°
I5-I55
15.160
15.170
15.180
i5-*9o

RADIO NEDERLAND

Meters
24-77
24-75
24-74
24.71
24.65
24-59
24-55
24-53
24-47
24-33
24.18
24-09
22.90
21-99
20.60
19.41
19.86
19-85
19-84
19-83
19-82
19.80
19.80
Ï9-79
19.78
I9-76
19-75

15.200

*9-74
*9-74

15.210
15.220

19.72
*9-7*

15-23°

19.70

15.240

*9-69
19.67
19.66
19.65

I5I95

*5-25°
15.260

15.270

Zender

Land.

Moskou

U.S.S.R.
Algiers
Oostenrijk
Groot Brittannië
U.S.S.R.
Polen
U.S.S.R.
»
>>

Radio Club Portuguese
Quito
Cincinnatti
Onafhankelijk Spanje
New-York
Daventry
Quito
Daventry
U. S.S.R.
Boston
Daventry
New-York
Motala
Britsch Indië
Daventry

Portugal
Equador
V. S.
Spanje
U. S.
Groot Brittannië
Equador
Groot Brittannië
U. S.S.R.
V. S.
Groot Brittannië
V. S.
Zweden
Britsch Indië
Groot Brittannië

Delhi
New-York
Ankara
Melbourne
V. S.
Boston
Canada
Nederland (P.G.J.)
Cincinnatti
Melbourne
Frankrijk
Cincinnatti
Daventry
U.S.S.R.

Britsch Indië
V. S.
Turkije
Australië
V. S.
V. S.
Canada
Nederland
V. S.
Australië
Frankrijk
V. S.
Groot Brittannië
U.S.S.R.

U.S.S.R.
Alger
Radio Weenen
Daventry
Moskou
Warschau
U.S.S.R.

j»

II

DE GOLFLENGTEN VAN ALLE RADIO-STATIONS

Kc/s

Meters

15.280

19-63

15.290

19-62

15300

I5-3I°
Ï5-3I5

19.61
19.60
19-59

T5-33°
15-340
I5-35°

19-57
19-56
19-54

I5-433
I5-45O

19-44
19.42

I5-595
I5-75O
16.670
I7-53O
17.700
I7-7I5
I7-73O
I7-75O
17765
17.770
17.780
17-790

19.24
19-05

17.800
17.810
17.830

16.85
16.84
16.83

17.850
17.870
17-995
18.025
18.080
18.140

16.81
IÖ-79
16.71
16.64
16.59
16.54

18.00
17.11

16.95
16.92
16.92
16.90
16.89
16.88
16.87
16.86

Zender

203

Land.

New-York
V. S.
U.S.S.R.
Delhi
New-York
Daventry

V. S.
V. S.
U. S.S.R.
Britsch Indië
V. S.
Groot Brittannië

Shepparton
U.S.S.R.
Schenectady
U.S.S.R.
Boston
Delhi
Paramaribo
Daventry
Tokio
Daventry
Brazzaville
U.S.S.R.
Rabat
Brazzaville
Daventry
>>

Australië
U. S.S.R.
V. S.
U. S.S.R.
V. S.
Britsch Indië
Guyana
Groot Brittannië
Japan
Groot Brittannië
Eq. Fr. Afrika
U.S.S.R.
Marokko
Eq. Fr. Afrika
Groot Brittannië
>>

JJ

Boston
Parijs
Hilversum
New-York
Daventry
Cincinnatti
Helsinki
Daventry
Britsch Indië
New-York
Radio diff.
Daventry
Cincinnatti
Daventry

Batavia

V. S.
Frankrijk
Nederland
V.S.
Groot Brittannië
V. S.
Finland
Groot Brittannië
Britsch Indië
V. S.
Nat. België
Groot Brittannië
V. S.
Groot Brittannië
>>
N. I.

' '1

RADIO NEDERLAND

204

Kc/s

Meters

18.160

16.52
16.26

18.455
21.470
21.530

13-97
13-93

153

I.gÖï

i74
191

1.724
1.648
I-57I

200

1.500

208
216

1.442
1.389
i-379
1-293
1.250

182

217-5
232
240
248
250

1.210
1.200

260
271
283
365
375
385
392
4x5-5
5*9

I-I54
1.107
1.060
821.9
800
779-2
765-3
722
578

527
536
546
556
565

569-3
559-7
549-5
539-6
53i

574

522.6

Zender
New-York
Schwarzenburg
Daventry

Land.
U. S.
Zwitserland
Groot Brittannië
5>

33

U.S.S.R.
Radio Roemenië
Moskou RWi
Ankara
Tsjecho Slowakije
Groot Brittannië
(The Light Programme)
Minsk
Motala
Novosibirsk RW76
Luxemburg
Kalundborg
Kiev
Groot Brittannië
(European Service)
Oslo
U.S.S.R.
Moskou RW84
U.S.S.R.
33

33

Lulda
Üstersund
Innsbruck
Radio Vorariberg
Ljubljana I
Bolzano
Budapest
Beromünster
U.S.S.R.
Athlone
Palermo
Stuttgart
Warschau I

U..S.S.R
Roemenië
U.S.S.R.
Turkije
Tsjecho Slowakije
Groot Brittannië

U.S.S.R.
Zweden
U.S.S.R.
Luxemburg
Denemarken
U.S.S.R.
Groot Brittannië

Noorwegen
U.S.S.R.
33

33

33

Zweden
Zweden
Oostenrijk
33

Y oegoslavië
Italië
Hongarije
Zwitserland
U.S.S.R.
Ierland
Italië
Duitschland
Polen

-

DE GOLFLENGTEN VAN ALLE R ADI O - ST ATI ONS

Kc/s

Meters

583

514-6

592
601
610

506.8
499-2
419.8

629

476.9

638
648
658

470-2
463
455-9

668

449-1

677
686

443-t
437-3

695
704

431-7
426.1

713
722

420.8
415-5

73i
740
749
758

410.4
405-4
400.5

767

776

395-8
391-1
386.6

795
804
814

382.2
377-4
373-i
368.6

823

364-5

832

360.6

785

Zender
West of England Home
Service
Brussel I
Athene
American Forces NetWork 3
Milaan
Moskou
Kristiansund
Zagreb
Lissabon
Praag I
Limoges-Nieul I
British Forces NetWork in
Germany
North of England-Home
Service
Scottens
Belgrado I
Spanje
Parijs - Villebon I
Stockholm
Radio Andorra
Rome I
Lissabon
Radio Nederland
Sévilla EAJ5
München
Marseille — Réaltort
Radio Spanje Madrid
Scottish Home Service
Parijs — Romainville
Leipzig
Barcelona EAJi
Welsh Home Service
Bucuresti
Milaan II
Gibraltar
Tunis
Limoges-Nieul II
Tröndelag

Land.

Groot Brittannië

België
Griekenland
Italië

U.S.S.R.
Noorwegen
Yoegoslavië
Portugal
Tsjecho Slowakije
Frankrijk
Duitschland
Groot Brittannië
Zwitserland
Yoegoslavië
Spanje
Frankrijk
Zweden
Andorra
Italië
Portugal
Nederland
Spanje
Duitschland
Frankrijk
Spanje
Groot Brittannië
Frankrijk
Duitschland
Spanje
Groot Brittannië
Roemenië
Italië
Gibraltar
Tunis
Frankrijk
Noorwegen

205

206

RADIO NEDERLAND

Kc/s

Meters

841
850

356.7
3529

859
868

349-2
345-6

877
886
895
904
9i3
922
932
941

342.i
338.6
335-2
33i-9
328.6
325-4
321-9
318.8

950

315-8

959

312.8

968

3O9-9

977

3O7-I

986
995

1.022

304-3
301.5
298.8
296.2
293-5

1.040

288.5

1.004
1.013

1-050

285.7

i-O59

283.3

1.068

280.9

Zender
Bcrlin
Stavanger
Sofia
Strassbourg
Saragossa EAJ101
Poznan
British Forces NetWork of the
8th Army
Londen — Home Service
Graz
Lyon
Hamburg
Toulouse — Muret
Tsjecho Slowakije
Brussel
Alger
Göteborg
Moskou
Radio Pilsen (US Army)
Perpignan
Frankrijk
Grenoble
Salamanca
Groot Brittannië (European
Serv.)
Oostenrijk
Genova
Radio Nederland
Bratislava
Midland Home Service
Krakow
Madrid EAJ7
Montélimar
Rennes — Alma
North of England and North
Ireland Home Service
Polen
Bari I
San Sebastian EAJ8
Firenze

Land.

Duitschland
Noorwegen
Bulgarije
Frankrijk
Spanje
Polen
Italië
Groot Brittannië
Oostenrijk
Frankrijk
Duitschland
Frankrijk
Tsjecho Slowakije
België
Algiers
Zweden
U.S.S.R.
U.S.S.R.
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Spanje

Groot Brittannië
Oostenrijk
Italië
Nederland
Tsjecho Slowakije
Groot Brittannië
Polen
Spanje
Frankrijk
33

Groot Brittannië
Polen
Italië
Spanje
Italië

DE GOLFLENGTEN VAN ALLE R A DI O - ST ATI ONS

Kc/s

Meters

1.077
1.086
I-°95

278.6
276.2
274

1.104
1.113

271.7
269.5

1.122
1.131
1.140

267.4
265-3
263.2

1.149
1.158

261.1

1.167
1.176

257-1
255-1

1.185
xi95

253-2
251
249-2

1.204

259-1

1.213
1.222

247-3
245-5

1.231

243-7

1.240

241.9

1.249

240.2

1.258

238.5

1.267

236.8

1.276
1.285

235-1
233-5

Zender

Bordeaux — Garreira
Falun
British Forces Netw. in
Germany
Catania
Tsjecho Slowakije
Montceau-les-Mines
Gr. Brittannië Eur. Serv.
Hörby
Triëst
Groot Brittannië
Frankrijk
Tsjecho Slowakije
Frankrijk
Monte Ceneri
Kobenhavn
Alger
Nice — La Brague
Frankfurt
American Forces NetWork
Normandy
American Forces Netw. Rome
Rijssel
Venezia
Ljubljana II
American Forces NetWork
Duitschland
Italië
Zweden
American Forc. Netw.
München
Valencia
South African Forces Netw.
Rome
Oostenrijk
Am. Forc. Netw. Bremen
Fredrikstad
Jainaut
Klagenfurt
Libramont

Land.
Frankrijk
Zweden
Duitschland
Italië
Tsjecho Slowakije
Frankrijk
Groot Brittannië
Zweden
Italië
Groot Brittannië
Frankrijk
Tsjecho Slowakije
Frankrijk
Zwitserland
Denemarken
Algiers
Frankrijk
Duitschland

Frankrijk
Italië
Frankrijk
Italië
Y oegoslavië
?
Duitschland
Italië
Zweden
Duitschland
Spanje

Italië
Oostenrijk
Duitschland
Noorwegen
België
Oostenrijk
België

207

2OÖ

Kc/s
1-294
1.303
1.312

RADIO NEDERLAND

Meters
231.8
230.2

228.7

1.321

227.1

I-33O

225.6

1-339
1.348

224
222.6

1-357
1.366

221.1

1-375

218.2

ï-393
1.402

215-4
214

1.429

209.9

1.44.7
1.456

207.3
206

1-465
1.474

1.492

219.6

204.8
2035

201.1

Zender

Linz
Bologna
Napels
Zweden
Nice II
Frankrijk
Noord-WestDuitschland
Frankrijk
American Forc.Netw. Bremen
Marseille II
Bari II
Milaan III
Tsjecho Slowakije
Dij on
Radio Tirana
Basel
Lyon — Dardilly
Zweden
American Forces NetWork
Frankfurt
Clermond Ferrand (Royat)
Italië
Zweden
Algiers
Limoges III
Nimes
Antwerpen
Finland
American Expeditionary
Station in Napels
West of England-Home
Service
American Forces NetWork
Foggia
American Expeditionary
Station in Bari

Land.
Oostenrijk
Italië
Italië
Zweden
Frankrijk
Frankrijk
Duitschland
Frankrijk
Duitschland
Frankrijk
Italië
Italië
Tsjccho Slowakije
Frankrijk
Albanië
Zwitserland
Frankrijk
Zweden

Duitschland
Frankrijk
Italië
Zweden
Algiers
Frankrijk
België
Finland
Italië

Groot Brittannië
Italië
Italië
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