de belevenissen van een strijdbaar radio-man
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Ten geleide

Wanneer over een man anekdotes de ronde doen, is hij op z’n
minst een opmerkelijke figuur. Zo’n anekdote gaat schuil achter
de vraag hoe het toch komt dat de 'omroep destijds Hilversum
als plaats van vestiging heeft gekozen en niet, zoals bijna overal
elders, de hoofdstad des lands. Het antwoord luidt: omdat
Willem Vogt van de A VRO in Amsterdam voor zijn vrouw geen
geschikt dienstmeisje kon vinden en in Het Gooi wèl! Al moet
het verhaal naar het rijk der fabelen worden verwezen door
allen, die zich aan de historische feiten wensen te houden, er
schuilt tóch waarheid in. Beter dan welk heldenfeit uit zijn lange
loopbaan ook, illustreert de anekdote op een treffende manier
dat de heer Vogt op de opkomst en de ontwikkeling van de
omroep als geen ander zijn stempel heeft gedrukt. Hoewel deze
Plesman-van-de-omroep de leeftijd der zeer sterken al lang heeft
overschreden, kan men hem nog dagelijks door het Hilversumse
zien lopen. Zijn schreden richten zich veelal van de AVRO naar
de NV Nederlandse Omroep Zendermaatschappij, de NOZEMA,
waarvan hij nog steeds administrateur is. Voor hemzelf is de
omroep gelukkig nog geen geschiedenis geworden. In zijn
wekelijkse, schijnbaar moeiteloos geschreven kolom in de
A VRO-bladen heeft hij er vele malen blijk van gegeven de
technologische ontwikkeling op de voet te volgen. Maar het is
zeker niet het enige terrein, waarop hij zich als scribent beweegt.
Uit al zijn publikaties in de loop der tijden springt een breed
geschakeerde kennis van zaken naar voren. Van zijn eruditie
getuigt ook dit boek, dat velen ongetwijfeld met belangstelling
ter hand zullen nemen omdat de schrijver terugziet op een halve
eeuw omroep: zijn levensgeschiedenis, zijn levenswerk. Zijn
ogen mogen minder geworden zijn, zijn blik is niet verduisterd.
M. J. Keyzer, voorzitter A VRO.
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Hoe ’t allemaal begon

Verantwoording
Dit boek is geen gedenkboek; het is ook niet de geschiedenis van
de AVRO als omroepvereniging. Het is de optekening van een
persoonlijke belevenis rondom een uitvinding, die de mensen
heeft verrijkt en daarmee veranderd. De communicatie zonder
elektriciteit geleidende draad. Die uitvinding staat in dit boek
centraal. De belevenis ervan — in een loopbaan — wordt in
flitsen verteld. In die loopbaan speelt de geboorte en de ontwik
keling van een georganiseerde radio-omroep een aanzienlijke rol.
Communicatie langs elektriciteit geleidende wegen werd al in de
negentiende eeuw toegepast. Zij was aanvaard als dienaresse van
de mensen, om de snelheid waarmee ze boodschappen kon
overbrengen. De snelheid van de elektriciteit. De kosmische
maximumsnelheid. Maar tussen seingever en seinontvanger
moest een metalen geleiding aanwezig zijn. Zodat tussen lucht
ballons, schepen op zee en tussen de vaste wal en deze beide,
geen snelle communicatie mogelijk was. Dat veranderde om
streeks de eeuwwisseling, toen de 'draadloze communicatie’
werd uitgevonden. De naam van Marconi is ermee verbonden.
Hij maakte de draadloze communicatie toepasbaar in het dage
lijks leven, zonder te ontkennen dat hij gei'nspireerd was door
mannen als Maxwell, Hertz en Popof.
Toen ik het eerst van de 'draadloze' hoorde was koningin
Wilhelmina net ingehuldigd. Door nieuwsgierigheid gedreven en
door het lot en de omstandigheden geholpen, belandde ik in een
9

radio-loopbaan, waarin ik kennis maakte met het wezen der
draadloze communicatie, zoals die toen, in haar prille jeugd,
was: en geleidelijk - al meevarende in het leven — getuige van
haar sprookjesachtige ontwikkeling. Als een paradox ervaar ik
nu dat de radio tot de kabel terugkeert als kabelradio en
kabeltelevisie.
Nieuwsgierigheid
Een winkel aan de Kanaalweg (Den Helder) bezat voor een
nieuwsgierige knaap iets merkwaardigs, zelfs geheimzinnigs.
Opende men de winkeldeur aan de straatzijde en zette men de
voet op de deurmat, dan klonk het geluid van een elektrische
bel. Het was het sein voor de winkelier voor de aanwezigheid
van een klant. De relatie voetstap-deurmat was evident. Er bleek
door die stap een contact te worden gesloten in een keten, die ook bij afwezigheid van clientèle - bleef. Bij het betreden van
de mat zag de elektrische energie uit eeii Léclanché-element,
kans een elektrische stroom te jagen naar de draadklos van een
elektromagneet. De aantrekking door de magneet bewerkte on
derbreking van de keten: maar een zeer tijdelijke, want ver
breking van de keten veroorzaakte — na terugvering van het
contract - opnieuw een sluiting door het blijven van de voet op
de mat. Analyse van de waarschuwing: 'daar is een klant’, wees
uit, dat de essence van het systeem was een draad. Een draad,
die de plaats van de afwezige winkelier verbond met de voetstap
van de klant. In die draadlus waren opgenomen: de bel, het
contact onder de mat en de energiebron. Het is heerlijk zeker
heden te verzamelen. Het zijn bakens langs de levensweg.
De logica in de redeneertrant was ook een verworvenheid. Raad
sels bleven er, want niet opgehelderd was, waarom een koolstaaf
en een zinkstaaf geplaatst in een glazen pot met salamoniakoplossing een element vormde dat, bij gesloten keten, elektrici
teit door de draad stuwde, die de bel deed luiden. Professor
Kors - oud voorzitter van de KRO - zei later: „Men moet ook
wat aan God overlaten.” Dat was dus dat.
Een knaap is een ontwakend mens. Hij verwondert zich over de
boeiende wereld, die als een kleurrijke optocht voorbijkomt. De
10

knaap staat langs de weg. Dat verbeeldt hij zich. Sommige
knapen trekken met een gedeelte van de optocht mee. Het is het
gedeelte dat hen aantrok. Ze zijn nu een stuk van de optocht
geworden. Ze dienen als kijkspul voor de bewonderaars en de
nieuwsgierigen langs de weg. Ik was een knaap die nimmer
genoeg kreeg van de voorbijtrekkende stoeten. Alle onderdelen
hebben aantrekkelijkheid. Waarnemen en proeven was meer de
neiging dan een verlangen mee te lopen. Na de school kwam het
redactiebureau van ’Het Vliegend Blaadje - Kleine Courant’ —
zoals de bescheiden ondertitel luidde —: voor Den Helder Texel
en Wieringen. Later kwam daar ’Anna Paulowna’ bij. Nieuwe
optochten kwamen nu voorbij. De schaal der dingen en gebeur
tenissen was — tegenover verhoudingen van nu - klein. Maar
voor de beoordelingsstandaard toen aangelegd, kon het de ’New
York Times’ zijn geweest. Functie: jongste bediende. De oplaag
van het blad was 3000 exemplaren, die dindags en vrijdags van
de pers verschenen. Door bezorgers werden zij aan huis besteld,
voor de rest, per post.
De administratie bestond uit een oud ’provoost-geweldige’ van
de Koninklijke Marine, die deze kant van de onderneming be
heerde, als lezer optrad van de teksten van het nieuws en van de
advertentieteksten, kortom: De chef de bureau.
De passieve redactie bestond uit ’meneer Berkhout’ wiens
zwaartepunt lag in zijn eigendom der firma waartoe C. de Boer
Jr., eigenaar van een boekdrukkerij, behoorde. Thans drukkers
en uitgeversmagnaat te Hilversum. De heer Berkhout - al wat
op jaren - kwam dinsdag en vrijdagmorgen de proeven van het
blad lezen en de hoeveelheid advertenties doornemen. Zijn werk
was beleidsbepalend, want hij waakte over de goede naam van
de courant. Geen onvertogen woord zou erin komen. Daar zou
meneer Berkhout wel voor zorgen. Ik beschouwde zijn aan
wezigheid op kantoor met ademinhoudende eerbied.
De administrateur getuigde van het welbehagen dat hem vervul
de door in de luister te vertoeven van de nabije meester. Hij
leefde in de stralenkrans waarin belichte voorwerpen zelf licht
gaan uitstralen. Wat dan in getrapte luister ook op mij viel.
De redactie kwam pas met het binnetreden van meester Rou11
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kens. In hem was de schrijvende redactie gepersonifieerd. Hij
zorgde voor het plaatselijk nieuws, deed de correctie, hij ver
richtte dit werk onder een ruime taalkundige horizon. Meester
Roukens was onderwijzer bij het lager onderwijs. De redactie
was geen Tuil time job' voor hem. Hij deed ’t erbij. Hij versloeg
toneelvoorstellingen, die reizende gezelschappen spaarzaam in
Den Helder gaven.
De jaarlijkse opvoering van ’Die Jahreszeiten’ of 'Die Schöpfung’ die door de Helderse Muziekschool onder leiding van
Johan Leeuwens, werd gegeven. Of over Jan van Loo - de
oefenmeester van de gymnastiekvereniging 'Oefening kweekt
kunst’ — niet zo deftig als ’Pro Patria’ - die een jubileum
vierde, waartoe hij met een rijtuig naar ’de zaal’ gereden werd
en daar - na gymnastiekoefeningen te hebben gedemonstreerd
— huldiging onderging door 'sprekcrts’. Hij beantwoordde de
huldiging met een dankwoord, dat steevast aanving met „meneer
de voorzitter: hoe red ik me hier uit? ”
Deze volzin werd door meester Roukens in het verslag gezet. Ik
dacht „Waar haalt de man ’t vandaan? ”
Dat wou ik ook!
De glorieuze eeuw der telecommunicatie
De eeuw had de goede smaak om op het goede radiopunt der
eeuwtelling te beginnen. 1900. De aanloopjaren in het labora
torium zijn belangrijk voor de eerste start. De dienaren van de
zuivere wetenschap staan meestal aan de wieg van grote ontdek
kingen. Zonder er altijd idee van te hebben hoever de boreling
het in het zwoegende leven van de mensen zal brengen. De
zuivere wetenschapsman schept er behagen in vragen te stellen
aan de natuur. Hij neemt een verschijnsel waar, waarover hij
struikelt bij het doen van een onderzoek, of hij krijgt - uit
gelokt of ongevraagd — een merkwaardig antwoord van de
natuur op vragen door het onderzoek gesteld. Als zuivere weten
schap voor vragen staat met betrekking tot de voortplanting van
het licht komt de Britse geleerde J. Clerk Maxwell met-een
wiskundig gefundeerde theorie.
De Duitse geleerde Heinrich Hertz leidt uit de theorie af dat ook
12
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Benoeming telegrafist le klas (1911)
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'onzichtbaar’ licht — dat wil zeggen: ’licht’ met golflengten
groter dan die van rood licht — aan de theorie van Maxwell moet
voldoen, als die theorie tegen haar consequenties is opgewassen.
Het blijkt zo te zijn. Als Hertz aan het ene eind van zijn
laboratorium een elektrische verstoring verwekt, neemt hij aan
het andere einde daarvan de werking waar. Nu komt aan het
licht hoezeer mensen geschakeerd zijn in beleven, nastreven en
toepassen van verworven kennis. Hertz was gelukkig met de
waarneming. Maxwell mocht dan goed beweren hebben gehad.
Zijn vergelijkingen schenen immers waterdicht. Maar de proef
op de som zegt toch wat. Hertz nam de proef op de som en de
ervaring gaf Maxwell gelijk. Dat was voor een man als Hertz
genoeg. Eens te meer had de logica, waarmee de wetenschap
redeneert, gelijk. Maar Hertz zag over ’t hoofd - en hij deed dat
omdat de rest ’m volstrekt niets kon schelen - dat hij aange
toond had, dat een signaal, van elektrischen huize, kon reizen
zonder gebruik te maken van een metalen draad. Over een kleine
afstand reizen. Maar toch: reizen. Afstand overbruggen zonder
een stoffelijke verbinding tussen station van vertrek en station
van aankomst.
Geen wonder dat de zakelijk ingestelde ingenieur Guiglielmo
Marconi, die tegen het einde van de negentiende eeuw zijn
diploma in de zak kreeg en in Bologna, nadacht over de proeven
van Hertz. Marconi was, naar aanleg, geen zuivere wetenschaps
man, die Part pour Part wilde beoefenen naar het voorbeeld van
Hertz en Maxwell. Hij was ingenieur die moeite genoeg had
gehad om de wiskundige abstracties van Maxwell te overmees
teren; hij wilde toepassing van denkbeelden. „Der Worte sind
genug gewechselt, laszt uns nun endlich Taten sehen”.
Hertz had aangetoond dat een elektrisch signaal - een bood
schap - reizen kon zonder de gebaande weg te volgen van een
metalen draad. Marconi ’snoof de mogelijkheden van deze
laboratorium-ontdekking, voor het praktische leven. „Stel je
voor”, dacht hij, „dat ’k ’r in slaag seinen van de wal over te
brengen naar schepen op zee, of naar ontoegankelijke gebieden,
waarheen geen kabels kunnen worden gelegd. Die te bedwingen
met 'draadloze’ communicatie! ”
15

Het woord 'draadloze telegrafie' was geboren. Het veel meer
omvattende woord 'radio' zou nog komen. Dat de eerste
georganiseerde omroep in Nederland ’Hilvcrsumse Draadloze
Omroep’ heette, wijst erop, dat het begrip 'draadloos' bijna een
kwart eeuw gehandhaafd bleef. Het woord radio kwam voor
'draadloos' in de plaats. De glans van de naam 'radio' ging er
weer af toen de televisie - weer een kwart eeuw later - sprak
over „die goede oude stoomradio”.
Van draad naar draadloos
Omstreeks 1900 drong het tot de couranten door, dat de Ita
liaan Guiglielmo Marconi de draadloze telegrafie uitgevonden
had. Hij had enige jaren geëxperimenteerd op het landgoed van
zijn vader bij Bologna. Hij zag kans veel verder te komen met
zijn draadloze seinen, dan Heinrich Hertz in zijn laboratorium.
De berichten fascineerden mijn aandacht; met geheimzinnig
gesloten dozen - zo berichtten de bladen — had Marconi lezin
gen gehouden in Engeland, waarbij seinen, in de ene doos
verwekt, gemakkelijk in de andere doos een teken voortbrach
ten. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld zich ervan te
vergewissen, dat er geen connectie tussen de beide dozen was:
laat staan een draadverbinding. Geen wonder dat de slimme
captains of industry van Groot-Brittannië in deze vinding brood
zagen. In een ommezien was een vrij groot kapitaal bijeenge
bracht. De 'Marconi Wireless Telegraph Company’ werd opge
richt. De Italiaanse ingenieur werd president-directeur.
Patenten aangevraagd.
____ Ik moest en zou aan de weet komen hoe die 'draadloze' werkte.
Een eerste wankele zekerheid was mij immers ontvallen. De
essence van een verbinding tussen voetstap op de deurmat kon
Marconi klaarblijkelijk missen. Zonder draad kon hij dat tot
stand brengen. Maar hoe? Die draad - denk eens aan al de
kabels in de wereld! — was die overbodig? Kon dan een
wezenlijkheid van een systeem overbodig worden? was dat niet
vernietigend voor het systeem? Berichten druppelden binnen
over een verbinding van de vaste wal met een lichtschip,
16
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De eerste zender van de NSF in 1923 geconstrueerd voor de
IIDO
buitengaats van de Theems.
Het stoomschip ’Lake Champlain’ werd met 'draadloze’ uit
gerust. Begrijpelijk was het verhaal, dat de kapitein niet gelukkig
was met zijn 'draadloze’.
Vroeger - na het zeegat uitgestoomd te zijn — 'schipper naast
God’ aan boord; en nu de speelbal van bemoeizieke reders.
Hoe komt men naar het vereringspunt van een jongenverbeel
ding? Brieven, bestemd voor Guiglielmo Marconi kwamen niet
verder dan de aanhef: „Dear Sir”. Er moest iets anders
gebeuren! Een aangeboorde inlichtingenstroom leidde tot de
overweging dat, nu de Britse marine besloot haar oorlogs
schepen, waarvan de ’dreadnoughts’ op stapel raakten, met
'draadloze’ uit te rusten, het Nederlandse leger niet lang zou
wachten met het binnenshuis halen van diezelfde 'draadloze’.
Advertenties, die met overtuigingskracht een mieterse baan
aanpraatten, als: „kom maar op, zegt de luchtmacht, vóór je
moet opkomen”, bestonden niet. Maar bij de genie in Utrecht
kon je altijd terecht. In 1904 kwam ik daar op de schoolcompagnie van het regiment. Analoog aan het lot van dominee
Spelberg (VPRO) die wilde promoveren bij Prof. Casimir in
psychologie maar eindigde bij professor Van der Leeuw in
dogmatiek, werd ik ingelijfd als aanstaand opzichter van
fortificatiën (man van spade en houweel) om te eindigen als
'verbindingsman’. Draden dus! Volgens klassieke opvatting: ja!
Maar door ambitie geleid keek ik uit! Geen draden voor mij!
Het zou 'draadloos’ zijn of het zou niet zijn.
17

II
Bij de genie te Utrecht

Eerste kennismaking met de 'draadloze’ praktijk
Het tijdstip waarop liet 'orderboek’ binnenkwam op de chambree van de telegraafgroepen der genie, was altijd vol spanning.
Het bevatte nieuws voor de volgende dag. Het was liet voorjaar
van 1906. Er hing wat ondefinieerbaars in de lucht. Er was wat
op til! Dat voelde je 'met je klomp'. Deze uitdrukking
beduidde, dat geen subtiel werkende voelhorens nodig waren,
om op te merken dat er iets tintelde, dat het dagelijks
dienstdoen, dat extra beetje kleur kon geven, dat zoveel verschil
uitmaakte. Het ging niet over de schoolkansen om opgeleid te
worden voor een hogere rang, of over vrijstelling van parade.
Over wat dan? Maar daar was ’t orderboek!
„Aangewezen voor proefnemingen met draadloze telegrafie, de
genie-telegrafisten Slingerland, Meurs, Balkenende en Vogt. De
proefnemingen staan onder leiding van luitenant B; aan hem
toegevoegd de sergeanten C en D”.
Een mobilisatieorder A van de Generale Staf zou niet meer
opschudding hebben teweeggebracht. Dat betekende voor de
genoemde jongens ’op detachement gaan’. Vrijheid! Soms
ingekwartierd bij burgers. Geen taptoe, geen reveille, maar ook:
werken op ongeregelde uren. Wat zou dat? Er uit! Op
avontuur. Van hooibergen tot hotels, waar je de schoenen
buiten de deur zette van je kamer. Bovendien: proefnemingen
met draadloze telegrafie!
„Weet iemand hier wat draadloze telegrafie is? ” Dat was toch
18

waanzin! Was ons op de cursus dan niet in het hoofd gehamerd,
dat de stroom van de pluspool komt, gaat naar het blokje K; van
K naar het werkcontact van de seinsleutel, over de as van de
sleutel naar de bobines, van de bobines naar het rustcontact, van
het rustcontact naar L2 en van L2 de lijn op. Zie je wel: ’de lijn
op’. Hoe kan je telegraferen zonder elektriciteit de lijn op te
sturen? Lijn wilde zeggen: draad. Kilometers draad.
Het eerste dat de 'aangewezenen’ te doen kregen, was het
uitpakken van de inhoud van een grote pakkist, vol met
opschriften als ’Vorsicht! ’ ’Nicht stürzen’. Uitpakken is altijd
een feest; maar dit uitpakken had de extra bekoring van het niet
herkennen van wat men uitpakte. ,,Kijkt nu eens hier”, zei de
luitenant proefleider: ,,deze kar bevat de benzine-motor voor
het opwekken van de mechanische energie. Hij doet de
wisselstroom-dynamo draaien en dat is dan hoofdzakelijk dat.
Maar de stroom van de dynamo gaat naar deze tweede kar, die
we nu opgesierd hebben met de bullen die we uit de pakkist te
voorschijn hebben gehaald.
Het zou mij te ver voeren, als ik beproefde uit te leggen wat die
dingen voor functie hebben in het draadloze proces. Dat leren
we onderweg wel.” „Een ding nog...” zei de sergeant — die
bekend stond om zijn weerzin van de uitdrukking: „mijn leren is
spelen” - „wat betekent deze vlieger? ” In zijn hand hield hij
een levensgrote — opvouwbare — vlieger, bekend uit het levenstijdvak „waarin de jongenskiel om de schouders hangt”. Er
waren vier van die vliegers uit de kist gekomen. „Dat is goed, dat
je dat even vraagt” zei de luitenant, „want dat is de vlieger,
waarmee de antennedraad omhooggaat.” „Maar als er nu geen
wind is”, vroeg de sergeant, die zwaartillend van aard was. „Dan
gebruiken we een ballon.”
Meer toelichting is onnodig, om te schetsen dat de 'aangeweze
nen’ voor de proefnemingen met draadloze telegrafie, van oor
deel waren dat ze een 'mieterse* tijd tegemoet gingen. Werken
met vreemd uitziende apparatuur; met een benzine-motor in een
kar; vliegers oplaten in dienst; bij windstilte een ballon, gevuld
met waterstofgas; op detachement, vrijheid, blijheid
„He!
Toch nog een laatste vraag! Luitenant, er zitten trekbomen aan
19

die karren..., moeten wij die trekken? ” „Nee...” zei de luitenant
„daar huren we paardjes voor...” Dit spande de kroon! Dat
ontbrak er nog maar aan, om de opdracht als een sprookjesgeval
te aanvaarden.
De 'draadloze' bij de Genie
Er volgde een gespannen jaar van proefnemingen. Toen wij het
'nachteffect' — waardoor de voortplanting van radio-golven
sterk bevorderd wordt - ontdekten, werden wij van dag-, nachtarbeiders. Vele plaatsen in Nederland werden bezocht van Gro
ningen tot Venlo. Er werd geleefd in soberheid en in weelde.
Dat wil zeggen, er werd geslapen op hooizolders en gewassen in
een emmer bij de rivier; er was inkwartiering en ook wel eens,
op kosten van een edelmoedige gemeente, logies in een hotel
met badkamer of douche. De radio-proef was een succes voor
het leger. Maar ik zou dat niet meemaken.
Nederlands-Indië - nu Indonesië - wilde het nieuwe middel
aanwenden om de eilanden met elkaar te verbinden. Daar was
radio, immers, geschikt voor. Grote afstanden scheiden stukken
land van elkaar, die geen seindichtheid hebben om dure kabels
te leggen; bovendien een duur kabelschip in de vaart te houden.
De radio was ontdekt in Indië. Maar evenals nu de ruimtevaar
ders, waren de beoefenaars van een radio-beroep schaars. Een
prettige toestand. De Indische PTT klopte bij de Genie aan om
haar behulpzaam te zijn vaklui te leveren om in Indië stations te
bemannen. Daar profiteerde ik van. Ik had er geen ogenblik aan
gedacht, dat mijn, bij de genie opgedane, kennis en vaardigheid
in de regionen van de 'draadloze', eens in het ’burger’-leven
zouden worden begeerd. Wel was ik van plan mij aan te melden
als gegadigde voor opzichter van fortificatiën. Daarvoor werd
een cursus georganiseerd, waarvoor een toelatingsexamen nodig
was. Luitenant A. L. Thierens - de man van de genie wiens
naam onverbrekelijk aan de vesting Naarden verbonden is, om
dat hij er aan meewerkte een aantal knellende militaire bepalin
gen voor de gemeente Naarden te verzachten — gaf mij les in
algebra en meetkunde. Maar het zou zover niet strekken, want
de majoor-commandant van het technisch bataljon liet mij we20

ten, dat ik bij hem moest verschijnen. Hij vroeg me: „Heb je zin
om bij de PTT in Indië te dienen om daar de draadloze telegrafie
mee op te bouwen? ” Het leek mij een fantastische toekomst en
ik zei het in die geest. „Ga dan mee, dan bespreken we een paar
details al wandelende” (over het kazerneterrein UtrechtDamlust), „want er zijn me hier te veel pannen op ’t dak.”
(meeluisteraars).
De wijze waarop mijn Indische carrière is ingeleid, is mij in het
geheugen gegrift, want U - als burger - weet niet welk een
opschudding het - althans destijds - op een kazerneterrein
verwekt als een sergeant daar wandelt met een majoor. En
klaarblijkelijk geen ’op ’t matje-geval’, want zij voerden een
geanimeerd en vriendelijk gesprek. De kazerne lag plat van de
geruchten.
Ik vertel dat enigszins uitvoerig, want ’de majoor’ - R. Scheffer
- is iemand op het kazerneterrein. Zelden zag men een sergeant
- om zo te zeggen - ’bras dessus bras dessous’ met een majoor
wandelen. De 'Inwendige Dienst’ gaat aan zoiets niet achteloos
voorbij. Voor het ondenkbare geval dat een sergeant wandelt
met een majoor zijn er voorschriften. Iedereen salueerde de
majoor met een intensiteit die het denken uitstraalde: „Wat
doet hij als frère et compagnon te wandelen met een sergeant? ”
Als een kapitein voorbijkwam, salueerde hij de majoor verrast en
uitbundig... Maar wat moest ik doen? Ik moest — denkt U —
even krampachtig de kapitein salueren. Mis! In zo’n geval
salueert de sergeant de kapitein niet, maar hij kijkt de kapitein
- zoals ’t ’r staat - „eerbiedig aan”.
De hele morgenwandeling keek ik telkens ’eerbiedig’ meerderen
’aan’, die de majoor groetten, maar door mij niet gegroet werden
anders dan met de eerbiedige blik. De wandeling betekende mijn
afscheid van de militaire dienst. Noordhof, Lange Viestraat,
Utrecht nam mij de maat voor een burgerpak.
Op - voor toen - voordelige voorwaarden trad ik in dienst van
de Indische PTT. Met de 'Prinses Juliana’ vertrok ik op 13 mei
1911 naar Batavia (Djakarta). Na een jaar te hebben verbleven
op het telegraafkantoor Weltevreden (waar ik de 'recorder’ —
een toestel met twee seinsleutels; één voor de punten en één
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5 kW vonkzender van „Telefunken” van Timor Koepang

——

voor de strepen van het morse-alfabet - leerde bedienen en waar
ik les gaf aan de radiotelegrafisten der Koninklijke Marine) werd
ik achtereenvolgens chef van het radiostation Koepang (Timor)
en Noesa Nive (Ambon). In 1917 arriveerde ik op Bandoeng, om
te werken onder de directe leiding van de grote baas, chef van de
Indische radio, Ir. C. J. de Groot, een aantrekkelijke, informele
chef met uitblinkende bekwaamheden.
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III
Radio in Indonesië

Een bagage vol verrassingen
Dr. De Groot was terug in Indië van verlof in Nederland, waar
hij aan de Technische Hogeschool te Delft, gepromoveerd was,
op een proefschrift ’Radio-Telegrafie in de tropen’. Het was
1917.
De reis naar Indië was al iets bijzonders geweest, want zij werd
gemaakt op een pantserschip van de Koninklijke Nederlandse
Marine. Het was de ’Zeven Provinciën’, die de reis via New York
en Panamakanaal had gemaakt.
Als Dr. De Groot terug kwam van weggeweest, kon men er zeker
van zijn, dat hij merkwaardige zaken in zijn bagage meevoerde.
Later realiseerde ik mij dat hij volstrekt revolutionaire nieuwig
heden op radiogebied bij zich had. Tot zijn metgezellen aan
boord behoorde een talentvolle Delftse ingenieur, een jonge
man, die geleerd met zijn ogen knipperde, als hij over een
probleem nadacht. En hij dacht veel na. In zijn bagage was een
apparaat, waarvoor zijn vader de Nobelprijs had gekregen. De
jonge ingenieur was namelijk een zoon van Professor Einthoven
te Leiden, de uitvinder van de cardiograaf. Er zijn weinig Neder
landers — buitenlanders trouwens ook - die niet eenmaal door
de arts hun cardiogram hebben laten opnemen.
De jonge Einthoven wilde de cardiograaf voor een geheel ander
doel dan een medisch gebruiken. Als het menselijke hart subtiele
elektrische stroompjes voortbrengt, die in staat zijn een grafiek
te trekken op een papierlint, vraagt men zich af wat dit met
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radio van doen heeft. De arts trok conclusies over de werking
van het orgaan; volgens de jonge Einthoven moest ’t ongevoelig
zijn voor luchtstoringen, die in de tropen de radio-ontvangst
geducht kunnen hinderen.
Over deze radiocardiograaf later. Eerst willen wij de doos met
verrassingen die Dr. De Groot ons liet uitpakken verder analy
seren.
Een van de verrassingen was een Von Lieben-buis, die op een
sophisticated manier het werk verrichtte van een kristalletje; dat
wij al lang kenden; en dat ’het einde’ was van eenvoud. Dit
apparaat maakte deel uit van een pakket ’lampen’ zoals wij ze
toen noemden. Sindsdien hebben zij haar leven voortgezet als
’buizen’. Het waren Telefunken-ontvangbuizen, die een revolu
tie hebben teweeggebracht in de radio telegrafie; en die radio
telefonie hebben mogelijk gemaakt. Ze waren onmisbaar om
zogenaamde ’ongedempte golven’ op te vangen, zelf te maken,
en op te treden als versterker van het seinteken. Een ware
wonderlamp in haar voltooide staat gepatenteerd door de
Amerikaan Lee de Forest. Een heel assortiment had De Groot in
zijn bagage.
Voor .ons was het ’t voor de eerste maal aanschouwen van een
wonder. Een wonder dat heerlijke perspectieven bood. Zoveel
was er ons te hooi en te gras, in een zwijgzame oorlogstijd over
toegewaaid, dat wij nu verrukt stonden gebogen over ’the real
stuff. Telefunken-apparatuur om de ’lampen’ in te gebruiken,
was erbij. Geen ogenblik tijds ging verloren met het installeren
van die apparatuur in een soliede houten hut op palen, die tegen
de berghelling van de Goenoeng Baroe was opgetrokken. De
soliditeit van het gebouwtje hield verband met het aanwezig zijn
van panters in de omgeving. Geen agressieve dieren nochtans.
Het vertederend effect teweeggebracht, — na de nachtwake door de voetprenten van een moeder met vier jonge pantertjes,
beletten ieder vijandig gevoel.
Voor de ervaren telegrafist was het een weelde om met De
Groots meegebrachte apparatuur te werken.
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Een dienstnacht op Tjangkring
Des avonds om half negen reed een Ford
oud model - voor.
bestuurd door een inheemse chauffeur, die de radiotelegrafist
van PTT van huis haalde aan de Kebon Kawoeng in Bandoeng.
Ik was die man. De rit ging in snelle vaart - weinig auto’s — via
Dajeuh Kolol — het 'Oude Rijn’ van Bandoeng - naar Tjang
kring, een dessa, ongeveer een uur rijden van Bandoeng. Aan de
voet van hel Malabar gebergte. De avondlijke reiziger was gehuld
in kaki rijkostuum met fuseliershoed op het hoofd; en een
Sandeman-cape om de leden. In flambouw-licht een verschijning
uit een roversvertelling. Op Corsica zou een onverschrokken lid
van de Mafia, deze figuur, des nachts, met wantrouwen bejegend
hebben, ware hij hem tegengekomen. Niet zo maar tegen
gekomen, doch gezeten op een vinnige sandelwood (Florespaardje) met de karabijnriem kruiselings over de borst. Op de
rug de (geladen) karabijn. ’Tegen de panters’, luidde de voorgeschrevcn bescherming. Overbodig te zeggen, dat er nooit een
schot uit de karabijn is gelost; of het moest zijn, bij wijze van
verstrooiing, op met water gevulde flessen.
Na de aankomst van de auto in Tjangkring stond een inheemse
stalknecht te wachten op de nachtelijke telegrafist. Deze besteeg
de sandelwood, die onder begeleiding van de stalknecht, met
flambouw, die een spaarzaam licht verspreidde, de tocht berg
opwaarts begon. Doel: de hut tegen de berghelling. Het paard
keerde met de stalknecht naar het dorp terug; de telegrafist
begon zijn nachtarbeid. De volgende morgen zou de pikeur met
het paard terugkomen. Het was mogelijk dat hij het tweede
paard van stal haalde. Een merrie, die de onbegrijpelijke naam
had gekregen van Manus. Manus was gedekt door de sandel
wood. Zij had daaruit een schat van een veulen gekregen. Het
moederpaard was niet tot het zetten van een stap te bewegen,
tenzij het veulen meeging. Of het nu avond was of overdag, het
veulen dartelde in Bonanza-gangen om de merrie heen. Nu eens
ver vooruit; dan weer, met snel geplokplok uit de High Chapparal, uit de achterhoede opdoemend.
Een terras vóór de hut gaf uitzicht op de grote weg daar
beneden. Geen avond sloeg ik over om even op het terras te
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blijven stilstaan, om naar de tedere geluiden van de Indische
avond te luisteren. De sterrenhemel met Fomalhaut en het
Zuiderkruis, welfde over de bergwand. De Goenoeng Baroe in
het oosten en de Goenoeng Pipisan in het westen. Op de
Goenoeng Baroe stond het eindpunt van de - kilometerslange ontvangantenne. Heel in de verte de lichten van Dajeuh Kolot,
een wegenkruispunt; de wapperende flambouwen als voertuiglicht, van een late grobak, - ruwe kar door os of paard getrok
ken - die van de markt terug keerde.
Op de tong-tong klonk een op morsetekens gelijkende bood
schap. Het nachtelijke toneel ademde mysterie; geen spoor van
vijandigheid; diepe weldadige rust; als een liefkozende hand over
hoofdhaar strijkend. Een atmosfeer van puurheid in volstrekte
windstilte. Het zachte komen en verdwijnen van dansende licht
jes; die uit het niets te voorschijn kwamen en in niets ver
dwenen. Een toneelschikking der natuur, die Guido Gezellc
noopte te spreken van „Als de ziele luistert.”
Wij kwamen niet om te mijmeren; om te werken kwamen wij.
Saptari, de bediende, had de petroleumlamp boven de werktafel,
ontstoken; het tikartje - slaapmatje - in de hoek uitgerold. Een
bidong - Indische wateremmer — had hij - leeg - klaargezet.
Want, als er een invasie van vliegende termieten de openstaande
deur binnendrong, moesten de duizenden larvelijven in de
bidong worden gestort.'Om als lekkernij gebraden en opgegeten
te worden (niet door mij). In het vertrek, naast de apparaten
kamer, stond de cardiograaf, die de luchtstromingen moest
temmen. Ervaring, in vele nachten opgedaan, leerde het pro
gramma van de nacht voorzien. We zetten ons aan een rijk
voorziene etherdis. De wereld diende zich aan. Daar waren, op
een wenteling, van het afstem rad: Nauen (Duitsland), Carnarvon
(Engeland). Voor een snuifje Frans kwam Lyon; en voor Itali
aans Bari. Wilde ik nog verifiëren met de Amerikaanse visie op
de krijgsverrichtingen, dan gauw naar Cavitc op de Filippijnen.
Maar eerst om 10 uur het communiqué van stafchef GeneralOberst Ludendorff.
Krijgsverrichtingen? Ja zeker! ’t was volop oorlog in Europa.
De eerste wereldoorlog!
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Zonsopgang op Tjangkring
Weinigen zullen in hun dienstvervulling zoveel zonsopgangen
hebben gadegeslagen als de technische kluizenaar van Tjang
kring. Honderden malen heb ik het feest beleefd van de Indische
natuur, als de nacht wijkt voor de dageraad. Het was altijd kwart
over vijf, als ik de eerste lichtveer zag aan de donkere hemel. De
sterren van het zuidelijk halfrond schitterden in constellaties,
waaraan uit het westen en noorden komende waarnemers moe
ten wennen. Vijf minuten later zijn de lichtvegen overgegaan in
rosé en rood, dat zal aanjagen tot vlammende gloed. Winston
Churchill heeft in zijn Soedan-tijd, toen hij de Mahdi bij Omdurman bestreed, als oorlogscorrespondent, een zonsopgang in de
woestijn geobserveerd.
Naar deze waarlijk dichterlijke beschrijving verwijs ik om het
voorspel te schilderen van de Indische zonsopgang, even vóór
een bloedrood tipje van de zonneschijf boven de bergkam uit
kwam. Dan is de morgenstond in al zijn lichtpracht verschenen;
dan ademt de natuur de prille frisheid van de nieuwe dag. Met
het aansterken van het licht, zwijmelen de geluidjes van de radio
in de hoofdtelefoon weg. De nacht is hoeder over de van ver
komende seintekens. Met het toenemen van het licht steken ook
de atmosferische storingen de kop op. De Europese en Ameri
kaanse stations vallen in het tumult weg. Dan hoort men de
toontjes van de zenders nog wel, maar van de seintekens is geen
coherente zin meer te maken. We moeten wachten tot enige
uren nadat in de avond de duisternis is gevallen. Dan gaan de
hevige luchtstoringen liggen; de nacht draagt het zijne bij aan
het sterken van de seintekens; dan is de ontvangst weer goed.
Geen ledigheid nochtans. Er is veel werk te doen. Wij zetten ons
aan het opstellen van het bulletin; lezen ’t nog ecns over en gaan
dan achter het morsetoestel zitten, dat ons met Weltevreden
verbindt. WL WL van TJK (Weltevreden, Weltevreden van Tjang
kring). Terstond verschijnt het antwoord van Weltevreden op
het papierlint, dat uit het toestel stroomt. „Hier WL kom! ” In
een half uur is de essence van de oogst van de nacht overgeseind.
„Dank U Tjangkring. Goeie reis terug! ” Eerst komt Saptari met
de nassi goreng. #De stalknecht is er met het paard Manus. Het
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dartele veulen loopt tegen enige ’tjotjes’ — lage heuvels — op te
hollen; Manus doet zich tegoed aan wat paddi en brood. We
stijgen op. Onderweg ontmoeten we de sandelwood met de
peinzende Ir. Einthoven op de rug. Het veulen vindt de ontmoe
ting met zijn vader énig. Na een uitwisseling van ervaringen ga ik
verder bergafwaarts; hij naar boven; naar zijn cardiograaf, die de
luchtstoringen moet verschalken. Maar het lukt niet erg. „We
gaan het proberen” — zegt Einthoven — „met vloeibare lucht
voor het uitvriezen van het laatste spoortje storende damp in het
vacuüm van het gietijzeren huis.” Daarin rust het snaartje dat op
mensenharten reageert; maar in de storm van impulsen door de
luchtstoringen, verbijsterd raakt. Beneden bij de paardenstal
wacht de chauffeur van de Ford, die mij naar Bandoeng — via
Dajeuh Kolot - terug zal brengen. Over de weg knarsen de
wielen van de grobaks die marktwaarts gaan in de stad; beladen
met Indisch fruit; de ’koelit langsaps’, de mangistans, de saoemanilla’s, de papaja’s en, als ’t seizoen is er, de doerians. De
vrucht die als een mestvaalt ruikt, maar als slagroom smaakt.
Wie doerian lust, is lang genoeg in het land - als westerling om het Indische land lief te hebben en het feest van de morgen
stond mee te vieren.
Oogst van de nacht
De officiële communiqués van de Duitse zender Nauen, vingen
om tien uur ’s avonds — Tjangkringtijd — aan. Het was dan
ongeveer drie uur ’s middags in Duitsland. De golflengte: in de
orde van grootte van 6 km. Ja, u leest dat goed: kilometers! De
golven voor de lange-afstandverbinding waren toen zo lang.
Nauen seinde in een muzikale toon. Gelukkig, want de tropische
luchtstoringen lieten nimmer af. Een hels lawaai. Altijd was er
een achtergrond van gekraak. Het toontje van Nauen kon er
vrijwel altijd door het oor uitgezeefd worden; zoals men een
goedgekende stem verstaat te midden van een tumult van zaalgeluiden. Het waren berichten over Duitse overwinningen in
Frankrijk - zij het niet zo snorkend gesteld als in de tweede
wereldoorlog. Ludendorff - de chef van de generale staf van
maarschalk Von Hindenburg - gebruikte dikke woorden; hoe29

wel hij nimmer een nederlaag toegaf. Als er gesproken werd van:
„om-e strijdkrachten openden een aanval langs Le Chemin des
Dames, overrompelden de eerste Franse loopgravenlinies en
droneen vervolgens tot diep in het Franse front dooi , gaf het
aanstonds het vermoeden dat Ludendorff in zijn opzet niet was
geslaagd. Het betekende voortgaan met de mededelingen optekenen over de krijgsverrichtingen aan het Italiaanse front. Waar het
er aan de Isonzo niet zo best voor de Italianen voorstond.
Daarna overwippen naar Lyon of Carnarvon (resp. Frankrijk en
Engeland). Als na Ludendorff, admiraal Von Tirpitz begon met
een ellenlange verdediging van de onbeperkte duikbootoorlog —
een thema dat hij in alle toonaarden van zelfverzekerdheid
gezongen had - liet ik ’m schieten. Op nieuws was ik uit; niet
cc polemiek. Als Von Tirpitz was uitgepolemiseerd, zou ik tot
Nzuen lerugkeren: maar nu eerst even luisteren naar Carnarvon
of Lyon: dan nog een snuifje Bari (Italië) om te besluiten met de
Amerikaanse visie van Cavite (Filippijnen),
ik begrijp dat u vraagt: „Hoe wist u dat Von Tirpitz uitgepolemiseerd was? " Zeer juist! Ieder telegram werd voorafgegaan
door het aantal woorden dat ’t bevatte. Aangezien de seinsnelbeif bekend was. kon ik op de minuut uitrekenen hoelang
zzzrde: en weer op Nauen overschakelen, om te horen wat
hei. zi Tirpitz, te vertellen had. Uit de Franse berichten bleek
aai de Franse generale staf de volgende lezing gaf van het
Lozendorff-communiqué: „De Duitse legers vielen, na een hevi
ge arriUerievcorbereiding, onze stellingen aan de Chemin des
./ames aan en beukten onze linies met talrijke infanteriedivisies.
Onze troepen hielden moedig stand en wierpen de vijand, die
zwjje verliezen leed, terug op zijn uitgangsstelling.” Carnarvon
nat een oerichi van Sir Douglas Haig — de Britse opperbevelhebwaarin toegegeven werd dat „one or two trenches had
oee*; ssjF. maar dat geen noemenswaard succes was bereikt.
?y. te kennen, dat ’t aan de Isonzo verre van rustig was;
x :ra.a/:*,e er zich af door te spreken van de „usual activity on
* 'ev,oec v;a!c near the Chemin des Dames.” Dan wisten we ’t
•••o. oe vmifaid lag ergens in het midden. In ieder geval waren
*%;Jopcn etmaal geen beslissende slagen geleverd. Ik
y.

kon bij het krieken van de Indische morgen de balans van de
nacht opmaken en uit de grote hoeveelheid opgenomen nieuws
en genoteerde beschouwingen en meningen, een tuil essence
schikken, waaruit liet dagelijks bulletin aan de gouverneurgeneraal, graaf van Limburg Stirum, kon worden geperst. In de
kamer van de cardiograaf van Einthoven stond aan de korte
zijde van het vertrek een morsetoestel (telefoonverbindingen
waren er alleen met Dr. De Groots hoofdkwartier in Bandoeng)
dat in verbinding stond met ’t telegraafkantoor van Weltevreden.
Radiocardiograaf
De kabel- en satelliet-telefonie zijn nu zó ontwikkeld, dat het
kabeltelegram een aflopende zaak is. Er was een tijd, waarin
men het telefoneren over zeekabel wel kon vergeten; want de
elektrische conditie van de kabel was vijandig aan het over
komen van het gesproken woord. Alles ging per morsetekens.
De kabelmagnaten zouden stellig in de voorste rij hebben
gestaan van de 200 van Mertens. Deze heren kregen de schok
van hun leven, toen de draadloze telegrafie was uitgevonden; en
Marconi van Poldhu (Engeland) naar New Foundland seinde.
Paniek brak onder hen uit. De teistering van de radio door
atmosferische storingen was echter zo hevig, dat de kabel
magnaten nieuwe moed schepten. Nu draaien ze al jarenlang hun
hand niet meer om voor transatlantische en transpacific-kabeltelefonie; zijn ze machtiger dan ooit in het
economische wereldbestel. Het enige waarheen ze met een
verontrust oog kijken, is naar de satelliet-telefonie en naar het
'verdampen’ van steeds meer koper uit de landkabels in
radioverbindingen met sterk gericht doel (straalzenders). De
kabel heeft een voorsprong op het etherverkeer, omdat hij
immuun is voor de gevreesde 'magnetische stormen’ — aan
wakkering van de elektrische zonnewind tot stormkracht - die
storingen in het etherverkeer over lange afstand verwekken. Zo
is nu eens de kabel ’up’ en dan weer de radio.
Men ziet dat ook in de, nimmer luwende strijd tussen de
grammofoonplaat en het magnetische of filmlint.
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Geïmproviseerde tennisbaan bij het station Noesa Nive (Ambon)
De luchtstoringen waren in 1917 een handicap voorde ontwik
keling van de radio-telegrafie. Er moest iets tegen worden onder
nomen; vooral als men wilde overgaan tot optekening van de
signalen op de papierband; die weer opvoering van de seinsnelheid toeliet.
Bij het uitdenken van maatregelen om de luchtstoring te lijf te
gaan, moest men zich afvragen: wat is het verschil tussen beider
natuur? Het teken is opgebouwd uit muzikale tonen, de lucht
storingen vormen het ongeregelde brouhaha van stemmen, dat
men hoort, als men een deur van een drukbeklant café open
doet. Op dat verschil moest de aanval zich concentreren! Het
snaartje van de cardiograaf, dat een duizendste millimeter dik
was, werd verondersteld voorkeur te tonen voor de welluidende
toon. Gevoelig was het wel! Dat had de cardiograaf aange
toond, door te reageren op zwakke elektrische impulsjes van het
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menselijk hart. De ’snaargalvanometcr’ - zoals de cardiograaf
in de elektronische kringen van Tjangkring heette — bleek in
tegendeel een zeker behagen te scheppen in het optekenen van
luchtstoringen. Ir. Einthoven hoopte dat te verhelpen, door het
vacuüm in het galvanometerhuis tot vvereldruimte-leegheid op te
voeren. Pompen zogen het laatste spoortje lucht en damp er uit.
Bepaalde uitwasemingen van het vernis der spoelen werden
opgezogen door een glazen slurf, gevuld met houtskool, gekoeld
door vloeibare lucht. Met een blaasvlam roosterde ik klapper
doppen tot arang. (houtskool). Had u dan vloeibare lucht in
Tjangkring? Neen! Zelfs niet in Bandoeng. Van tijd tot tijd
moest Mangoen, de mandoer, met een kistje met thermosflessen
naar Batavia, om een nieuwe voorraad vloeibare lucht te halen.
Hij wist niet wat hij vervoerde; zodat het geen bevreemding
wekte toen hij uit Bandoeng opbelde en vertelde dat hij door de
politie gearresteerd was, wegens verdenking, in het bezit te zijn,
van een tijdbom. Aan een van de thermosflessen was de sluitdop
los geraakt; de vloeibare lucht verdampte met aanzienlijk gesis in
de tropische middaghitte. Omdat dit in de trein begon, werd de
arme Mangoen voor een gevaarlijk sujet gehouden door mede
passagiers en treinbeambten. We stelden Mangoen en de politie
gerust door hen aan te raden de stop op de ontredderde fles te
schroeven. Ook de intense ontluchting - die wel wat verbetering
bracht - kon de cardiograaf niet vermurwen.
Het oor van de telegrafist bleek de beste ontvanger; hetgeen die
telegrafist niet onwelkom was. Wie slaat er graag zijn positie af
aan een instrument?
Vele jarcn later werden de proeven in Nederland herhaald, bij
Landsmeer. Men had er wat op gevonden. De cardiograaf van
Einthoven overwon de luchtstoringen. Maar de korte golf was
mogelijk geworden, die de sneltelegrafie tot gevolg had
de
’kees-de-tippelaars’.
De radio gaf de snaargalvanometcr volledig aan de dokters terug.
Als u een cardiogram wordt afgenomen, denk aan de historie
van dit apparaat, dat te laat ’ja’ zei in de geschiedenis van de
radio.
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Tangsibouw
„Saptari, wil je vragen of de mandoer Mangoen bij mij komt? ”
„Saja toean! ” Saptari was de Soendanese helper op het ont
vangstation Tjangkring, bij Bandoeng. Hij trad tevens als kok op
van de nassi goreng in de morgen. Deze spijs was de beloning
voor een nachtwake, na het mandiën onder de koele waterstraal
van de bergbeek die, via een bamboehuis, zich spoedde naar de
blote rug van de stationschef. „Mangoen! Toean dapet printa:
bikin tangsi.” De mandoer deed of hij z’n oren niet kon gelo
ven! „Bikin tangsi...” „Boeat apa? ” De verbazing van Mangoen
was begrijpelijk. Ik had hem meegedecld dat er een kazerne
moest worden gebouwd; op last van de hoge heren in Bandoeng.
Hij had geantwoord met: „een kazerne... waarvoor? ”
Dr. De Groot — de chef — daar beneden in de Frisolaan in
Bandoeng, had mij opgebeld en gezegd: „er moet een tangsi op
Tjangkring komen, bestemd voor een stuk of twintig bewakingstroepen, onder commando van een sergeant.” „Maar meneer De
Groot, wat doen we hier met bewaking? Er komt hier geen kip.
Wie en wat moeten ze eigenlijk bewaken? ” „Ik zie ’t nut ’r ook
niet dadelijk van in, maar we leven nu eenmaal in oorlogstijd; en
dan is iedereen wantrouwend tegen iedereen. Het departement
van defensie wil niet, dat het ontvangstation, dat zulke belang
rijke berichten uit de hele wereld opvangt, onbewaakt blijft.
Lain tida! Kun je die tangsi over veertien dagen klaar hebben? ”
„Als ’k ’m eerder klaar heb, waar kan ’k U dan opbellen? ”,
antwoordde ik met wat sarcastische scherts, want het was duide
lijk dat in veertien dagen geen tangsi kon worden gebouwd, die
het Koninklijk Nederlands Indisch leger behoorlijk huisvesting
kon verlenen.
„Ik dacht dat jij bij de Nederlandse genie was opgeleid? ”
Dat was een uitdaging. „Baik toean! ”. „Goed meneer! ” ant
woordde ik. Dr. De Groot. „Ik ga aan de slag en breng u rapport
uit over de vorderingen.” Dr. De Groot was een man, die moeite
had zich te bekommeren over de ambtelijke dingen, die buiten
zijn vakbelangstelling lagen. Hij was geheel in beslag genomen
door de opbouw van een net van radiostations over de eilanden
van de archipel en - alsof dat niet genoeg was! - met de
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Trouwpartij van een Javaans echtpaar; in het midden Dr. C. J.
de Groot
uitwerking van zijn levensdoel: het tot stand brengen van een
wederzijdse verbinding - in één ruk — tussen Indië — nu
Indonesië - en Nederland.
Administratieve rompslomp met het departement van PTT en —
zoals in dit geval - met Defensie, het departement, dat bij de
inheemse bevolking bekend stond als: ’de kompenie’, werd
uitgevoerd door de referendaris Pas, mits de chef goed uitlegde
wat hij wilde bereiken. Daarom had De Groot gezegd: „Vogt
knapt dat wel op; hij heeft bij de genie de ene kazerne na de
andere gebouwd.”
Toen ik dat alles ook aan Mangoen de mandoer had uitgelegd,
werd hij geestdriftig over de nieuwe taak. Het was voor hem een
bevrijding van het routinewerk. Hij mocht twintig dagloners
aannemen; wat zijn aanzien als werkgever bij de Soendanese
omwonenden slechts kon verhogen. Wij hielden krijgsraad over
het ontwerp van de tangsi met apart verblijf voor de comman
derende sergeant. Potlood en papier waren geduldig;een bestek
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voor een comfortabele tangsi voor een detachement van 20 man
was klaar.
De volgende dag waren de twintig 'bouwvakkers’ aangeworven;
’parangs’ — hakmessen — geslepen en allerlei maten bamboe
spijlen gekapt. De plaats was zodanig uitgezocht, dat koud
stromend water volop aanwezig was en op de goede plaats;
omdat immers de genie geleerd had, dat een zodanige vestiging
stroomopwaarts moest worden gesitueerd; opdat de bewoners
geen hinder zouden ondervinden van wat hoger gelegen neder
zettingen zouden afvoeren. Voor het milieu was gezorgd. Geen
milieubederf hier.
Rakken, om geweren en militaire goederen aan te hangen wer
den aangebracht. Geklopte bamboe vormde materiaal voor wan
den en vloeren; voor latrines en wasplaatsen was minutieus
gezorgd. Toen het detachement arriveerde, uitte het lof voor de
bouwers van deze comfortabele behuizing. Het detachement
bewaakte ons met wachtposten; hield oefeningen en bergbeklimmingen; eindigde ten slotte met het beramen en uitvoeren van
voetbal-competities. Toen er bij voortduring niets gebeurde,
trok Defensie de bewakingsopdracht in en gelastte de terugkeer
van het detachement. De tangsi werd toen passanggrahan hotelletje voor doorgaande reizigers - uit het radiomilieu. Onder
de gasten bevond zich de luitenant ter zee eerste klas Jhr. J. C.
Schorer, commandant van de eerste onderzeeboot van Neder
land; later leider van radio-oefeningen aan boord van Hr. Ms.
’Zeven Provinciën’, die moesten aantonen, dat een verbinding
van het station Malabar gehandhaafd kon worden gedurende de
gehele reis van Soerabaja via Honolulu en New, York tot de
haven van Den Helder. Tijdens de proefnemingen ging het seincontact verloren na liet passeren van de Caraibische Zee. „Kan ’t
of kan ’t niet? ” Deze vraag bleef. Dr. De Groot liep knarse
tandend rond. Zou zijn zender op Malabar, die voddige
10.000 km afstand niet kunnen overbruggen?
’t Moest kunnen! ’t Kon!
Een avond en nacht op Malabar.
Malabar temidden van de thee- en kinatuinen, onder de rook van
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Bandoeng, bereikte men per autodienst via Dajeuh Kolot, een
hoofddessa met een ’djambatan’ (brug) over de Tjiliwoeng, een
dappere stroom. Links ging men naar Tjangkring, het ontvang
station, rechts naar Malabar, waar de zender stond.
Bij een bospad werd de auto afgedankt. Een ogenblik werd
gewacht, want het was daar het rendez-vous voor een cavalcade.
Te paard zou vandaar de eigenlijke tocht naar Malabar worden
ondernomen. De hoogvlakte van Bandoeng was te vergelijken
met de bodem van een diep bord. Wij moesten nu de geleidelijk
glooiende rand of berghelling bestijgen die ons scheidde van het
eigenlijke Malabar-gebergte. Bij dat woord 'gebergte’ moet men
niet denken aan grimmige alpen, maar men mag de Malabar ook
niet tekort doen door te smalen op ’uit hun kracht gegroeide
heuvels'. De ‘bergen, die al op een hoogte van 1500 meter boven
de zeespiegel, oprezen, waren minstens 800 meter hoog. Tussen
twee toppen was de Malabar-antenne afgespannen, die daalde
tot in de kloof tussen de twee pieken in. Daar was het station
Malabar. Een groep van vijf, tol zes officials, verzamelde zich bij
het bospad. I let was de bemanning voor de nacht op Malabar.
Daar verscheen de ’toekang koeda’ (rijknecht) met de zes
rijpaarden. Degelijke Australiërs en een enkele sandehvood. Het
was ongeveer vier uur in de middag. Met de zon al achter de
bergrug wegduikend, reden wij in zigzag naar boven. Dr. De
Groot — de chef - opgewekt babbelend - in de achterhoede.
Het was dat heerlijke Preanger-landschap, met zijn rijke hoorn
en plantengroei. Halverwege de tocht was de paardenstal. De
viervoeters waren altijd met enige moeite te bewegen de tocht
hier niet als beëindigd te beschouwen. Want hoezeer ze door de
toekang koeda nauwelijks van stal gehaald waren, om de dage
lijkse cavalcade te vormen, ze wilden altijd weer naar hun stal die hun blijkbaar een goed verblijf bood - terug. Maar ze
moesten ons eerst brengen naar het plateau waarop de zendergebouwtjes stonden; en waar ze — als beloning - een koele dronk
konden zuigen uit een, onvoorstelbaar helder, bergmeer. Er
bleek een gezelschap bezoekers te zijn, op uitnodiging van de
secretaris van de gouverneur-generaal te Buitenzorg. Die avond
zou er gepoogd worden naar Nederland te seinen.
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Wij hoopten — wat wij zo vaak gehoopt hadden - het verlossen
de telegram (per draad! ) te ontvangen: „Wij ontvingen uw
tekens keihard. ”
Dr. De Groot was een volmaakt gastheer. Zijn jovialiteit werkte
aanstekelijk: hij was altijd tot het vertellen van sterke verhalen
en anekdoten uit zijn loopbaan bereid. Na de maaltijd hulden
wij ons in, ietwat warme, kleding, want de nachten van de
Malabar waren frisjes. Zelfs was er een vierpits petroleumstel
met brandende lonten om - wie buiten geweest was — even wat
hurkwarmte te geven.
„Mijne Heren”... begon Dr. De Groot zijn vriendelijk lerend
betoog, „U bent hier op de Malabar; zo dadelijk gaan we
Nederland aanroepen, omdat wij de bewijzen in handen hebben,
dat we - met de energie die wij de ether in blazen — Nederland met
een voldoende veldsterkte kunnen bereiken. Wij doen dat met
een Poulsenboog. Dat is een met 600 ampères gevoede boogvlam, die tussen sterke magneten brandt, omdat zij een groot
aantal malen per seconde moet worden gedoofd en opnieuw
ontstoken. Stelt u gerust. Dit geschiedt automatisch. Omdat wij
een golf van twaalf kilometer gebruiken en onze antenne ge
schikt is een golf van zes kilometer lengte te accommoderen,
moeten wij die antenne op kunstmatige wijze verlengen om in
de pas te blijven. We doen dat met een spoel van koperdraad, die
tot een spiraal gewikkeld is. Het huisje waarin hij staat, hebt u
zoeven gezien. De spoel moet namelijk zó groot zijn, dat zij in
een apart huisje moet worden ondergebracht.” De Groot glim
lachte, bij de herinnering aan de ervaring die hij, bij het eerste
uitzenden op twaalfkilometergolf, opdeed. Wij wisten, dat hij
voor niets de kans zou mislopen, om het gezelschap die erva
ringen te vertellen.
Hij ging op de punt van de tafel zitten, om het zo sappig
mogelijk door te geven. Hij zag er wat wonderlijk uit, in een
tropische omgeving. Want over zijn toetoep-pak droeg hij - wat
men in die dagen in Nederland bestempelde als — een ’jachtvest’
van wol. Het was een wapen tegen de kou van Malabar. De spoel
stond opgesteld in een houten gebouwtje, dat - tegen de Mala38
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Het door Dr. Ir. C. J. de Groot in Indonesië gebouwde
ontvangtoestel dat met de „Zeven Provinciën”meegegeven werd
op reis naar Nederland via het Panamakanaal.
barwind — van stevige makelij was; daarom met metalen
schroeven bijeengehouden. Er gingen onnoemelijk veel ampères
door de windingen van de spoel, zodat het magnetisch veld in
het huisje als ’t ware met een mes gesneden kon worden. Toen
de spoel voor de eerste maal werd ingeschakeld en wij op de
golfmeter met grote voldoening waarnamen, dat de uitgezonden
golflengte precies twaalf kilometer was, stormde de mandoer
binnen. Hij was in opgewonden toestand en stiet kreten uit als
„Api, toean, api besar di dalem roemah kawat. Ajer tida bisa...”
Hetgeen - zoals u allen weet - betekent: „Brand! Patroon!
Grote brand! in het draadhuis... Blussen met water haalt niets
uit”. Wij zetten de boog stil en begaven ons naar ’ roemah
kawat’. De ijzeren schroeven — die met honderdtallen in het
hout geschroefd zaten - waren alle vuurrood geworden, omdat
de elektrische stroom die door de spoel werd gevoerd, in het
huisje een zo sterk magnetisch veld had verwekt, dat het ijzer
van de schroeven roodheet geworden was. Gloeiende schroeven
waren de oorzaak van evenveel kringeltjes rook.
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De volgende dag besteedden wij aan het uithalen van de ijzeren
schroeven en ze vervangen door koperen. Koper wordt niet
gemagnetiseerd. Het is een non-ferro-metaal. Met koper ging
alles goed. De bèta's onder het gezelschap knikten begrijpend.
„That reminds me...” vervolgde Dr. De Groot — want er waren
ook Angelsaksers onder de gasten — „dat ik u moet waarschu
wen, voorzichtig te zijn met uw horloges; de taatsen zijn wèl van
ferro-metaal; en dus onderhevig aan het sterke magneetveld van
de boog. U zult er goed aan doen, uw horloges bij mij in te
leveren; opdat ik ze op een veilige plaats kan leggen; want u zult
vanavond allen om de boog staan.” Met gretigheid werden de
horloges ingeleverd en in de kamer van de chef opgeborgen. Er
waren gouden horloges bij, polshorloges, kleine en grote uur
werken: een enkele was een miniatuur Yse Ysinga, want de
stand van de maan was er op af te lezen.
De werkende boog werd in de vooravond gedemonstreerd. Door
een mica venster kon men de boogvlam in de hoogkamer zien
branden. De punten en strepen van het morseschrift, waarmee
Nederland werd aangeroepen.: PAA van PCG, kon men in ze
kere verstarringen van de vlam tot uitdrukking zien komen. Vol
spanning werd er gewacht op een antwoord - per kabelgram —
uit het moederland. Maar ook dit keer bleef het verlossende
woord uit. Toch deed onze boog ’t goed. Gebleken was dat haar
stem doordrong tot - op zijn minst - Poeloe Samboe, vóór
Singapore; en even later zou blijken dat Honolulu op ’sloffen’
werd ’ gehaald’. Dat was dan toch maar een afstandje van 6000
km! Zou een boog, die 6000 km overbrugt, niet de voddige
4000 km er bij halen, die nodig waren om, in Nederland, voet in
de ether te krijgen?
Uitgelegd werd hoe de boog in een atmosfeer van waterstof
moest branden, om soepel aan en uit te gaan — vele malen per
minuut — hetgeen voor het gave seinteken nodig was.
Hoe wij aan waterstof kwamen in het door de eerste wereldoor
log met gebrek geteisterde Indië? Langs de weg der elektrolyse
ging dat niet. Daarvoor waren er geen accu’s genoeg. Dan maar
uit een ordinaire koolwaterstof — petroleum — de waterstof
afgescheiden en de koolstof neergeslagen. Dus petroleum in de
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hoogkamer gedruppeld; welke druppels door de hitte van de
boogvlam gescheiden werden in de samenstellende koolstof- en
waterstofatomen. Die koolstof — ordinair roet — werd er af en
toe uitgeveegd. Hoewel men daarbij moest oppassen de hoogka
mer niet te vroeg te openen, want de kamerinhoud moest
gelegenheid krijgen af te koelen. Was men ongeduldig dan open
de men de hoogkamer te vroeg. De dampkringslucht drong in de
hoogkamer door, verwekte daar met de resten der waterstof en
de hitte die achtergebleven was, knalgas. Een griezelige zaak. Het
moleculaire roet werd door een explosie in onze gezichten
geslagen. Dc knal toverde ons allen terstond om in zwarte
pieten.
Waar krijgt de boog die 600 ampères vandaan? De vraag moest
wel gesteld worden; want hoe komt men in het geisoleerde
Indië, aan een aggregaat, dat enerzijds een mechanische beweeg
kracht oproept — benzine-motor — en op dezelfde as — een
opwekkingsinrichting voor elektriciteit? Een gelijkstroomdynamo! : die in staat was 600 ampères af te geven? Men kende
de vindingrijkheid en de overredingskracht van Dr. De Groot
slecht, als men hem geen kans gaf zulks te Versieren’.
Voor de mechanische aandrijving van de dynamo werd een
vliegtuig van het type Glenn Martin van het leger gehuurd. Het
werd — wat de motor betreft - opgesteld onder een afdak naast
de seinzaal en voor de dynamo werd eenvoudig een stadswijk
van Batavia van haar elektrische tram beroofd. Om daarna dit
apparaat in de gelegenheid te stellen de boog te voeden. De
vliegmotor had natuurlijk - op de grond blijvende - niet de
afkoeling die hij in de lucht genoot, zodat slechts een kwartier
mocht worden uitgezonden om de motor gelegenheid te geven
af te koelen.
De ’toekang koeda’ arriveerde met de paarden om de gasten
’naar beneden’ te brengen. De mandoer begaf zich naar Dr. De
Groot om de horloges. Verschrikt greep hij in de zakken van zijn
jachtvest. Ze waren er, maar zou hij daarmee niet enige tijd bij
de boog hebben doorgebracht? ’t Zal altijd een geheim blijven.
41

De laatste stuiptrekkingen van de eerste wereldoorlog.
Het liep nu — na vijf jaar wachten - toch op zijn eind. Duitsland
was aan de verliezende hand. Een groot offensief van de gealli
eerde legers in het westen, ging samen met activiteit van de
Amerikanen aan de Maas. De Indische kranten hadden van de
gouvemeur-generaal gedaan gekregen, dat ook zij kennis moch
ten nemen van het dagelijks bulletin van Tjangkring. Het nieuws
uit de bergdessa werd elke dag met spanning tegemoetgezien.
Uit Europa kwam — langs door de Britten beheerste kabels —
geen betrouwbaar geacht nieuws. De weg langs Amerika - na de
’Lusitania’ - in de oorlog betrokken geraakt, was niet betrouw
baar geacht door de fictie van de Nederlandse 'neutraliteit’. Op
de radio vertrouwde men. Men kon 'checken’, vergelijken. En
uit vergelijking van bronnen conclusies trekken over de waar
heid.
Nimmer was de radio zo’n dienares van de dagbladpers. ’Soerabaja’s Handelsblad’, ’De Locomotief (Semarang), 'Nieuws van
den Dag’, ’Javabode’, ’Bataviaas Handelsblad’, ’Preangerbode’
(Bandoeng) staken hun lof voor het nachtelijke werk van de
eenzame telegrafist op Tjangkring niet onder stoelen en banken.
Deze telegrafist leidde twee jaar het leven van een 'warme
bakker’. Overdag slapen en ’s nachts werken.
Nu naderde de apotheose. Plotseling een anti-climax! ANETA
leverde het bericht van de wapenstilstand! !
Ik kon het niet gemist hebben, want ik was dag en nacht op
Tjangkring gebleven, om de ontknoping van het vijfjarige drama
niet te missen. Het drama dat Europa verscheurd had en gedom
peld in een poel van vuur en ellende.
Ik wachtte die avond met ongeduld op het communiqué van
Ludendorff. Daar was Ludendorff. Met kloppend hart nam ik ’t
op. In Bandoeng was de feestvreugde na het ANETA-bericht al
geluwd, omdat er twijfel was uitgesproken — door ANETA aan de juistheid. Tjangkring haalde weer moed binnen! Een
lange litanie van Von Bethmann Holweg, de rijkskanselier, ging
vooraf en somde op hoezeer Duitsland van goeden wille was
geweest om vrede te sluiten, maar dat de harde voorwaarden der
geallieerden overleg hadden belet. Nu was er zoveel ellende
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bijgekomen, dat - ’t klonk als een verzuchting —: „so we had to
accept”.
Nu was er geen twijfel meer. De Duitsers hadden de vredesvoor
waarden aanvaard. „So we had to accept.” De eerste wereldoor
log was ten einde. Een hele wereld haalde weer vrij adem. Een
nachtmerrie van menselijk leed en beproeving was voorbij! Nu
zou alles weer goed worden. Deze oorlog had voor altijd een
einde gemaakt aan het oorlogvoeren tussen de staten. In het bos
van Compiègne, in de spoorwegrijtuigen, die zovele omina zou
den blijken, werd de wapenstilstand getekend. Generaal Foch
had getriomfeerd. De Duitsers waren verslagen. Tronen stortten
in; de Duitse keizer vluchtte naar Nederland, de Fransen mar
cheerden triomfantelijk de steden van Elzas en Lotharingen
binnen. De ’Lusitania’ was gewroken. Het Duitse leger golfde als
een ordeloze en haveloze troep door België naar de geschonden
haardsteden. Ik kan mij geen groter nacht voor een journalist
voorstellen. Aan iedere vinger van de hand top-wereldnieuws!
Over de Russische revolutie werd nauwelijks gesproken. Koning
Albert was immers aan het hoofd van zijn troepen in Brussel
binnengetrokken. Als een bom viel de mededeling in de Indische
maatschappij; Troelstra deed een greep naar de macht! Wat er
precies aan de hand was, bleef onduidelijk. De radio - die
zoveel geloofwaardigheid was toegerekend — faalde over Neder
land te rapporteren. Er was daar immers geen zendstation als in

W. Vogt - op „Manus” - op weg naar zijn nachtelijke taak op
Tjangkring
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Nauen. En Nauen had genoeg aan het eigen leed en de eigen
vernedering. Het kon geen aandacht schenken aan de bejubeling
van Koningin Wilhelmina op het Malieveld in Den Haag; met de
jonge Prinsês Juliana. Het uur van generaal Duymaer van Twist
had geslagen. Tjangkring had het gevoel van een lege schouw
burg na een succesvolle voorstelling. De berichten bleven vloei
en, maar de sensatie was er af. We keerden tot normale toe
standen terug. Het was voortaan niet meer Tjangkring dat de
show stal, ’t werd Malabar! Daar was een zendstation gebouwd,
dat grimmig besloten was de afstand naar Nederland te over
bruggen.
Het epos Malabar werd ’t nieuwe stuk, dat onder regie van Dr.
De Groot zou worden gespeeld!
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IV

Ambtenaar af en op de fabriek

Met verlof in Nederland terug
„Als je lust hebt om op de Meent bij Blaricum te luisteren naar
seinen van de Malabar-boog, wend je dan tot Ir. Dubois NSF
Hilversum.”
Dit telegram ontving ik van Dr. De Groot in Indië, tijdens mijn
verlof in 1920. Ik was toen in Den Helder — mijn geboorteplaats
- het verlof had lang genoeg geduurd om verlangen te krijgen
naar wat - liefst avontuurlijk — werk. De golfjes klotsten weer
als vanouds op de basaltstenen van de „zeewering; de netten van
de geepvissers werden uitgeroeid. Alles heel liefelijk en vredig.
Maar waar is de dynamiek van het bestaan?
Weldra stond ik voor Ir. Dubois, directeur van de Nederlandse
Seintoestellenfabriek te Hilversum. Het was een fabriek voor
draadloze apparatuur, ten gebruike bij de scheepvaart. Men
maakte ook scheepskompassen en scheepstelegrafen. De fabriek
was door alle grote scheepvaartmaatschappijen opgericht en ook
de Koninklijke participeerde in het aandelenkapitaal. De enige
groot-afnemer was ’Radio-Holland’, die de, door de NSF ge
maakte, radio-apparatuur aan boord van de schepen der aandeel
houders exploiteerde. Dit geschiedde door verhuur met bijlevering van geschoolde telegrafisten. Een ogenschijnlijk gezonde
affaire. Meer een coöperatie dan een onderneming; want de
aandeelhouders-afnemers waren gebaat bij een goedkope kost
prijs van zenders en professionele ontvangers. Toch zou later
blijken dat het hebben van conjunctuur-vulnerabele afnemers in
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eenzelfde branche, in tijden van ebstroom in de scheepvaart een
ernstige bedreiging vormde voor het draaiend houden van de
zaak. Maar dat was toen niet het geval; zodat Ir. Dubois oud-zeeofficier - die in de oorlog de post bekleed had van
radio-officier bij het Nederlandse leger, vol goede moed in zijn
directie-kantoor zat aan de Groest, Hilversum. Zijn bedrijf had
hij voorlopig gevestigd in een oude weverij, maar dat deerde hem
weinig. De grijpers groeven al in de heide aan de Larenseweg om
het terrein bouwrijp te maken voor de nieuwe fabriek.
Hij legde mij uit wat de bedoeling was van liet telegram van Dr.
De Groot. De apparatuur van de ’Zeven Provinciën’ was afgege
ven aan Ir. Dubois. Hij had op de Meent bij Blaricum, onder
Eemnes, een huisje op palen doen bouwen en daar de appara
tuur ondergebracht. De heer R. Visser, de latere studiochef van
de AVRO, die de reis met de ’Zeven Provinciën’ had meege
maakt, had er al een poos gewerkt; maar zou nu in dienst komen
van Dubois, teneinde een rol te spelen bij het runnen van de
zender op de Effectenbeurs in Amsterdam.
De nieuwe job had zekere elementen van een avontuurlijke
onderneming. Stel u voor het oude Blaricum van 1920. Onge
rept dorp met een autochtone — katholieke — bevolking. Met
stalmestgeur door het hele dorp hangend en de boerderijen
tussen de laagbouw. De oostelijke helft van de horizon van de
ruime Meent werd onderbroken door de beide kerktorens van
Eemnes. Er was wat wilgehout en er waren wuivende popels
langs de bermen en sloten van het Eemnesser polderland, de lage
weiden van het Eem-gebied en dan... de, nog niet ingetoomde
Zuiderzee met haar stoffering van klein zeil. ’s Avonds en
’s nachts waren het havenlicht van Huizen, de vaste lichten van
Blaricum en de lantaarn op de uitloper van de Eemnesserdijk, de
oriënteringsvuren voor de eenzame etherbespieder die des nachts
het huisje van de radio - op palen, voor de vloed! - binnen
ging, om de nacht luisterend door te brengen.
Eerst een woord over Blaricum.
Voor de eenzame bewoner van het huisje op de Meent was de
wereld tijdelijk ineengeschrompeld tot het dorp Blaricum, welks
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vriendelijke silhouet zich vredig in de avondhemel uitkartelde,
als de zon eenmaal was weggezonken achter de kim aan de
Huizer kant. Een merkwaardig dorp. Het zou een testgroep
kunnen zijn voor ’Intomart’ of van andere onderzoekers die de
toekomst willen leren kennen door het heden van een uitingsgroep te sonderen. In het dorpje - toen — van enige duizenden
inwoners, vond men de mens in al zijn schakeringen, zoals hij
bewogen en gedreven wordt door zijn hartstocht, idealen impul
sen en gevoelens; rustig en tevreden — vrezend - schuilend
onder de beschutting van zijn geloof; morrend ook tegen men
sen en maatschappij; dorstend naar schoonheid en geluk en,
soms, hongerend naar brood. In Blaricum leefden de mensen als
de rogge en de boekweit op de schrale akkers, het leven der
planten; maar naast deze zindert het in de gemoederen van
andere mensen naar schoonheid, esthetiek en maatschappelijke
experimenten. Er is daar meer onrust en opstandigheid. Moeilijk
voorstelbaar is een dorp waar zoveel uiterlijke vrede leeft naast
zoveel besloten tumult in de ziel. Waar zoveel tevredenheid
heerst over de gevonden staat der dingen, maar ook zoveel haat
voor de ordening in maatschappij en leven. Treed bij de bakker
binnen.... hij blijkt een levensbespiegelaar te zijn... een wijsgeer;
kom bij de kapper.... hij is een maatschappij-ausculteur... die —
als vader en zoon na elkaar bij hem binnengaan — zegt — tegen
de klant onder het mes - ’nu de heilige geest nog! ’. Hij staat
om zijn spotzucht bekend, maar hij meent het goed. Breng een
bezoek aan de makelaar in huizen. Hij is estheticus en kunstken
ner. Zijn huis hangt vol Mondriaans. Bij de groenteman koopt
een sjofele, bijna landlopersfiguur wortelen. Hij is een gevreesd
criticus en literator. Grote geesten leven hier in kommer, omdat
de maatschappij hun onevenwichtigheid niet verdroeg of hun
wijsheid niet begreep; maar ook wil luiheid en grilligheid hier
wel worden versleten voor miskende genialiteit... Bezonken
landheren genieten in hun ruime huizen van de middelen, die
arbeid in de stad hun verschafte. Zielige boerenlieden dragen het
merk van hun geslachten die in te kleine keuzekring werden
geteeld en van de armoede, waartoe de schamele opbrengst van
de zandige bodem hen noopte. Nerveus intellectualisme gaat er
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langs onbewogen afstomping. Naast de oude Gooise boerderij
staat het bizarre landhuis in Moorse stijl.
Zo was Blaricum. Zo waren de mensen van 1920. Om hen heen
bouwde de natuur haar verrukkelijk decor. Voor de eenzame
nachtelijke bewoner van de Meent was Blaricum de voorpost van
de wereld. De rustieke weggetjes die door oud-Blaricum naar de
Meent leidden, zijn — zelfs nu nog! — voor een deel gespaard.
De Meent zelf is niet ongerept meer. De woningnood eiste zijn
tol.
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Een kwijnende radiofabriek
De politiek van de 'neutraliteit’ had meende men - Nederland
buiten de oorlog gehouden. Maar er was op de dag van de
wapenstilstand overal onbehagen en onvrede. Minister Bosboom
had generaal Snijders - de opperbevelhebber - tot ontslag
genoopt, omdat hij te streng zou zijn geweest voor een muitend
regiment; handel en nijverheid zakten ineen. De scheepvaart
kwijnde. Schepen werden opgelegd; er werden geen nieuwe
gebouwd. Even buiten Amsterdam lagen ze. Een mastbos zonder
het lover der vlaggen. In de pakhuizen van 'Radio Holland’
stapelden de overbodige zenders en ontvangers zich op.
Een naar schouwspel. Want radiozenders en ontvangers verslijten
niet. Ze verouderen. „Old soldiers never die... they just fade
away...”. Zo was ’t met de produkten van de NSF. Ze staan nu
nog hier en daar in een museum. Maar haalt men ze te voor
schijn, dan blazen ze hun radiopartijtje even goed in 1973 als in
1918. Beter dan een 'Dion Bouton’-auto van de eeuwwisseling;
want die is sinds zijn geboorte, wat ’opgepept’.
De oude NSF-zenders en -ontvangers behoeven’ niet eens te
worden afgestoft om weer het werk te doen van de oude en de
nieuwe tijd. Maar ’t zijn morsezenders voor het opwekken van
punten en strepen. Goeie Hemel! Wat zouden die oude bierkarpaarden opkijken als ze zagen hoe er nu nuffige TVtoestellen zijn, die kans zagen een compleet beeld in de huiska
mers te brengen. Ze zouden ’t niet snappen. Maar ze zouden
terecht kunnen beweren dat zij in staat waren mededelingen
over te brengen met dezelfde snelheid als de TV-zenders. Mede48
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De eerste prototype zender voor de NSF, waarmee in 1923 het
Eucharistisch Congres te Amsterdam werd uitgezonden.
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delingen die blijdschap konden verkillen tot smart, maar een
explosie van vreugde konden oproepen bij wie door de bood
schap dezer oude ’stoom’-zenders bevrijd werd van zorg en
angst. Maar daar stonden ze nu in de pakhuizen van 'RadioHolland’ in de mottenballen; en als ze hadden kunnen wenen,
hadden zij geweend. Een hoongelach zou zijn opgeklonken uit
de kantoren van 'Radio-Holland' als er voorzichtig zou zijn
gei'nformeerd naar de mogelijkheid van een nieuwe order. U
kent die hol klinkende, maar goedbedoelde, brieven van de chef
van de 'verkoop’, waarin hij zo terloops schrijft, „dat er in de
druk der opdrachten enige ontspanning bespeurbaar is en dat de
uit een streven naar
fabriek - hoewel haar handen vol
continuïteit van bezig zijn, een nieuwe opdracht niet zou afwij
zen.”
Nimmer was een nul op het rekest groter dan dit keer. De reders
— de aandeelhouders van de NSF - praktizeerden de waarheid
van het spreekwoord: ’het hemd is nader dan de rok’. Ze zaten
zelf boordevol zorgen om hun vloot varende en verdienende te
houden. Scheepstelegrafen en -kompassen versleten evenmin als
radiozenders. Ja, en dan zouden ze bestellingen plaatsen op
nieuwe telegrafen en nieuwe kompassen! Bovendien: Er waren
geen nieuwe zogenaamde 'sloepkompassen’ nodig voor schip
breukelingen. Er werden immers geen koopvaarders meer getor
pedeerd.
De jonge NSF zat meteen levensgroot in het verschijnsel van —
wat men tegenwoordig in de eeuw van de doctorandussen - het
'probleem van de afnemersspreiding’ zou noemen. Een kwets
bare positie van een fabriek met één klant.
„Het hemd is nader dan de rok.” Zo redeneerden de reders. Ze
hadden enige miljoenen gestoken in de NSF. Dat hadden ze
gedaan, omdat ze wel moesten, wilden ze verzekerd blijven van
de aanmaak van radiozenders en -ontvangers voor hun schepen,
die sinds de ramp met de ’Titanic’ voorzien moesten zijn van
radio en haar deskundige bediening. Maar nu hadden ze in het
midden van de malaise in de scheepvaart genoeg te stellen met
het varende houden van een minimum aan schepen. „Après nous
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Ie déluge” — na ons de zondvloed — redeneerden ze misschien.
Die NSF moet zich maar zien te redden, als we zelf pogen het
hoofd boven water te houden. Deze beeldspraak is onder het
voortschrijden van de tijd wat minder helder geworden dan zij
eerst was. Hemd en rok zijn kledingstukken. Maar voor welke
sekse? Betreft ’t de man, dan is het begrip ’rok’ bepaald tot een
feestelijk kledingstuk dat plechtigheid spelt en dat meer en
meer niet wordt bezeten, doch gehuurd. Maar betreft ’t de
vrouw, dan kan er geen misverstand zijn over de rok.
Watermeters en zwaartekracht-instrumenten
De rok. Dit kledingstuk heeft de eeuwen doorstaan. Maar: het
hemd? Wij staan daar niet bij stil, hoe boeiend het ook moge zijn,
maaraanvaarden de uitspraak als een ordening van belangrijkheden
in de ogen van de reders. Waarbij de NSF op de tweede plaats
kwam. Wat doet een jonge fabriek, die, na een niet onverdien
stelijke aanloop haar gehele clientèle ziet wegvallen? Voor de
directeur waren malaises indeukingen in een lijn, die, in haar
opgaan, een ogenblik door bijkomstigheden was belemmerd. Hij
gaf zijn hart aan het vervaardigen van 'watermeters’ ten dienste
van de Commissie-Lorentz, die aan de slag getogen was om
metingen te doen met betrekking tot getijstromen, die moesten
worden gekend, voordat men zich durfde wagen aan een poging
tot drooglegging van de Zuiderzee. Zeker is het dat die water
meters het tienvoudige hebben gekost van wat er voor werd
betaald. Omdat door het research-karakter dat de opdracht
inhield, er een begroting was gemaakt van iets dat niet te
begroten viel.
De drijfveer van de directeur was zijn verering voor de grote
Lorentz; de Nobelprijswinnaar met zijn elektronen-theorie; die
hem tot de evenknie van Einstein maakte. De schakel in deze
relatie was de geniale Dr. Balthasarvan der Pol, conservator van
de Haarlemse Teyler-Stichting, die later bij Philips in de radio
een aanzienlijke rol zou spelen op het stuk van het gedrag van
radiogolven in de ruimte. Wie ’Comsat’ of ’Intelsat’ zegt, zegt
Balthasar van der Pol. Maar wie zegt ’t?
Het nageslacht bestijgt gedachteloos trappen. Denkt er nauwe51

Tegenwoordig zou men dat „HCK” noemen (hoofdcontrole
kamer.) In 1923 controleerde de Engelse ingenieur G. W. White
op deze wijze de eerste uitzendingen van de „Hilversumse
Draadloze Omroep ” (HDO).
lijks over na wie die trappen in de schittering hunner gedachten
en de vaardigheid van hun handen hebben gemaakt. We staren
ons blind op de glans - van radio- en tv-sterren. Maar voor
degenen, die het wonder voor hen — technisch — hebben uit
gekiend en gerealiseerd, is er nauwelijks aandacht. Dit is geen
verwijt. Een rechtvaardiging — voor een deel — van dit boek.
Want dit boek is niet alleen een vrij chronologische opsomming
van feiten. Het poogt begrip te wekken voor wonderen van de
natuurkunde, die aan de mens ontsluierd worden, als hij zich de
inspanning getroost en de gaven ontwikkelt om tot hun niveau
te stijgen. Iedere televisiekijker — om van de uitstervende radio
luisteraar te zwijgen - staat te zelden stil, of staat nooit stil, bij
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het wonder van het ontdekken van deze mogelijkheden. Bij de
geniale geesten, die de geheimen van de natuur vermoedden en
bloot legden. En bij de vindingrijke ingenieurs, die de waarheden
van de wetenschap gestalte gaven in instrumenten. Geen radioof televisieprogram dat boeit of amuseert of voorlicht, kan
eerlijk worden bekeken, zondereen flits van waardering voor de
grote uitdenkers. Die — ondanks hun grootheid - in de herinne
ringen zijn verbleekt.
Aan de wieg van een omroep
In 1917 - al in Indië - was ik tot een vereniging toegetreden de NVVR - wier leden uitsluitend behoorden tot fanatieke
vakliefhebbers, die grotendeels amateurs waren. Er waren pro
fessionals in als De Voogd, Völter, Koomans, Max Polak, maar
de meerderheid bestond uit enthousiastelingen die Corver ver
eerden als de Gandhi van de onbaatzuchtige beweging.
Eerst verscheen 'Radionieuws’ als het maandblad van de club,
later werd het ’t weekblad 'Radio Expres’.
Men luisterde met zelfgemaakte apparaten - waarvan een grote
spoel met glijcontact het hoofdbestanddeel vormde — een stukje
cokes-achtige slof van een sulfïet of pyriet van een metaal, dat
als 'vertaler' optrad van de onhoorbare ethergolven in begrijpe
lijke klank. Toen: morsetekens van de zenders voor draadloze
telegrafie. Niemand wist - behalve de professionals, die er iets
van vermoedden — hoe dat mysterieuze ’kristalletje’ werkte. Het
was het wonder dat vele levenswakkere mensen onder die
amateurs boeide. Met een apparatuur, die vrijwel geen geld
kostte, op de hoofdtelefoon na, ontsloten die speurders voor
zichzelf een wereld van geluiden. Nauen (Duitsland), Poldhu
(Engeland), de fameuze Eiffeltoren (Frankrijk), Vossegat
(Nederland) en niet te vergeten: Scheveningen-haven onder Nierstrasz, zij zonden regelmatig professioneel uit. Door het leren
van het morseschrift en veel oefenen op zolderkamertjes, kregen
zij toegang tot rijk geschakeerde bronnen van nieuws en infor
matie. Zelden is een wonder, met zo weinig inspanning van de
waarnemers, tot hen gekomen. Nimmer heeft men zich zo vol
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bewondering en geestdrift aan een wonder overgegeven. Vooral
dank zij de verschijning op de markt van een ’lamp’ — nu 'buis’
genoemd. Deze 'buis’ is alweer sinds een jaar of vijftien ver
vangen door de 'transistor’.
Dit hulpmiddel voor het verwerken van radiogolven is — in de
grond van de zaak — de sprookjesachtige ontwikkeling van lelijk
jong eendje tot stralende zwaan, die het eenvoudige ’kristalletje’
van vroeger bleek te zijn. Als een 'lelijk jong eendje’, gekomen in
de jaren vóór twintig, keerde het als een elegante zwaan terug.
Terug als hetzelfde stukje materie, waaraan mensen — wat de
keuze der stoffen betreft - wat hadden gesleuteld. Met het
resultaat dat de wonderlijke eigenschappen van het oude kristalletje in volle schoonheid en grote veelzijdigheid van kunnen de
scène begon te beheersen. De ’radiolamp' verscheen al in de
eerste wereldoorlog op het professionele toneel, als een ver
vanger van het kristalletje; en als een element in de langgezochte
methode om radiosignalen, die te zwak waren, te versterken,
langs elektrische weg. Deze ’lamp’ ontsloot voor de amateurs
van de 'Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie’ een nog
ruimer jachtveld, zodat daar vraag naar ontstond. Vraag die gelet op het aantal amateurs — geen indrukwekkende omvang
kreeg. Maar groot genoeg was om aandacht te trekken van de
NSF te Hilversum. Zij nam zelfs aandeel in de produktie van dit
soort 'lampen’, die ondernomen werd door de ’Radiolampenfabriek Holland’ te Utrecht. De produktie werd later ter hand
genomen door Philips. De fabriek was toen een gloeilampen
fabriek zonder meer. Zij huldigde het beginsel „schoenmaker
houd je bij je leest”. Zij schonk weinig aandacht aan de - toen
— moderne Spielerei met radio-apparatuur. Toen haar gevraagd
werd ’radiolampen’ te produceren, moedigde het begrip 'gloei
lamp door elektrische stroom’ haar aan. Dit kwam tot uitdruk
king in een radiolamp voorzien van - voor gloeilampen conven
tionele - fittings. Zoals de eerste automobielen immers het
koetswerk kopieerden van de klassieke equipage uit het tijdperk
van paard en rijtuig.
Deze inleiding is onvermijdelijk tot verduidelijking van de denk.54
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Na afloop van het eerste experimentele stadium werd een
tweede - meer volkomen - zender gebouwd voor de HDO. Dit
is die zender geplaatst in het zg. „Ketelhuis. ”

sfeer op de kwijnende fabriek. De fabriek die haar clientèle tot
beperking van activiteit gedoemd zag, door een ingetreden
malaise in de bloei van de scheepvaart. Er moest gehandeld
worden, wilde men blijven leven. De redcrs-aandeelhouders —
waaronder 'Koninklijke Olie’ - mochten tegen een stootje
kunnen... het waren ten slotte geen filantropen, die een over
bodig schijnende fabriek in stand zouden houden, als die fabriek
zich niet de kwellende vraag voorhield: „als wij produkten
maken, die niemand - voor het moment — wil kopen, kunnen
wij dan iets maken dat men wel begeert? ”
Dit klemmende, weinig poëtische, thema stond - zoals later
bleek — aan de wieg van een groot verschijnsel in de samen
leving, de komst van radio-omroep in Nederland en - in beginsel
- de komst van de rijk uitgedoste zuster: de televisie!
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Maken is minder profijtelijk dan verhuren
In 1921 is de Nederlandse Seintoestellenfabriek verhuisd naar de
nieuwe fabriek met kantoorgebouw, aan de Larenseweg te Hil
versum. De twee oude weverijen aan de Groest werden verlaten.
Het eigenlijke leven van de fabriek zou nu beginnen. Het was
een jonge zaak, die een oude zuster als voornaamste klant had.
Dat was de Telegraafmaatschappij ’Radio Holland’ gevestigd te
Amsterdam. Lange tijd - van het begin van de eerste wereld
oorlog af - had de maatschappij gewerkt met materiaal (zenders
en ontvangers) van de Marconi Maatschappij te Londen. De
zogenaamde maritieme afdeling van deze maatschappij had een
kantoor in Brussel. De Société Anonyme International de
Télégraphie (S.A.I.T.). Bij dit kantoor voorzagen de reders zich
van gehuurde zenders en ontvangers, voor hun schepen. De
Société leverde er boordtelegrafisten bij, zodat de reders van
schepen konden volstaan een contract te sluiten met de Brus
selse onderneming, om zowel de materialen te krijgen als de
deskundige bedienaars ervan. Zij konden ervan verzekerd zijn,
dat alle wetgeving op het gebied van de draadloze telegrafie in
acht genomen werd; en de correspondentie - zowel over dienst
zaken als afkomstig van de passagiers en de bemanning — de
juiste behandeling genoot. De draadloze telegrafie was nieuw: in
de ogen van de reders een ingewikkelde zaak, die je ’t best aan
vakmensen kon overlaten.
Toen de eerste wereldoorlog in 1914 uitbarstte en de duikbootactie weldra meedogenloos werd gevoerd, kwamen de Neder
landse reders met hun radio in de lucht te hangen. Het kantoor
te Brussel - dat een Britse aangelegenheid was — werd gesloten.
De reders zaten niet bij de pakken neer. Zij richtten ’Radio
Holland’ op, dat de taak van de Société te Brussel moest
ovememen. Men freewheelde een poos op de oude toestellen
van Marconi, maar het was duidelijk dat er naast de verhuurmaatschappij ’Radio Holland’ een fabriek moest komen, die
nieuwe professionele, zender en ontvangers maakte.
Door dezelfde of. nagenoeg dezelfde aandeelhouders die ’RadioHolland’ hadden opgericht, werd de Nederlandse Seintoestellen
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Voorbeeld van een zender - afgeleverd in 1926 - bestemd voor
de militaire luchtvaart. Voor de eerste maal werden hier de
Marconi MT-3 lampen toegepast.
Fabriek gesticht. De fabriek zou scheepstelegrafen, scheepskompassen, radiozenders en radio-ontvangers vervaardigen. In de
aanlooptijd ging de samenwerking met de oudere zusteropdrachtgeefster wel eens stroef. Maar geleidelijk verbeterde
dat. De NSF verheugde zich in het ontvangen van grote orders;
zij bezat de vertegenwoordiging van de machtige Marconi Maat
schappij te Londen; waar nog wel te rade gegaan kon worden,
als de eigen jeugdige ’know how’ te kort schoot. De onder
nemende directeur - oud-zeeofficier - ir. A. Dubois vond
aanstonds toepassing voor een door Marconi ontwikkelde 5 kW
telefoniezender.
Op het voorbeeld van ’Radio Holland’ had Dubois ervaren, dat
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Vouwblad uit 1925 bevattende aansporingen de IIDO te
steunen. En men deed het!
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het lucratiever was om toestellen aan de geïnteresseerden te
verhuren op abonnement, dan zulke toestellen temaken. Vooral
wanneer het toestellen gold die een subtiel werkende techniek
vereisten. De Exploitatie-Afdeling van de NSF werd opgericht,
tegen de zin van de oudere zuster. Bij haar stonden die
exploitatie-activiteiten immers centraal. Doch de reders beslisten
dat 'Radio Holland’ zich zou beperken tot exploitatie van radio
zenders en -ontvangers op schepen. Gelukkig was de luchtvaart
nog niet zo ver, dat zij — evenals de schepen - boordmarconisten behoefde. Dit zou pas later een feit zijn; de NSF heeft er
geen bezwaar tegen gemaakt dat 'Radio Holland' voor de lucht
vaart hetzelfde ging betekenen wat zij al lange tijd voor de
scheepvaart was geweest. Broer en zus kibbelden nu minder,
want de fabriek had intussen ervaring opgedaan. Zij concen
treerde haar activiteiten niet meer in de exploitatie-sector, doch
wierp zich op het vervaardigen van toestellen. Het doel waarvoor
zij immers was opgericht. Vóór zij tot wezenlijke bloei kwam
moest heel wat aan zorgen worden doorstaan. De positie van de
NSF was met één machtige, maar exclusieve klant onderhevig
aan het economisch lot van die klant.
Toen — na de oorlog — geleidelijk meer schepen werden op
gelegd en de pakhuizen uitpuilden van de ongebruikte - over
bodig geworden — radiozenders en -ontvangers kwam Leiden —
d.w.z. de NSF - in last. Fusies waren onmogelijk, want er was
maar'één fabriek. Het enige dat bloeide was de exploitatieafdeling voor bankiers en dagbladen; de eerste commerciële
radio in Nederland, zelfs in Europa. Over die merkwaardige
commerciële radio, die later bijna een vies woord zou worden,
volgt elders een afzonderlijk verhaal.
Het Hilversum van 1917
Het Hilversum van 1917 ademde nog in de lucht van de negen
tiende eeuw. Het 'dorp' van schaapherders en wevers had een
armelijke kern, die door buitenwijken met grote landgoederen
en villa’s werd opgevangen als in een kom. In de vorm van een
halve cirkel bogen ze om de kern heen. Want de cirkel kon zich
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niet voltooien door de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort die —
als een strijkrol — lag op een gevulde schaal. ’Over ’t Spoor’ was
een soort kolonie van Hilversum. De gasfabriek stond er en
enkele meer moderne weverijen hadden de móed gehad zich in
deze verlatenheid te vestigen. De Gooise heide strekte zich
ongerept tot Laren uit. Even pauzerend aan ’het Bluk’, vlak bij
hel historische Janskerkhof. Het tolhuis staat daar nóg, zonder
de oude Flint, de tolgaarder, die weldra stierf, nadat hij zijn
laatste tolgeld had gei'nd. Maar de dorpskern was troosteloos en
pover. Toch was er in deze armoede misschien zuiverder geluk
dan in het door weelde en welvaart blinkende radio-TV-dorp van
nu; waarin de zwaveldamp van de afgunst en de miasmen van de
intrige wel eens uitstijgen boven de torenspits van de SintVituskerk.
Er was gedwongen winkelnering. De eigenaren van de weverijen
exploiteerden zelf winkels, waarin de wevers moesten kopen, op
straffe van ontslag. Ze mokten ternauwernood, die wevers van
Hilversum. Werk was een noodzaak en werk was schaars. Dit
bracht deemoed, onderworpenheid. De enige uitspatting was de
beruchte Hilversumse kermis. Op de beroemde Groest van
Hilversum woonden enige van de rijkste weversbazen. Ze
behoorden tot de gevestigde Hilversumse families. Ze hadden
hun sociëteit in het ’Hof van Holland’ aan de Kerkbrink. Daar
werd nog in 1911 biljart gespeeld in een gelagkamer met zand
op de houten vloer. Op een van die oude weverijen viel het oog
van een ambitieuze jonge man van goede familie, geboren in het
textielcentrum Almelo. Het was het oog van Antoine Dubois,
réfugié-nakomeling, patriciër, oud-zeeofficier en oud-chef van
de, geïmproviseerde, radio-afdeling van het Nederlandse Leger,
toen dit in 1914 overhaast moest mobiliseren tegen de kwade
kansen van de eerste wereldoorlog. Een hoofs man met een
helder verstand. Meer een diplomaat met innemende manieren;
linguïst en een briljante geest, dan een ingenieur. Toch was hij
ingenieur. Na het verlaten van de zeedienst was hij naar Delft
gegaan en - na geruime tijd met zijn ‘kandidaats’ te hebben
rondgelopen - bij Professor Van der Bilt afgestudeerd.
60

Ir. A. Dubois. Deze Ir. A. Dubois was doorbet lot voorbestemd
om aan de wieg te staan van de Nederlandse radio-omroep en
later aan de wieg van de schone dochter van de radio: de TV.
Deze zeeofficier — Luitenant-ter-zee der tweede klasse volgens
de rangordening van 1914 — besefte tegen 1918 dat de eerste
wereldoorlog op zijn laatste benen liep en dat de instorting van
het overmoedige Duitsland een kwestie was van maanden. Wat
dan? Want hij was reserve-officier. Hij zou moeten heengaan in
die katterige atmosfeer van demobilisatie van een strijdmacht,
die, door vier jaar niets doen, tot het uiterste van 'onbehaaglijk
heid’ was gebracht. Hij had in zijn diensttijd vele dingen geleerd.
Vooral : dat kardinale beslissingen die nodig waren, genomen
werden door onbevoegden en middelmatigen; en dan nog traag
en vaak te laat of verkeerd. Het oude probleem van de zelf
verzekerde jeugd, tegenover de gevestigde ouderdom. Hij zag de
Nederlandse scheepvaart overgeleverd aan een buitenlandse
maatschappij die zich beijverde radio-ontvang- en -zendinstallaties - die ze door bevriende fabrieken lieten vervaardigen - te
verhuren aan de scheepvaartmaatschappijen.
Die scheepvaartmaatschappijen stonden vreemd tegenover de
uitgevonden radio. Nieuwe kompassen: akkoord! Nieuwe,
nauwkeurig werkende, scheepstelegrafen: best! Nieuwe toe
passingen met betrekking tot het hanteren van de stoomkracht
bij turbines: applaus! Maar ’radio’. Niemand snapte er veel van.
Slechts weinigen waren op de hoogte en die weinigen werden als
lastige magiërs beschouwd. Want een middel dat veroorloofde —
zonder draadverbinding - in contact te blijven met hun schepen
op zee, fascineerde die reders. Zoals het iedereen boeit, als hij de
kans krijgt bevelen te blijven geven aan subaltemen, die zich,
door omstandigheden, aan bemoeizucht der chefs weten te
ontworstelen. De zeevaart, oude stijl, ontleende een van haar
meest mannelijke bekoringen aan de waarheid en de nood
zak elijkheid dat een schip dat eenmaal het zeegat uit was, onder
de uitsluitende wil voer van de kapitein. ’Als de tros was
losgesmeten’ gold tot aan de eerstvolgende aanloophaven maar
één bevel. Dat van de gezagvoerder. 'Schipper, naast God’. Deze
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toestand is begeerlijk voor de tot daden bekwame man. Dit voor
een poos onttrokken zijn aan de bevelen van de rederij, rijp of
groen, werd door de radio bedorven. Geen wonder dat scheeps
kapiteins de radio in den beginne verwensten. Zeker : later bleek
de radio — behalve een oppervlakkige vloek — een diepgravende
zegen te zijn.
De eerste maal met dramatische kracht, toen in mei 1912 de
trotse ’Titanic’ van de Cunard White Star Line op haar eerste
Atlantische reis op een ijsberg liep. Toen redde de radio door
het uitseinen van haar SOS honderden passagiers. Op Cape Cod
(Amerika) zat een eenvoudige jongen aan de hoofd telefoon van
het radiokuststation, zijn wacht uit te luisteren. Hij mobiliseerde
de hulpactie. Het was de onaanzienlijke David Samoff. Hij klom
op tot de positie van gevierd president van ’s werelds grootste
radio-onderneming, de Radio Corporation of America. Hij heeft
*t concern geleid tot een bloei, die Europa verbijstert. Hij stierf
— als tachtiger - 12 december 1971.
Honderden passagiers van de ’Titanic’ verdronken, doordat de
redding te laat kwam. Eén schip was dichtbij geweest op het
ogenblik van de ramp. Maar zijn telegrafist luisterde op het
noodlottige ogenblik niet. Het noodsein ontging hem, doordat
hij sliep. Niemand kon hem die slaap kwalijk nemen, want een
zestienurige diensttijd was er aan vooraf gegaan. Er is een grens
aan het menselijk uithoudingsvermogen. Ten slotte verscheen de
’Carpathia’ op het ramptoneel en redde een deel der passagiers.
De ramp van de Titanic’ opende de ogen voor het belang van de
radio. Een internationale conferentie van regeringen van staten
besloot tot het uitvaardigen van allerlei maatregelen op zee
gebied, waaronder de plicht het radiostation aan boord ononder
broken te bezetten met deskundig personeel. En nu bedierf de
eerste wereldoorlog alles. In een tijd waarin de Nederlandse
scheepvaart de meeste behoefte had aan radio - oorlogstijd n.b.
- vluchtte de Brusselse Société overhaast naar Engeland; omdat
de zegevierende Duitsers ante portas stonden. ’Hethemdis
nader dan de rok’ gold voor Groot-Brittannië. De radionoden
van de Nederlandse reders konden de Britten, die de handen vol
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Repetitie op 22 mei 1925 van de operette „Ein Walzertraum”
v.l.n.r.: Fia Heilbron, Jan Grootveld, Else Heinrich. Mevr.
Coerdes, Willy Bierlee, Chris de Vos, Jules Moes en Willem Vogt.
hadden om de oorlog te winnen, koud laten. De latere directeur
der NSF realiseerde zich de toestand van afhankelijkheid. Hij
schakelde zijn moeilijk weerstaanbare overredingskracht en de
bekoring van zijn innemende persoonlijkheid in, om de schichtig
geworden reders ervan te overtuigen, dat niemand zich beter
helpt dan hij die zich zelf helpt.
De reders en de grote captains of industry gaven toe - De NSF
werd in 1918 opgericht.
Brainstorming
In een vergaderland - gelijk de omroep van nu kan worden
aangeduid - staat één vorm van vergaderstof: - de 'brain
storming’ - hoog genoteerd. Er wordt een tumult in de
hersenen der aanwezigen verondersteld, dat gericht is op een
concreet probleem van betekenis. Aangezien het een eervolle,
63

meteorologische beroering geacht wordt in ieders denkapparaat,
doet men er — statushalve — gaarne aan mee.
Op de NSF heerste die verga de rziekte niet; de persoonlijkheid
van de directeur was er niet naar. Maar waar het bestaan van de
fabriek er mee gemoeid was, wilde hij kennis nemen van sluime
rende denkbeelden. Aan de orde kwam de mogelijkheid van
enige nuttige vervangende werkzaamheid, die verricht kon
worden met het werktuigkundig potentieel van de fabriek, in
samenhang met de vindingrijkheid van de staf. Een van de
denkbeelden die geopperd werden, was een werkzaamheid ter
aanmoediging van het ontluikende amateurisme op radio-gebied.
Konden wij een betaalbaar toestelletje in de fabriek maken, dat
in de plaats kwam van apparatuur, die door ondernemende
HBS’ers, uit karton en draad, werd vervaardigd? Daarbij put
tend uit de boekjes van Corver? Die toestellen zouden een
markt kunnen vinden, bij die vaders, die niet beschikten over
het bezit van vaardige zonen; maar die er genoeg van hadden om
bij kennissen, die wel van die zonen hadden, te worden oversnoefd met radioresultaten, die zij zelve begeerden te bereiken.
Zo ontstond een gezellig houten toestel, voor een schappelijke
prijs, dat met honingraatspoelen was voorzien, twee leuke draaicondensatortjes, en een ’lamp’.
De vertegenwoordiger ging ermee op reis naar de installateurs
van elektrische apparaten, keerde terug met alle lof voor uiter
lijk en bediening van het toestel - kortom: ’fris goed’ — maar...
„Wat is de ’maar’? ” vroeg de braintrust. „Als ik mijn toespraak
had voltooid”-, antwoordde de vertegenwoordiger, „stelde men
telkens een vervelende vraag.” „Wat was die vraag? ” De brain
trust spitste de oren. Nu zou ’t komen, „Wat kun je ’r mee
horen? ” was ’t antwoord van de reiziger. En dan moest ik wel
antwoorden: „Niets! ” „Niets? ! ? ” Goed, ik mompelde wat
over het weerbericht van Vossegat en misschien het tijdsein van
de Eiffeltoren in morse, maar dat was niet voldoende om de
’dealers’ te enthousiasmeren. Ze wilden - als ’t kon — muziek
en gezang.
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Dit was het historische en psychologische moment voor de NSF.
„Als wij de fabricage van deze frisse toestelletjes ter hand
nemen, kunnen wij dan, tegelijkertijd, niet proberen zelve enige
aangename klanken voort te brengen; waarheen wij verwijzen,
bij onze pogingen het gezellige toestel aan de man te brengen? ”
Zo’n idee is gauw gelanceerd, maar eer het uitgevoerd is, zijn er
massa’s voorbereidingen te treffen. Men krijgt het gevoel door
een rijstebrijberg te moeten eten.
De aanloop tot de eerste omroepzender
Het was het tijdperk van de ’Caravelli’s’ met ’gouden’ mondstuk.
Deze sigaretten a 20 cent per schuifdoosje, werden gerookt bij
het overdenken van de talloze problemen, die opdoemden bij de
verwezenlijking van het denkbeeld: „Kunnen wij een omroep
zender bouwen en wat mag dat kosten? ”
Tot de staf van het laboratorium behoorde de Engelse ingenieur
George William White, die door de Marconi Maatschappij
Londen, waarvan de NSF het agentschap had voor Nederland en
koloniën, aan de fabriek was ’uitgeleend’. Hij was een tengere
figuur MSc BA. Afkomstig van Cambridge University, begaafd
pianist. De achtervoegsels van zijn naam betekenden: Master of
Science en Bachelor of Arts. Voor Nederland: Ir. en een kandidaats-graad in een kunstrichting. Hij was captain in de British
Expeditionary Force op Franse bodem in de eerste wereld
oorlog, 1914 - 1918. Te velde had hij een gasvergiftiging op
gelopen, nadat de Duitsers strijdgassen gingen gebruiken. Daar
aan had hij een lijden overgehouden, dat hij nooit geheel te
boven is gekomen. Een longaandoening heeft ten slotte — nadat
hij in Engeland was teruggekeerd - een einde aan zijn leven
gemaakt.
In weerwil van zijn grote kennis en van zijn vaardigheid zich,
met bescheiden technische middelen, te kunnen behelpen, was
hij een verlegen man, die volstrekt niet geteisterd werd door de
vlammen der ambitie. Hij had een sterk gevoel voor humor;
begreep sommige aspecten van het Nederlandse gedrags- en
leefpatroon, - dat op een aantal punten verschilde van het
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Oorkonde, aangeboden door de vrijwillige propagandisten van
de omroep ter gelegenheid van de ingebruikneming van de eerste
studio buiten de NSF, aan de Witten Hullweg te Hilversum
(1926).
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Op 13 mei 1926 kwamen de vrijwillige 1ID0 propagandisten
voor de eerste buiten de NSF gesitueerde studio aan de Witten
Hullweg bijeen en boden een oorkonde aan. Het huldeblijk
bleek de A VRO-klok, die nu nog in gebruik is op de
A VRO-zenddagen.

Britse - niet, of had er moeite mee.
Tussen ons ontstond vriendschap. Ik heb het als een onder
scheiding, en een voldoening gevoeld, dat hij mij aanvaardde als
gids en vertaler van het Nederlandse omgangspatroon in het
Britse; waarbij de humor fonkelde. Vele malen stapten wij — na
gedane dagtaak — af in de auberge van Hamdorff, Laren, om —
onder een sober glas - zonder opdracht opgediend door de
legendarische Hamdorff-ober, later manager, 'Willem’ — te
beraadslagen. Daar zaten de schilders Dooyewaard, Pothast,
Heyenbroek, Pieters en vele anderen; de altviolist Bram Mendes,
de zaken van kunst en wereld beschouwelijk af te doen, kortom:
daar heerste de ontspannen vakbroederschap van mensen, die
elkaar goed kennen. In die sfeer van 'geëngageerde’ themabehandeling, bespraken wij de maatregelen, die genomen
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moesten worden om het groene licht te krijgen voor de bouw
van een omroepzender, die - tenminste in het hart van het land
— goed kon worden ontvangen met bescheiden ontvangmiddelen. Op dat historische ogenblik was ondergetekende, los van
radio-, beurs- en persdienst der NSF met gerichte abonneebestemmingen.
De onderneming moest aan de overheid worden overgedaan
tegen een — destijds - edelmoedig geachte schadeloosstelling.
'Daarmee was mijn Exploitatie-afdeling weggevallen. Ik was tot
chef van de verkoop gebombardeerd. Met het ambt komt het
verstand. Ik deed daarbij in het groot — het relatieve ’groot’ van
die dagen wel te verstaan — door leveringen van bijv. een
grondstation voor de militaire luchtmacht; door vijf auto’s met
radio-apparatuur voor het toenmalige Koninklijke NederlandsIndische leger, door leveringen aan de Koninklijke Marine. Alle
leveranties, die met ’en gros’ konden worden bestempeld. Maar
nu moest ik mij begeven in de detailhandel. Weldra zou ik
merken, dat als nevenbedrijf van deze detailhandel, een interes
sante creatieve noodzakelijkheid zich voegde. Dat was het pro
grammeren van de eerste Nederlandse werkelijke omroepzender,
die was ’going to stay’; die zou blijven.
Maar wie praat daar over programma’s? We hadden nog geen
zender. Op geen stukken na! En wat erger was: voor zo’n
zender hadden we toestemming nodig van de overheid, volgens
bepalingen van de Telegraaf- en Telefoonwet... ik geloof 1904.
De obstakels waren ruwweg van tweeërlei aard.
1. de technische noodzakelijkheden;
2. de formele en financiële.
Als White de minimum technische noodzakelijkheden opsomde,
zou ik beproeven de obstakels te slechten.
Een generale opheldering is onvermijdelijk, vóór ik tot de uit
eenzetting van onze werkwijze tot realisatie van de Hamdorffdenkbeelden overga. Er is immers nauwelijks iemand, die zich de
sfeer van weten in het pre-radio tijdperk kan voorstellen. Weten
schap, die iedereen nu heeft van het reizen van radiogolven door
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Willem Vogt in de prille dagen van de HDO voor.de Reiss
microfoon. Let op de waarschuwingslampjes aan de paal.
69

de lucht naar alle huiskamers van het land, bezat niemand. Er
was telefoon — nauwelijks automatisch — er was het op
windende telegram en de krant. Toen zou men zich voor de gek
gehouden voelen, als iemand de voorbijgangster in de Kalverstraat Amsterdam, een soort 'lolly’ voorhield met de vraag:
„Wat denkt U van de Raad van State? ”
Nu is men terstond ’in’. De begrippen ’radio’ en 'televisie’ zijn
volkomen in het omgangs- en informatiepatroon geassimileerd.
Toen niet.
Omstandige verklaringen waren onvermijdelijk, vóórdat men be
greep waarover het ging. Nu trekt men de das al recht voor de
TV-camera, als de huisbel gaat.
De antenne werd gerekwireerd uit ’dump’-materiaal uit het
NSF-pakhuis. Daarin bevonden zich de resten van een Brits
veldstation compleet met stalen kokermastjes van een meter of
zeven hoogte. De transformator voor het opwekken van de
hoogspanning werd besteld bij Smit, en de condensatoren en
lampen ('buizen’) kwamen met - „après nous le déluge” —
roekeloosheid, uit het magazijn. De regering boog zich tot
welwillendheid, onder het betoog, dat een fabriek die preten
deerde radiozenders te maken, die zenders bezwaarlijk aan de
gebruikers af kon leveren, als zij niet in de praktijk waren
beproefd. Daartoe moest men de ether verstoren; en het ver
storen van de ether mocht niet volgens de Telegraaf- en Telefoonwet 1904. Zodoende ontstond het systeem van de vergun
ningen voor fabriekzenders. In de wandeling aangeduid als
’fabrieksvergunning’. Over de fondsen voor de programma’s
werd niet gesproken. We waren nu met de 'hardware’ bezig zoals men de werktuigen en materiële noodzakelijkheden nu in
een nieuw jargon aanduidt; over de 'software’ van de geestelijke
leveringen konden we ’t hoofd niet breken. „In den beginne was
immers de techniek”.
Eerst de ingewikkelde materie... dan de imponderabele waarden
van de ziel. „All art is perfectly useless”, zei Oscar Wilde.
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De zender zelf
Het team dat de gereedkomst van de zender voorbereidde
werkte met die toewijding, die alleen voortspruit uit het plezier
dat men in het werk heeft. Het werk, waarin men gelooft; en dat
door de omgeving in een saus van grappen wordt genuttigd, als
de inspanning van een aantal dwazen, die onvertrouwde dingen
najagen. De apparatenfabriek die tot taak had de wonderen van
de radiotechniek uitvoeringsgestalte te geven, verlaagde zich om
nieuwe markten te veroveren, via de constructie van apparatuur,
die, in de voorname ether, zou optreden voor de uitbreiding van
de werkingssfeer van een draaiorgel. Zo voelde men dat.
Het team hield de adem in, toen - in 1923 - Ir. White, op
zekere avond, de hoofdschakelaar greep om de hoogspanning op
de anodes van de zendlampen los te laten. De knallen der
ontladingen, die de lucht van het laboratorium uiteenreten, als
Dr. Zecher bezig was aan een zender voor de militaire lucht
macht te Soesterberg, bleven uit. Zacht rood - als een rijpende
meikers — kleurde het cilindertje van de anode in de glazen bol
van de lamp, ten teken dat de hoogspanning haar werk deed. In
de tot studio ingerichte tekenkamer van de NSF - die de
tekenaar Don de verzuchting ontlokte dat hij van nu af moest
tekenen in een ’chapelle ardente’ — stond de microfoon, be
staande uit de oorschelp van een Sterling hoofdtelefoon, later
vervangen door de beroemde Sykes-Round-microfoon van de
BBC, om de klanken op te vangen van een pianola van de firma
Bender, Amsterdam, welks ’gaatjesrol’ voortdurend de ’Marche
militaire’ van Schubert in klank voortbracht.
Bezorgde gedelegeerde commissarissen, die een periodiek bezoek
aan de fabriek brachten mompelden wel eens: „Moet dat nu
zo? ” Maar daar maakte ook de jonge NSF zich niet zo druk
over. Als een fabriek een goed artikel maakt, dat door omstan
digheden door niemand wordt begeerd, wat doet zo’n fabriek
dan? De kopstukken vergaderen onder leiding van de directeur
en men kijkt elkaar aan. Dat gebeurde op de NSF. Het gebeurde
niet in een paniekstemming. Het meesterschap der directie om
de aandeelhouders te boeien met de schoonheden der vogels in
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^ der Mij. tot Bevordering v.d. Toonkunst, 'j:
* Jongenskoor van de Vereeniging tot j
:
Verbetering van den Volkszang.
*

i

m
%
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%
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*

Solisten o.a.
Dames:
Heeren:
6ertrud Foorstel *
Jac. Urlus Sr.
Mia Peltenburg *
Thom. Denijs
Di Moorlag
Max Kloos
Jo van Yzer-Vincent
♦
ilona Diirigo
Meta Reidel *

t

Dirigent:

i Willem Mengelberg |
Omroeper: W. VÓÖT

Twee HDO programma’s uit 1925. De eerste uitzendingen van
het concertgebouw Orkest.
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de lucht, tegenover de ene in de hand, is nooit overtroffen.
Hier zijn directeuren groot. Ook al zijn zij in veler ogen alleen
maar geschikt voor directeur.
De NSF werd op de been gehouden met kapitaalinjecties door
de zacht pruttelende reders, die wel eens voorzichtig infor
meerden of nieuw geld verschaffen, geen overeenkomst ver
toonde met het beschikbaar stellen van nieuwe overhemden om
oude overhemden te herstellen.
Geneesmiddelen voor een ziekte
Gesteld werd dat het produkt van de fabriek goed was; maar
tijdelijk niet op de beperkte markt werd begeerd.
Natuurlijk! De vraag stellen: „Kunnen we niet iets anders
maken, waaraan wél behoefte bestaat? ” Waaraan bestond binnen het raam van de kundig- en mogelijkheden van de fabriek
- behoefte? Aan toestellen om leken - dat zijn amateurs - in
staat te stellen radioseinen op te vangen. In het diepst van haar
hart vond de NSF zulk een activiteit derderangs. Men vond het
een teruggang, die edele verworvenheid van de mensheid te laten
verzanden in 'Spielerei’. Maar ’navigare necesse est’. „Goed dan.
Maken jullie dan maar zo’n amateur-apparaat.”
Intussen vermeide de directie zich in gesprekken met de
zwaartekracht-professor Vening Meinesz, die het plan had om
met behulp van een onderzeebootreis de afwijkingen te regis
treren in het zwaartekrachtveld van de aarde. Daarvoor was de
fabricage van een ’slingermeetapparaat’ noodzakelijk. Natuurlijk
belastte de NSF zich daar evenzeer mee als met de watermeters
van Professor Lorentz. Zulke orders verdienen niet het zout in
de pap van de bankwerkers. Er moet geld bij. Maar wie meet de
vooruitgang van het weten, met dubbeltjes? Zo lijken daden van
wijze mannen soms dwaas in de ogen van dwazen; totdat ze
vruchtbaar blijken in de ogen van verstandigen. Het loon der
erkenning wordt nooit op tijd uitbetaald. In ons leven zijn we
veel verschuldigd aan de dwazen van ’toen’. De grootste on
heilen dreigen te komen van de wijzen van nu
De NSF ploegde in 1921-1922 voort; construeerde bijv. een
sierlijk ontvangtoestel voor radiosignalen, dat tegen redelijke
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prijs op de markt kwam. Het was een toestel dat aantrekkelijker
was dan de toestelletjes die ondernemende HBS’ers, kennis
peurende uit de 'boekjes van Corver’, zelf maakten en waarmee
ze hun ouders, maar vooral hun vaders, verbijsterden door hun
de onbegrijpelijke morsetekens van het weerbericht van 'Vossegat’ vóór te schotelen.
J. Corver was een merkwaardige figuur. Corver was van huis uit
journalist. Hij verzeilde bij de tachygrafische afdeling van de
Tweede Kamer. Deze had tot taak de onleesbare Handelingen
der Tweede Kamer saam te vatten in een begrijpelijke neven
uitgave. Het tachygrafisch verslag werd op bezuinigingsgronden
afgeschaft. Corver kwam op wachtgeld. Het 'wachtgeld’ ver
oorloofde hem - de oud-zeevaartscholier - tot het ongebreideld
uitvieren van zijn hobby. Zijn wiskundig ingestelde geest en zijn
bondig formulerende pen maakten hem een autoriteit op een
gebied, dat velen fascineerde. Hij schreef boeken over de lief
hebberij in de radio, die oplagen van duizenden beleefden. Hij
was een gids. Hij was een sieraad van de, in 1917 opgerichte
'Vereeniging voor Radio Telegrafie’. De radio van Corver moest
in de gaten gehouden worden. Van watermeters en apparaten
voor het meten van de zwaartekracht op verschillende delen van
de wereldbol, konden wij met de fabriek in Hilversum niet lang
leven. We moesten ook op jacht gaan naar groot radiowild.
Marine, leger, luchtvaart moesten als orderbronnen worden aan
geboord.
Zij hadden het meest van de radio te verwachten en zij moesten
worden benaderd dooreen puur Nederlandse fabriek.
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V
Waarmaken als Chef Verkoop

Een paar successen nodig
Als chef van de afdeling Verkoop’ van de NSF had ik — om mij
in dit nieuwe ambt ’waar’ te maken — een succes nodig, dat ik
behoefde om zelfvertrouwen te vergaren. Ik was door mijn
directeur aangewezen de vacature te vervullen, hoewel ik — als
ex-ambtenaar van de Indische PTT - aarzelend in het - als
meedogenloos afgeschilderde ’burger’-leven was gestapt. Te
meer, daar de fabriek een harde dobber had, in een ongunstig
verkoop-klimaat. Mijn schroom iets nieuws en iets onbekends te
proberen kon alleen door het element 'uitdaging’ aan de per
soonlijkheid worden gecompenseerd. Als wetenschap had ik uit
Indië mee naar Nederland genomen, dat de genie in Tjimahi op
de hoogte van de tijd wilde blijven. Zij begeerde draadloze
telefonie-in het leger in te voeren. Zij was derhalve in de markt
voor offertes. Ik wist dat men, bij de toenmalige legerindeling,
dacht aan vijf mobiele stations in auto’s opgesteld. Een opdracht
van enige tonnen. Aangezien de concurrentie niet moordend was
en Marconi (Londen) een aantal militaire stations in produktie
had, slaagde ik erin, een smeuig gestelde offerte samen te stellen
en in te zenden aan het departement van Koloniën — ja, toen
nog Koloniën! - Den Haag. De secretaris-generaal van dit
departement - de heer Bakhuis — was een actief lid van de
'Nederlandse Vereniging voor Radio Telegrafie’, althans iemand,
die wist waarover het ging; en die van mening was dat, nu radio
eenmaal was uitgevonden, zij ook - en zeker in het leger —
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moest worden gebruikt. Het is een niet te miskennen voordeel,
als het eerste doelwit van een onderneming een sympathiek oor
vindt. De secretaris-generaal poeierde mij niet met een dood
doener af; hij verwees mijn offertes naar een bureau der rege
ring, dat voor de koninkrijksdelen in oost èn west dit soort
technische aangelegenheden op deskundige wijze behandelde en
afdeed. Zo kwam ik in contact met Ir. Schotel, hoofd van het
desbetreffende bureau. Om kort te gaan: ik kreeg de order. De
reikwijdte van de stations, die geschikt moesten zijn voor tele
fonie en telegrafie, moesten honderd kilometer telefonie toe
staan en - schrik niet - 250 kilometer telegrafie. Het is merk
waardig hoe gemakkelijk men denkt over eisen waaraan toestel
len, die men aanbiedt moeten voldoen, als men de order nog
niet binnen heeft. De eisen krijgen een ander ’gezicht’ als zulks
waar gemaakt moet worden. Maar wie niet kan denken in
termen, die Madame de Pompadour lieten zeggen tegenover een
berg bezwaren: ’Après nous le déluge’ moet niet aan het ambt
van verkoper beginnen. Voorlopig oogstte ik de- bewondering
van mijn chefs en collega’s, dat ik erin was geslaagd aan de
’tough boys’ van de departementen een tonnen-order te ont
futselen.
De wijn van de lof had voldoende fundament om straks - als ’t
zou opkomen — het geweld van ’le déluge’ — zondvloed - af te
wachten. Ik begon met de carrosseriefabriek Pennock in Den
Haag te vragen of zij in de markt was voor de le vering van de vijf
auto’s. Het is opmerkelijk met welk een toenemende onder
scheiding men door instellingen ontvangen wordt, zodra geleidc-

Ingebruikneming nieuwe omroepvertrek HDO op 7 maart 1927;
ondertekenaars:
G. Findal, B. Suermondt, L. J. Smit Duyzentkunst, F. C. W. v.d.
Waard, W. Vogt, C. Findal-Bosch, C. Prins, Damme, H.
Molhuysen, A. L. van Beusekom, E. C. M. Molhuysen-Knoops,
Kardut, A. P. Leidner jr., J. v.d. Vegte-Visser, Claassen, G. W.
White, D. Damme-Veltmann, Dubois, Van Ittersum, H. v.d.
Vegte, J. Reijmer, H. Giesen, A. van Santen, J. Corver, C. H. de
Vos, F. de Bas, J. Pelzer jr., Engers, J. N. Preijer, J. Lichtenveld.
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lijk duidelijk wordt, dat men voornemens is de instelling te
verblijden met een grote order. Waar men zelf opziet, tegen de
gedachte een voertuig te ontwerpen voor het herbergen van een
compleet radiozend- en -ontvangstation, springen de harten van
de onderleveranciers op van vreugde en ambitie. Ik verschafte
Pennock een stel tekeningen van de apparatuur en een pro
gramma van uitvoeringseisen. Zij deed de rest. Een zekere aanvangsbetaling was van het departement geincasseerd, welk be
drag — in niet geringe mate - bijdroeg de geloofwaardigheid van
de order en zijn betekenis voor de economie van de fabriek,
aanzienlijk te doen stijgen. Anderzijds naderde het ogenblik
waarop de NSF zou moeten tonen, dat het vertrouwen dat in
haar was gesteld om de Indische genie te verrijken met mate
riaal, verdiend was. Dat zij er eer mee zou inleggen van het
ogenblik af, waarop de nieuwe aanwinsten voor de telecom
municatie te velde, voorbij de legercommandant zouden trekken
bij een parade te Bandoeng. Het ogenblik zou vol triomf zijn
over een geslaagde levering. Maar het schrikbeeld van een afgang
bleef slapeloze nachten verwekken. Met alle inspanning zou naar
de begeerde triomf worden gestreefd. Dat stond vast. „Het zou
waarachtig wel gaan! ” Met deze geruststellende spreuk op de
lippen stond ik op zekere morgen van 1921 op de stoep van de
Haagse van Bylandtlaan waar het bureau van Ir. Schotel was
gevestigd. Maar - ondanks het sterkende van de spreuk - met
Idoppend hart. Nou, ging ’t ’r om! Het leven is een nauw pad
tussen triomf en smaad. Ik toonde Ir. Schotel een aantal foto’s
van de wagens, de veldantenne, die hij al enige malen in natura
bij Pennock had bezichtigd. Enige voordelige slagen van het spel
had ik al binnen. Maar, zou hij ’harten’ trekken waarin ik een
goede kaart had. Ik doelde op zijn eisen betreffende de proef
neming. Hij opende in harten! Tot mijn verbazing en genoegen
redeneerde hij aldus: „Ik kies uit de vijf stations er een uit.
Daarmee gaat u naar.... - hij nam de passer en een landkaart van
Nederland en begon - van Den Haag uit - een afstand uit te
zetten van tweehonderd vijftig kilometer voor de proef met de
telegrafie. Natuurlijk kwam hij een stuk in Duitsland terecht.
Dat leverde te veel rompslomp van administratieve aard voor de
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diplomatieke toestemmingen. „Nee, dat gaat niet”, zei hij pein
zend. „Goed, ga dan maar zo ver mogelijk van Den Haag af bijvoorbeeld Nieuweschans”. „Wij doen de proef in de vroege
morgen, als ’t radioverkeer niet op zijn top is. Ik beman één
station hier in Den Haag, sein u een niet gemakkelijk telegram
en spreek met u over de radio-telefoon. Verstaat u mij ofschoon
u bewijzen moet dat ze slechts honderd kilometer moet ’halen’
desondanks, in Nieuweschans, dan kan de telefonieproef over
kortere afstand achterwege blijven.” Het klinkt bijna als een
toespraak tot een top-schaatser van de lange afstand, die ineens
— door een sprint over enorme afstand — moet bewijzen dat hij
— als stayer — niet uit de weg gaat voor de barste sprint. Maar ik
besloot geen tegenwerpingen te maken. Op het stuk van de
telegrafie had ik immers 25 kilometer cadeau gekregen. Met
weifelende gevoelens begaf ik mij met de apparatuur, in de
morgen, in gezelschap van mijn vindingrijkste monteur van de
antennebouw voor de beurs- en de persdiensten, per trein, naar
Nieuweschans. Gelukkig geen pottekijkers mee; zodat ik een
gunstige plek kon uitkiezen. Bijna zou ik erin zijn geslaagd eeH
groot voordeel in de wacht te slepen, dat te mooi zou zijn
geweest, om waar te zijn. Ik zou een maximum zendantenne
maken, desnoods afgespannen aan een kerktoren; want dat is
voordelig voor zenden en ontvangen. Bij mijn heengaan door de
deur van het bureau van Ir. Schotel, riep hij mij na: „Breng een
foto van de antenne mee.” Weg mijn gedacht voordeel! Ik
moest nu de condities voor de antenne handhaven, waarmee
straks het Indische leger zou beproeven de afstanden te over
bruggen, die in het contract waren overeengekomen. Dat was
billijk!
In Nieuweschans had ik weinig moeite om mijn keus te bepalen
voor het opstellen van de apparatuur. Het was in een - in
onbruik geraakte - graanmolen. De model-antenne werd door
mijn metgezel met enige geleende hulp van toekijkers opgezet.
Alles was gereed voor de krachtproef, die bij het krieken van de
volgende morgen zou plaatsvinden. Ik was vol goede moed,
want, als ik iets kan, is het ’t verstaan van morseschrift onder
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barre omstandigheden. Wat atmosferische storingen betekenen,
had ik in Indië gemerkt. Als er maar een redelijk geluidje was,
zou ’t telegram van Ir. Schotel mij niet overspannen. Bij de
proefneming riep ik Den Haag, waar mijn goede vriend De Rop
zat, met kloppend hart op. Er stond nogal wat op het spel!
Dadelijk kwam ’t antwoord: „Hier GV. Bent u gereed voor de
opname? ” Professioneel seinde ik de uitnodiging: „Kom maar
op”, uitgedrukt door een ’k’. Het was kinderwerk om de inhoud
van het telegram op te schrijven. Ik stuurde het omgaand letter
lijk terug. De voldoening en de verbazing waren - als ’t ware
draadloos — in Den Haag te snijden. Voor de rust moet men niet
met 10-0 gaan vóórstaan. Ir. Schotel liet zich niet ’in de boot’
nemen. Hij seinde zo iets als „rgguf, kpsyx, spgwo - en zo maar
door. Geen touw aan vast te knopen. Er waren een paar 3A : ; en
andere nare tekens bijgevoegd als a en ö en wachttekens en
uitroeptekens. Maar dat kon niet hinderen. Alles werd onmid
dellijk teruggeseind. Nu nog telefonie. Dat ging ook vlot van
Den Haag en Nieuweschans vice versa, zonder mankeren.
Onmiddellijk seinde Ir. Schotel de woorden die als muziek in de
oren klonken: „De vijf stations zijn met lof afgenomen.” De
triomf was volkomen! „And no further questions asked.”
Pennock juichte mee en de NSF was opgetogen. Met zo’n
’record’ als ruggesteun zat ik in de wachtkamer van Plesman op
de Plaats in Den Haag, toen hij riep „Laat ’m binnen! ”
Bij Plesman om zaken te doen.
Ik kwam bij Plesman binnen en ik voelde mij bevangen. Niet
omdat ik Plesman vreesde, maar juist omdat ik aanvoelde dat
onder de ruwe bolster een gevoelig hart verborgen leek. Er was
namelijk tussen het ogenblik van het maken van een afspraak
met hem en het ontmoeten van elkaar, iets droevigs gebeurd in
het leven van de KLM en van haar directeur. De chef van de
verkoop - die ik was - niet weinig aangemoedigd door het
succes met de levering van de vijf auto-radiostations aan het
Indische leger peinsde over de mogelijkheid van nieuwe succes
sen. Ik dacht daarbij aan de radio-installaties die Marconi - van
wie wij de agent waren voor Nederland en koloniën — had
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ontwikkeld voor gebruik op vliegtuigen. In de oorlog
(1914-1918) waren er van die installaties geweest voor gevechts
vliegtuigen. Ook de NSF had een order voor vliegtuiginstallaties
voor het Nederlandse leger in bewerking. Maar vóór de order
gereed was, werd hij geannuleerd, omdat de vrede gesloten was.
De Marconi-apparaten waren voor de burgerluchtvaart op de
tekentafel gezet. Een model ervan werd ons ter kennismaking
gezonden. Ik was er verrukt van en dacht terstond: „dat is wat
voor Plesman.” Er was op dat ogenblik nog geen burgerluchtvaarttoestel met radio aan boord in de vaart. Een elegant dynamootje van torpedo-model moest onder het vliegtuig aan de
romp worden bevestigd. Het was voorzien van een miniatuurpropellertje, dat meedraaide op de wind die door de vliegtuigschroef werd verwekt. Deze dynamo leverde de stroom voor het
zendapparaat, dat zowel gebruikt kon worden voor telefonische
gesprekken - niet te ver van de basis op een vliegveld - als voor
telegrafie (morsetekens) , die verder reikten. De antenne zat
vóór de start opgehaspeld op een plaats, bereikbaar voor de
telegrafist, gezeten naast de bestuurder ’op de bok’. Ik popelde
van verlangen Plesman te spreken over het nieuwe toestel en om
hem te bewegen er een aantal van aan te schaffen. Zou hij erop
ingaan — en hij was het type man, die voor constructieve
nieuwigheden voelde — dan was mijn tweede zakentriomf ge
maakt. Ik begon plezier te krijgen in het ambt van chef van de
verkoop; een ambt dat ik zo hevig had geducht, omdat ik in
mijn leven nog nooit zelfs maar een hoeveelheid postpapier of
lucifers had verkocht. Vol verwachting toog ik naar Plesman,
maar desondanks met een zwaar hart. Er was iets heel naars
gebeurd voor Plesman en zijn KLM, want zijn eerste eenmotorig
vliegtuig met de vlieger Pijl aan het stuur, was in Croydon,
Engeland, opgestegen en was nimmer in Rotterdam, Waalhaven,
aangekomen.
Zowel in Croydon als in Waalhaven waren grondstations voor
radio. Maar omdat vliegtuigen niet met radio-installaties waren
uitgerust, beperkte de correspondentie zich tot het onderling
verkeer tussen de vliegvelden. Croydon rapporteerde: HNABD is
om 9 uur 20 opgestegen, met bestemming Rotterdam, zoveel
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Het Haagse ’Luistervinken-orkest’ dat meerdere malen voor de
microfoon kwam (1930).
passagiers (hoogstens 3). Dan wachtte men in Waalhaven de
nadering en daling af. Hij was onderweg verloren geraakt. Tot op
de dag van vandaag is er nimmer iets over zijn lot bekend
geworden, noch van dat van de enige passagier. Het vermoeden
bestaat dat hij in het Kanaal is gestort. Van de vermisten noch
van het toestel is ooit een spoor gevonden. Natuurlijk was
Plesman onder de indruk. Het lot van Pijl was geen ogenblik uit
zijn gedachten. Hier was de chef — die ruw kon zijn en hard en
bars — door een eerste ramp in zijn bedrijf getroffen. Later zou
hij nog menigmaal aan de groeven voor omgekomen vliegers
staan. We denken aan Duimelaar, aan Te Pas, aan Parmentier.
Directeur van een luchtvaartmaatschappij is een hard vak, waar
in de sterkste mannen moeten stilstaan bij de Shakespeare-regel:
„Als gij nog tranen hebt, stort ze dan nu.” Plesman was een man
met een vuist tegen het lot, maar met nauw bedwongen tranen
over de slag die dat lot toebracht. In die omstandigheden nader
de ik hem - toen het leed nog schrijnde - met een middel, dat
82

- zoal niet in staat was het lot van Pijl te voorkomen of te
verzachten - goed zou zijn geweest om een kwellende onzeker
heid, die jaren zou duren, weg te nemen: de radiomelding over.
wat er aan de hand was. Deze overweging kon onmogelijk in dit
geval tegenover deze bewogen persoonlijkheid, in wie het ver
driet schrijnde een zweem als ’selling point’ hebben. Ik vermeed
het onderwerp aan te roeren. Maar ik wist dat het voorval
desniettemin het gesprek beheerste.
De eerste radiovliegtocht.
Na de inleidende plichtplegingen zette ik het doel van mijn
bezoek uiteen. De luchtvaart zou eenmaal met 'draadloze’ wor
den uitgerust. Alleen de technische noodzakelijkheden waren zo
anders, dan bijvoorbeeld, bij schepen, dat er enige tijd voor
nodig geweest was, om een gestroomlijnd ontwerp te maken, dat
eerst nog door marconisten bediend moest worden, maar later
geschikt zou zijn voor de piloot. Er was nu zo’n toestel. Was dat
misschien iets voor de KLM? Plesman glimlachte met een grim
mige trek. ,,De vliegers donderen nu al over steeds meer instru
menten op ’t dashboard; ik zie me al aankomen met nog een
radio ’r bij”. „Dat valt erg mee”, riposteerde ik, „dat zal u
blijken in het gebruik”. „Als je maar niet denkt, dat ik ’n kat in
de zak koop! ’t Moet me worden aangetoond! ” „Als ik u
aanzag voor een koper van een kat in ’n zak was ik beter thuis
gebleven. Maar het lamme van mijn positie is, dat ik voor het
aantonen van een goede zaak, uw medewerking nodig heb.”
Plesman, wilde meer weten, dat bleek uit z’n blik. „Kijk eens”,
ging ik verder „als ik u een stofzuiger wilde verkopen, vroeg ik:
waar is het stopcontact? maar voor een demonstratie is een
vliegtuig nodig. Hoe kom ik - bij een mogelijke cliënt - aan een
vliegtuig. En dan een vliegtuig, dat ik enige tijd ter beschikking
moet hebben om de zaak te monteren.”
Plesman hid die opmerking blijkbaar voorzien, want hij zei:
„Goed jij krijgt de ’leskist’. Maar geen cent voordat ik met
iemand in de lucht gesproken heb.” We praatten nog wat over
alles en nog wat en toen kwam hij uit eigen beweging, op het
geval-Pijl. Ik kreeg de leskist ter beschikking en bezocht enkele
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IV. Vogt op de vliegtuigtrap gereed voor een reportage over de
’regenmaker’, de heer Veraart (1930).

malen Schiphol. Ik kocht 60 meter gevlochten koperdraad waaraan men schilderijen pleegt te hangen - als antennedraad.
Het ondereinde werd verzwaard met een stalen kogel. Als het
vliegtuig voldoende hoogte had, vierde ik de kabel uit; de
antenne zweefde dan - verzwaard met de kogel - onder het
vliegtuig uit. De eerste proeven verliepen bevredigend, waarbij
de piloot met enige argwaan toekeek, wat dat nu weer voor
nieuwigheid was, dat de werkzaamheden van de vliegtuigbestuurder ging compliceren.
Het grote ogenblik voor de proefneming was op een morgen van
de zomer van 1922 aangebroken. Het schema der werkzaamhe
den was aldus: Plesman zou de proefneming aan zijn bureau op
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het vliegveld Waalhaven, Rotterdam bijwonen en beoordelen.
Hij had de HNABC ter beschikking gesteld die gevlogen zou
worden door de piloot Sillevis. Het toestel zou naar Antwerpen
gaan en een van de marconisten van het grondstation Waalhaven,
dat onder leiding stond van mijn oude genie-vriend Strijkers de vader van de tegenwoordige directeur vreemdelingenverkeer
Amsterdam - die mij alle slagingskansen zou geven. Ik zou bij
Plesman blijven om hem aanvullende inlichtingen te geven over
de tocht. Op het terrein besprak ik de laatste bijzonderheden
met de heer Sillevis, die de vorige dag een proefvlucht had
gemaakt, maar weinig nut van de radio had gehad, omdat de
marconist luchtziek was geworden. Ik hoopte 'vurig dat de
omstandigheden gunstiger zouden zijn, want opnieuw stond er
veel op ’t spel. Zo mogelijk meer dan ooit te voren. De situatie
was zo, dat de vliegtuigen van ’toen’ eruit zagen als ouderwetse
koetsjes van ouderwetse artsen. Er was een ’bok’ met twee
plaatsen. De plaats van de lesapparaten voor de leraar, was nu
ingenomen door mijn radio-apparatuur. De marconist moest
plaats nemen op de zetel van de tweede bestuurder-lesgever.
Sillevis zag dat gedoe met gemengde gevoelens aan. Op een
moment was alles gereed voor het vertrek. Bijna zou het sein
worden gegeven of een wonderlijk schouwspel kwam te zien!
Plesman rende heftig gesticulerend het veld op.
Op de rand van een 'afgang’
„Gaat niet door! Gaat niet door! Stop! D’r moet een andere
machine naar Antwerpen! Deze kist moet naar Londen! Er
staat een KLM*machine op Croydon met een defect roer. Deze
machine moet een nieuw roer naar Croydon brengen! ” „Maar
waarom uitgerekend deze machine? Kan de normale machine
voor Croydon dat roer niet meenemen? ” „Ónmogelijk”, zei
Plesman, die met de toelichting een staaltje weggaf van de
aartsvaderlijke gemoedelijkheid waarmee in 1922 de luchtvaart
beoefend werd. „Nee, dat gaat niet! Dat roer moet onder de
buik van het vliegtuig gebonden worden. Deze kist heeft een
rechte buik en we moeten juist een toestel hebben met een
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rechte buik! Nou geen gelul meer! Omschakelen en ópschie
ten! ”
Daar stond ik - als vertegenwoordiger van de NSF — op het
punt een slag te slaan, die vergeleken kon worden met die van de
bankier Rothschild, die het eerst hoorde van de afloop van de
slag bij Waterloo en nu alles om zich heen zag instorten: Dag
orders van de KLM! Dag schouderklop van Marconi himself!
De marconist van Strijkers mocht mee naar Antwerpen, maar
niet naar Londen, waar hij bovendien een nacht moest overblij
ven. Ik nam snel een besluit. „Meneer Plesman, Iaat mij meegaan
naar Londen, dan behoeft de proef niet te worden uitgesteld!
„Dan moet je donders gauw zijn! ” „Ik ben klaar! ” Dat was
maar zo, zo, want ik had geen paspoort en nauwelijks geld op
zak! „Akkoord! ” zei Plesman, „haal z’n leren jas en z’n helm! ”
Ik werd uitgedost als een vlieger. Ik moest naar Sillevis ’op de
bok’.

De piloot keek mij wantrouwend aan: deze man zonder vliegervaring kon best óók luchtziek worden, ’t Geeft zo’n vuile boel!
„Geef mij een teken als ik de antenne mag uitrollen”, vroeg ik
Sillevis, want het sein voor de start was gegeven. We stegen op
en waren weldra boven ’Maasoord’. Sillevis gaf het teken, dat ik
de antenne kon laten zakken. Dat was gauw gebeurd. Ik prevel
de in de microfoon: „Hallo Waalhaven, hier is de HNABC, kunt
U mij goed verstaan? ” Het antwoord kwam prompt: „Hallo
HNABC, Uw spraak is glashelder! Ik schakel U over naar het
bureau van de heer Plesman. Die zal U te woord staan aan zijn
bureautelefoon.” Na een tel riep ik: „Hallo, meneer Plesman,
hier is de HNABC op weg naar Londen. Hoe is de verbinding? ”
De ’baas’ had iets van verbazing en voldoening in zijn stem, toen
hij zich voor het eerst hoorde toespreken uit een van zijn
vliegtuigen in de lucht. „Bliksems goed! Zeg, dat is duimen op!
Waar zitten jullie? ” Een antwoord op deze vraag kwam in het
draaiboek niet voor, want na een blik geworpen te hebben over
de verschansing - waarbij mijn achteloos buitenboord gestoken
linkerarm bijna afwoei - wist ik niets anders te zeggen dan: „we
zijn boven water!
Zo was ’t. Nu weet ik dat het ’t Haringvliet
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Reünie van vrijwillige A VRO-propagandisten die in 1926 aan de
Witten Hullweg-studio bijeenkwamen.
was, maar mijn gave om me in de lucht te oriënteren, was te
weinig ontwikkeld. Plesman grinnikte; in de gewone gesprektrant is zo’n antwoord dubbelzinnig. We praatten wat, maar
toen liet de telefonie mij gauw in de steek. Ik greep voor verdere
correspondentie naar de seinsleutel van de morse. De verbinding
was nu uitstekend. Ik poogde iets aan Sillevis te vertellen. In het
bijzonder wilde ik hem de vraag stellen over welke plaatsen wij
vlogen; opdat ik de positie voortdurend kon opgeven aan Waal
haven. Maar conversatie was onmogelijk door het bulderend
geluid van de schroef vlak vóór ons. Ik zag lippen bewegen bij
het spreken, maar verstaan kon ik Sillevis niet. Met gebarentaal
duidde ik uit, dat — wat mij betreft - alles goed ging. Middel
burg herkende ik aan de ’Lange Jan’; de Belgische badplaatsen
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Heyst, Blankenberghe, Knokke verwarde ik misschien in volgor
de, maar Duinkerken kon ik niet missen. Daar wendde Sillevis
het roer voor de ’oversteek’. Dat was de route - toen — om zo
weinig mogelijk boven zee te vliegen. Met Waalhaven was ik
voortdurend in contact, zodat ze onze weg van minuut tot
minuut konden volgen.
Mijn gesein had de aandacht getrokken van schepen in het
Kanaal. „Are you transmitting from tliat aeroplane above? ”,
vroeg een Noors schip nieuwsgierig. Ik schakelde over op de 600
meter-golf en lichtte hem in: „Dit is de eerste vlucht met radio
aan boord”. Een ogenblik later hoorde ik hem als 'persbureau’
optreden voor de overige schepen, die machtig geïnteresseerd
waren. Van nu af had immers hun radio haar intrede gedaan op
de vaartuigen van de lucht. Ik kon zelf niet optreden als 'public
relations officer’, want ik had de aandacht van Croydon getrok
ken. Daar had men begrepen dat ik op het vliegveld toestevende.
De operator verzocht mij te bedenken, dat ik de gemeenschap
van het grondstation met andere grondstations in Europa kon
storen. Ik zweeg. Behalve als ’t ging om korte flitsen naar
Waalhaven, om te tonen dat de reis goed verliep en dat ik geen
ogenblik buiten communicatie was, zowel met begin- als met
eindpunt van de tocht. We vlogen over Dover, dat ik herkende.
Daarna over Surrey en Kent. We vlogen over Ashford en Tonbridge, zoals ik later van Sillevis hoorde, we naderden Croydon.
Op een teken van de piloot draaide ik de antenne omhoog,
nadat ik Waalhaven gewaarschuwd had, dat we aanstalten maak
ten om te dalen. De ontvangst op Croydon was machtig! De
Marconi-mensen op het vliegveld waren enthousiast over de
prestatie van hun eerste vliegtuiginstallatie in de barre praktijk.
Van de uitmuntende stemming maakte ik gebruik enkele pon
den te lenen op rekening van Marconi. Want ik zou twee
nachten moeten overblijven -o.a. voor het terugvervoeren van het
kapotte roer.
Captain Leverton, de vertegenwoordiger van de KLM op Croy
don, toonde zich een gul en attent gastheer. Er was op Croydon
een ’prefabricated’ hotelletje, waar de oorwurmen een quadrille
op de wit geverfde boardwand uitvoerden.
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„Passport please! ”, klonk ’t ineens bij de douane. Ik schrok. Ik
had geen paspoort. Ik moest zelfs thuis nog verwittigen, dat ik
in Londen zat, in plaats van in Rotterdam. Sillevis loste dreigen
de moeilijkheden op. Hij sprak maar één woord - met een
autoriteit waaronder ik stil werd - 'Crew! ’ (bemanning). „Very
well, Sir”, antwoordde de controleur. Achteraf vond ik het niet
zo gek, want ik had mijn leren KLM-jas nog aan.
Dat ’crew’ uit Sillevis’ mond, heb ik de onderscheiding gevonden
van alle die mijn deel werden.
Ervaringen in Londen
De volgende morgen begaf ik mij naar het hoofdkantoor ’Marconi House’, Strand, Londen, om rapport uit te brengen. Sillevis
zou de dag daarop pas terugvliegen. De avond van de vliegdag
brachten we in Croydon door, waar we in het vliegdorp de
maaltijd gebruikten in medegezelschap van de vlieger Thomassen
a Thuessink van der Hoop van Slochteren - afgekort: van der
Hoop —. Ik bewonderde hem, omdat hij in het nieuws was met
betrekking tot prestaties op vlieggebied. Ik genoot van het
gesprek tussen KLM- topvliegers, dat doorspekt was met vakter
men: „ik prikte 'm ’r in”, „ik zag nog een gaatje in de mist”, of
’t — beroemd geworden - 'boompje, koetje, torentje’; „Van
Dijk liet boven Croydon een lichtkogel door de mist heenschieten en prikte ’m ’r toen in.” Van der Hoop stond een of twee
jaar voor zijn triomf van de eerste Indië-vlucht met Van Weer
den Poelman en Van den Broeke. Met de sensationele onderbre
king op de Balkan door motorpech. Het weekblad ’Het Leven’
(Scheltens & Giltay) leverde toen een nieuwe motor, waardoor
de vlucht tot een succesvol einde werd gebracht (1924).
Op Marconi House werd ik begroet door de chef van de afdeling
luchtvaartradio — een verengelste Nederlander - de heer Van
der Velde. Hij was opgetogen over het succes dat ik met zijn
produkt had behaald, vroeg allerlei details over de tocht, zodat
wij in een geanimeerd gesprek raakten.... Er werd geklopt op de
driftige wijze die men uit TV-spelen en film kent. Een 'messen
ger boy’ trad binnen en vroeg - zich tot mij wendend - „Are
you the gentleman who came from Holland by plane with
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radio? ” Ik antwoordde: „Yes I am.” Toen vertelde hij mij, dat
ik terstond moest rennen naar Haymarket, waar de bus op mij
wachtte, want het vliegtuig vertrok vandaag en niet morgen!
Weldra stormde ik, via steegjes en gangen, achter de messenger
boy aan (de afstand tot Haymarket was niet groot) en haalde de
bus voor Croydon.
Sillevis wachtte mij al op, verklaarde het vervroegde vertrek,
haalde een lijstje plaatsen voor de dag, waarop hij mij tijdens de terugreis - zou aanwijzen welke oorden wij overvlo
gen. Ik steeg in mijn leren 'bok’-jas, gespte de vliegerhelm om,
richting schutting. Croydon was omheind met
daar reden we
een schutting! Ik zei, dat het vliegwezen even primitief begon
als - een jaar later — de radio-omroep, maar het toppunt van
primitiviteit volgde nog vóór de start. Er stond een harde
wind. Windkracht 7, zou ik schatten. Sillevis naderde de
schutting met de wind achter. Hij wilde de kop van het toestel
in de wind brengen door het 180 graden te draaien. Blijkbaar
kostte het ’m moeite. Hij stopte en vroeg: „Wil je niet even
uitstappen en tegen de staart duwen? ” Ik deed wat hij vroeg en
duwde uit alle macht tegen de staart van de HNABC. Het lukte
mij het onsje druk aan de zwaaibeweging toe te voegen, dat de
motor te kort kwam. We stonden met de neus in de wind. Dat
zou met een jumbo jet nauwelijks lukken! We startten vlot en
vlogen weer boven dat kostelijke landschap van de Britse zuid
kust, met zijn heerlijk gelegen landhuizen tussen boomgroepen
in het licht geaccidenteerde terrein. Terstond na de opstijging
had ik morse-verbinding met Rotterdam. Het schema van het
papiertje van Sillevis werkte feilloos.
Zodra we boven een stadje waren, wees de piloot op ’t lijstje aan
en ik rapporteerde de positie naar Waalhaven. Bij Dover staken
we het Kanaal over, richting Duinkerken. Ik weet ’t wel, in deze
tijd van maanvluchten over miljoenen kilometers wereldruimte
is het geen opwinding om een verhaal te lezen waarin Het
Kanaal wordt overgestoken. Maar er moet toch een begin zijn
met de beheersing van de lucht en het radiosein om ’t zo ver te
brengen. Rotterdam was voor de eerste maal, van minuut tot
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minuut, op de hoogte van de plaats van zijn vliegtuig in de lucht
Ik dacht aan Pijl, toen wij rustig Het Kanaal overstaken. Wat zou
hem toch zijn overkomen?
Iets onverwachts
Terwijl de huisjes van Duinkerken in zicht kwamen, wendde
Sillevis zich plotseling tot mij. Ik zag zijn lippen bewegen. Maar
door het lawaai van de propeller verstond ik geen woord. Toch
wel! Eén woord. Het woord ’motor’. Zou er iets met de motor
zijn? Ik gebaarde met een brede zwaai de arm in de richting van
de motor vóór ons. In mijn blik legde ik een vragende uitdruk
king: „Bedoel je deze motor? ” Sillevis glimlachte zorgeloos en
schudde ’t hoofd van ’nee’. Hij gaf ’t op zich verstaanbaar te
maken. De vraag bleef mij bezighouden: wat bedoelde hij? Iets
verontrustends was het niet, dat zag ik wel aan zijn gedrag. Maar
wat dan wel? Ik werkte met combineer- en deduceervermogens
op volle toeren. Tenslotte had ik ’t! Hoe kon ik zo ’dense’
zijn! Uit mijn praktijk op vliegvelden had ik geleerd, dat vlieg
tuigmotoren een minuut of tien ’warm’ gedraaid werden alvo
rens er werd opgestegen. Sillevis wilde — na aankomst op Waal
haven — zo gauw mogelijk dóór naar Amsterdam waar hij
woonde. Er zou te veel tijd verstrijken vóór het roer, dat onder
de vliegtuigbuik gebonden zat, losgeknoopt en verwijderd was.
De lijnvlucht naar Amsterdam kon zo lang niet wachten. Sillevis
wilde^ die radio op de proef stellen om te kijken of zij ergens
goed voor was. Hij wilde dat ik Waalhaven vroeg de motor van
een vers Amsterdam-toestel alvast ’warm’ te draaien. Boven
Duinkerken ging mijn sein uit: „Draai de verse Amsterdammachine maar vast warm! ” Het antwoord kwam aanstonds:
„Order tot warm draaien uitgegeven! ” Ik schreef dit op de eerste
pagina van een toneelstuk van Bemard Shaw (’Widower’s Houses’) dat ik — als leesstof — had meegenomen en hield het
Sillevis vóór. Hij knikte, onder het vertoon van een dankbare
grinnik. Verrast! Het was het psychologische ogenblik waarop
vaststond, dat mijn missie was geslaagd. Het rapport van Sillevis
over ’radio aan boord’ zou gunstig zijn. Dat stond vast! Het was
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AVRO’s kinderkoor onder leiding van Willem van Warmelo.
Geheel links Catharina, de dochter van IV. Vogt.

zo goed als zeker, dat Plesman een gevierde klant zou worden
van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek, Hilversum. Op Waal
haven stond de warmgedraaide motor. We stapten over. Ik
leverde mijn vlieger-uitrusting op Waalhaven in en vertrok — als
passagier - naar Amsterdam. Een avontuur was volbracht en
gelukt.
De ’chef van de verkoop’ werd beloond met orders, die in de
loop der jaren tot in de miljoenen opliepen. Maar hij had de
luchtvaart-radio vaarwel te zeggen; er wenkte een nieuw avon
tuur: de Omroep!
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VI
De georganiseerde omroep loopt in
Nederland van stapel
Wezensvreemde trekken
De eerste ervaringen met de omroep in de praktijk riepen enige
complicaties op, verband houdend met het volstrekt nieuwe van
de zaak. Een routine werd verstoord. Het inpassen van een
nieuwe bedrijvigheid die vreemd is aan het werkpatroon van de
dag in het kantoor van een fabriek, gaat met een schok.
De omroep, die in de NSF gevestigd was, had een, aan het
kantoorwerk wezensvreemd, karakter. Het artistieke element
leverde een interessante verandering^ in het bezoekersassortiment, maar het werd in ’t algemeen niet gewaardeerd, dat
kantoorlokalen bij het betreden, in de morgen, de sporen ver
toonden van een gebruik als repetitie- of wachtlokaal voor
deelnemers aan het avondprogramma van de vorige dag. Zelfs de
directiekamer was niet veilig in de avonduren; in het licht van de
opvatting: „wat niet weet, wat niet deert”.
Zo kon het gebeuren, dat de directeur, L. H. F. Wackers, een
ervaring opdeed, die hem het grijze hoofd deed schudden. Hij
was een vriendelijk chef, die in zijn hart wel wat moeite had,
met het aanvaarden van - wat toen ook gold - ’de nieuwe tijd’.
De fabriek behoorde zich bezig te houden met het maken en
verhandelen van radiozenders en -ontvangers; met scheepskompassen en seinmiddelen tussen brug en machinekamer, maar
niet met de frivole wereld van saltimbanques en artiesten. Hij
zag de onvermijdelijkheid in van het banen en verkennen van
nieuwe wegen, die - hoe dan ook - werk bezorgden aan de
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In de muziekzaal te Hilversum traden de eerste artisten van
den lande op.
Wij noemen er slechts enkelen in de ondervolgende staatjes:

ZANGSOLISTEN
DAMES

ZANGSOLISTEN
HEEREN

VIOOL SOLISTEN

CELLO

Di Moorlag
Mia Pcltcnburg
Suze Lugcr
janna Brandsma
Franc. Fischer
Annie Hofman
Lea Zwcers
Willy Rüschc
Henrictte Sala
Mevr. AnnaSchlüter
Greta Santhagens
Else Heinrich
Wilb.v. d. Hoeck
Mevr. A Reclaire
Annie Ligthart
Hovyd Kraus

Louis van Tulder
jac. Urius Jr.
Max Kloos
jac. Caro
Jules Moes
M. v. Reen
Chris de Vos
Ingen Soet
Paul Pul
R. v. Hclvoirt Pel
Ph. Tcrke
Herrc de Vos
J. v. Miltenburg
Edm. Vcrlini
Louis ten Katc

L. Zimmermann
H. Leidcnsdorff
Franc Aranyi
Mevr. Ruinen
Frans Lc Coultrc
Mevr. Gaymans
Boris Lcnsky
Armella Bauer
Harry Wiggelaar
Ferd. Helman
F. Lupgcns
Lodi Laguna
Alfred Indig

Marix Lövcnsohn
Henk v. Wezel
Eug. Stokvis
Cor de Wilde

ANDERE
INSTRUMENTEN

Mevr. Leopold
piano
Prof. Wilh. Grosz
id.
Prof. Weingarten
id.
George Hamel
id.
Maria jeanette
Walen
Niek Noordewier
Buit
Nettie Nije
Julius Hijman
piano
Robert v. d. Spurt
id.
Anna Lambrechts
Vos
id.
Rosa Spier

ENSEMBLES
ZANG

Kinder-opcrette
Asschepoetster
Willem Hespe
Kinderkoor
Vereen. Verb.
Volkszang
Kwartet,, Ars Musica"

I

INSTRUMENTAAL

Het Utrechtsch Sextet
Amsterd. Kamermuziek
Ensemble
Het Conc.-gebouw Kwartet
Drcsdener Strijkkwartet
Hollandsch Strijkkwartet
Amst. Instrumentaal
Solisten Quartet
Rotterd. Kamermuziek
Ensemble
Het Klein Orkest
Amsterd. Harmonie Orkest
Trio Drukker
Wageningsche Studenten
Buss. Orchest Vereen.
H. D. O. Orchest
Amst. Orchest. Vereeniglng
Politie Muziek H'sum

Harp

Een bladzijde uit het jaarverslag van de HDO voor 1924 en 1925.
Wie er meededen aan de programma ’s.
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fabriek. Dat was bewezen, maar hij wilde dat het ander werk
ware. Iets, dat niet verband hield met de toepassing van een
grootse uitvinding voor doeleinden van vermaak en verstrooiing.
Al gaf hij toe, dat er ook leerzame en nuttige dingen werden
omgeroepen; en dat het zijn aandacht had getrokken, dat uit de
maatschappij aanvragen binnenliepen, om van de nieuw ge
creëerde bedrijvigheid op het gebied van de publiciteit — tegen
betaling — partij te mogen trekken te eigen behoeve. In dit
opzicht was die omroep toch ergens goed voor. Daarmee kon hij
immers een deel van de kosten goedmaken, die de wonderlijke
escapades van de omroep nu eenmaal meebrachten. Maar hij
wilde dat de zaak meer allure had. Geen baritons ontmoeten, die
in de gang de stem wat los zongen, met een treffende zangregel
uit ’Carmen’: „Is er onder U ook soms een toreador? ”
Wackers had een groot radio-verleden. Als overste der genie van
het toenmalige Koninklijk Nederlands Indische Leger, had hij, te
zamen met de heer Delprat, van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam het ’Wackers-Delprat-plan’ geopperd, om Nederland
radiolelegrafisch te verbinden met Nederlands Indië. Dat was
een nationaal getinte onderneming, waartoe hij concessies pro
beerde te verwerven van de Afrikaanse staten langs de grote
wereldzee - de Middellandse Zee - voor de oprichting van een
keten van radiostations. Dat - zoals later bleek - zoiets ook ’in
een ruk’ kon van Kootwijk naar Bandoeng of van Malabar naar
Blaricum, werd aanvankelijk onmogelijk geoordeeld. De overste
had ook in Indië de 'Koninklijke Petroleum’ aan een radiotelegraafverbinding geholpen tussen haar vestigingen op Balikpapan
en op Tarakan. Dat was de schaal der dingen waarmee zijn geest
zich bezighield; voor zover die niet zoemende gehouden werd,
met het naproeven van Einsteins formules uit de speciale en de
algemene relativiteitstheorie. L. H. F. Wackers, was een knap
wiskundige.
Voor een van die formules wilde hij — in de avond — enige
becijferingen napluizen, die in de lade van zijn directiekamerbureau lagen. Dat er nog licht op was in de gangen,
verwonderde hem niet; want „Vogt was weer bezig met een van
z’n uitzendavonden! V Hij opende de deur van zijn kamer en
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stond aan de grond genageld van verbazing... een mandolinegezelschap onder leiding van een Hilversumse Ida de Leeuw van
Rees — Marie Tapking genaamd — (costumière) zette met verve
de ouverture ’De kalief van Bagdad’ in. Even de generale repeti
tie voor straks. Verbluft zei de directeur: „Pardon... mag ik even
een paar stukken uit mijn la nemen?” Dan maar — met.de
stukken — naar de kamer van de administrateur, welke kamer
aan het'andere einde van de gang lag. Hij opende ook die deur zij het wat behoedzamer dan de eerste - en hoorde zich toe
donderen: „Meneer de Adipati... er wordt honger geleden in
Lebak...”
Het was niemand minder dan Willem Rooyaards, die door de
violist Louis Zimmermann — van het Concertgebouw Orkest —
bewogen was (op mijn verzoek) de Toespraak tot de Hoofden
van Lebak’ voor te dragen uit ’Max Havelaar’ van Multatuli.
De directeur uitte een verontschuldiging en ging weer naar huis.
Zijn fabriek was een gekkenhuis geworden!
Ontvlambare stof
De NSF bemerkte, tot haar verontrusting, dat het in beweging
brengen van de ether, problemen opriep, die van controversiële
aard zijn. Zodanig dat geen enkele onderneming ze gaarne om
haar naam ziet afspelen. Een onderneming moet een onbespro
ken imago hebben; want in de handel en de industrie geldt de
klassieke uitspraak, dat Caesars vrouw onbesproken moet zijn.
De NSF werd door activiteiten door haar zelve argeloos ontke
tend, in de nesten gedrukt. Behalve het oogmerk in de toekomst
zenders te mogen bouwen voor gemachtigden die van de rege
ring een zendvergunning wisten te krijgen, had zij geen ambitie.
Ik wil twee gevallen noemen waardoor de NSF zich in moeilijk
heden werkte; zij deed dit door wat haar was voorgehouden
door haar raadgevers bij de prille radio-omroep in de wind te
slaan. Die radio was licht ontvlambare stof!
In 1925 wist de Evangelische Maatschappij een avond zendtijd
te huren voor een herdenking van de geloofsmartelaar Jan de
Bakker. De onderneming meende dat — nu er enig profijt te
trekken was uit verhuur van een apparaat, dat alleen maar geld
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I
De „Radio^Luistergids”.
De „Radio-Luistergids”, het officieele orgaan van den H. D. O.,
dat op 1 Juni 1925 een oplaag van bijna 10.000 exemplaren
bereikte binnen een halfjarig bestaan, nam in dit verslagjaar een
ongekende vlucht. Aan het einde van 1925 was het noodig dat,
wilde het blad op tijd verschijnen, rotatiedruk werd toegepast.
Het eerste rotatie-nummer verscheen op 11 December. De oplaag
van den „Radio Luistergids”, waarvan de lezerskring nog steeds
verruimt, bedraagt chans rond 30.000 exemplaren per week. Aan
gezien er een nauw verband is tusschen den bloei van het orgaan
en de financieele profijten, die de H. D. O. van het blad trekt, is
de bron van inkomsten die de H. D. O. als zoodanig bezit een
niet onbelangrijke, zooals uit de cijfers op blz. 15 kan worden gelezen.
Cursussen In Vreemde Talen.
Te beginnen met 18 December 1925 (Engelsch) organiseerde
de H. D. O. radio-Cursussen in vreemde talen.
Aan deze cursussen namen totaal 4200 luisteraars tegen beta
ling van Cursusgeld deel.
Op 17 Februari 1926 werd de eerste Duitsche radio-les gegeven,
terwijl de talentrits op 25 Febr. d. a. v. met de eerste Fransche
les werd voltooid.
Als practisch besluit van den leergang Engelsch, organiseerde
de H. D.O. voor de cursisten gocdkoope uitstapjes naar Engelands zuidkust en Londen; van de gelegenheid tot inschrijving
werd een ruim gebruik gemaakt.
Handelscursus.
Op 23 Januari werd de eerste les gegeven in Handelsweten
schappen aan welken cursus later door verschillende bekwame
deskundigen als docent werd medegewerkt.]
Auteursrecht en Radio.
Op 10 Jan. '26 kwam een overeenkomst tot stand met den
vertegenwoordiger der Auteurs, waarin, tegen een vaste vergoeding
aan Auteursrecht, de H. D. O. het recht ontving om onder voor
waarden in de overeenkomst genoemd, muziek- en andere nummers
vrijelijk voor den microfoon uit te voeren (Zie R. L. No. 10).
„Office International”.
De H. D. O. sloot zich aan bij het „Office International de
Radiophonie” te Genève, op welks bijeenkomsten de Voorzitter
den H. D. O. representeerde.
In tijden van Nood ....
Begin Januari 1926, bewees de H. D. O. het groote nut van
den Radio-Omroep bij Nationale Rampen. Tijdens den rampOók een bladzijde uit het jaarverslag van de periode 1 juni 1925
tot 1 juni 1926.
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kostte — daartegen geen redelijk bezwaar kon zijn. Een door de
wol geverfde omroep van NU, zou zo'n blunder niet maken —
zelfs niet bij de tegenwoordige geloofstolerantie.
De zendtijd werd aan de EM verhuurd met het gevolg dat de
NSF-telefoons weldra roodgloeiend stonden van de verwijten
tegen het felle woord van dominees, die op zulk een ongeremde
wijze anti-papisme bedreven, dat zelfs vragen in de Kamer niet
uitbleven. Voor ’t eerst was de omroep in opspraak.
Een tweede - meer humoristisch — geval was de regenjas van
Peek en Cloppenburg, waarover elders wordt verteld.
Schok
De 'impact’, het aankomen, het óverkomen van de mogelijkhe
den van een nieuwe maatschappelijke verworvenheid, brengt op
onderscheidene wijzen de overtuiging - althans het vermoeden
— dat men met een nieuw middel te maken heeft van het
verkondigen. Zo was het na de eerste radio-uitzendingen.
Een groot deel van de mensen heeft medemensen nodig, om te
bereiken wat zij zich tot doel hebben gesteld. Het woord heeft,
van de eerste beschavingen af, gegolden als een werkzaam mid
del anderen te bewegen het oogmerk van de enkeling, of een
groep, te dienen.
De macht van het oratorische woord is door de klassieke oud
heid overgedragen aan moderner beschavingen: om nu een ijstijd
te verduren. De kunst van de hantering van de taal beleeft een
malaise. De welsprekendheid in de parlementen van de oude en
de nieuwe wereld heeft een voorname rol gespeeld in het aan
vaarden van voorgestelde instellingen, die sieraden zijn van de
samenleving.
Aan de balie waren pleiters, die beroemd werden door de
gevolgen, die meeslepende welsprekendheid opleverde. Alle be
wegingen of geloven, alle partijen die de macht van het getal
nodig hebben om werkzaam en duurzaam te zijn, vereren de
verkondiging. Het wordt als een edele overwinning beschouwd,
als door een overtuigende en wervende schildering der deugden,
door verkondiging van denkbeelden, door suggestieve overre98

ding, onverschilligen of twijfelenden worden overgehaald de
verkondigde denkbeelden over te nemen. Zodoende resultaten,
die alleen door de macht van het getal bereikbaar zijn, naderbij
brengend.
Marcus Antonius, Pericles, Demosthenes, Disraeli, Poincaré,
Troelstra zijn voorbeelden. Hoeveel welslagen is verbonden rftet
verkondiging. De beste verkondiging is die welke de warmte van
de overtuiging van de verkondigende persoonlijkheid mee krijgt.
Het boek kan de letterlijke tekst geven van de rede die zoveel
gemoederen heeft bewogen; maar het woord is daarin los van de
bewogenheid van de stem van de spreker, de suggestieve overtui
gingskracht, die hij in zijn woorden wist te leggen. Het dwingend
overrompelende van de gevoelsnuanceringen, waarmee hij de
woorden steekt in het verblindende kleed zijner verbeelding.
Daar komt opeens een middel, door de techniek geschapen, dat
het gedrukte woord van het boek overtreft. Dat alle nuancen
van de voordracht weet te behouden, dat dezelfde magische
overtuigingskracht en de meeslependheid bewaart van de stem
van de spreker; als ware de toehoorder onder het directe gehoor
van de verkondiger. Bovendien is de wijdheid van de cirkel
waarbinnen het gehoor zich bevindt mateloos vergroot. Overal
dringt de verkondiger door, met de gave nabijheid en de oor
spronkelijkheid, die de stem bezat voor hen, die onder direct
bereik van de spreker waren. Wie — later — de Paus hoorde
beaamde dat deze nimmer in de geschiedenis zo in waarheid
sprak: urbi et orbi.
Dit machtig middel, deze verlenging van de arm der verkondi
ging, moest de aandacht trekken van elkeen, die bij de kunst der
verkondiging betrokken was. Die van verkondiging afhankelijk
was voor de bloei van de oogmerken, die hij najoeg. Een middel,
dat voor de verkondiging tijd en afstand overwon. Dit moest een
wondermiddel zijn; waarvan hij zich ook meester moest maken,
vóór de ander er macht over kreeg en het uitsluitend te eigen
bate aanwendde. Dit waren de overwegingen, die door het brein
flitsten, van hen, aangewezen om te leiden. Te leiden in van
verkondiging afhankelijke maatschappelijke en geestelijke zaken.
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Strevingen, die angstig waren de bus te missen, als zij onwerk
zaam bleven.
Radio, die, wat Nederland betreft - maar Nederland stond in de
toepassing vooraan - was ontwikkeld op een kwijnende fabriek,
die een nieuw afzetgebied zocht te openen om, van de bestaans
mogelijkheden van haar personeel, het schrikbeeld weg te ne
men, van het verliezen van de broodwinning. Die fabriek zag —
na haar eerste uitzendingen — dat zij een steen geworpen had in
het schijnbaar rustige sneeuwveld van de maatschappelijke ber
gen. De lawine die zij onbewust ontketende kwam in beweging.
Zij rolde de hellingen af. Aandacht was gevallen op een commu
nicatiemiddel, dat gevaarlijke elementen bevatte van de verkon
diging: namelijk het bereiken van iedereen, onbespied in de
vertrouwde omgeving - de huiskamer - terzelfdertijd.
Menselijke gevoelens tussen gewekte aandacht tot vrees en af
gunst waren, in één ogenblik luisteren, losgelaten. Ambities van
vele predikers waren gewekt...
Rivalen
Pionierswerk heeft grote bekoring. Het is het aangenaamst, als
men met iets begint, dat volkomen nieuw is. Om een pionier te
zijn heeft men allerlei kwaliteiten nodig, die geen van alle - of
misschien één - uitgegroeid zijn tot specialisme. Dat maakt dat
de pionier gespaard wordt door de specialisten, die, stuk voor
stuk, uitmunten in hun speciale vak. Maar dat vak is voorlopig
vrijwel waardeloos wijl een pakket van eigenschappen vereist is,
om de harde tijd van het pionierschap te overleven. Is dat
tijdperk achter de rug en heeft ’t bedrijf zich ontwikkeld in
gunstige zin, dat treedt schaalvergroting op en de specialisten
grijpen hun kans. In hun specialisme overtreffen ze de pionier
gemakkelijk. Dan is hij rijp om te verdwijnen. Het woord pionier
heeft - evenals de begrippen mineur en sappeur - zijn oor
sprong in het klassieke strijdwezen. De pioniers gingen aan de
legertros vooraf, om de weg te bereiden voor de massa’s die na
hen kwamen. Zij sloegen bruggen over rivieren, baanden wegen,
kavelden bivouacs af, groeven schansen voor de eerste sappeurs,
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Waar rie AVRO-ether golven ontstaan. Nadat van 1923-1925
met een militair hulpmastje was uitgezonden schonk Philips
twee 60 meter hoge ,,echte ” masten.
die een stelsel van aanvals- en verdedigingswerken maakten, om
de vesting, na beleg, te veroveren.
De mineurs groeven zich, nadat het ’voorraam’ was gelegd, in de
bodem in, via een mijnput. Waaruit, op de vereiste diepte, een
'galerij’ of een ’gang’ werd geopend. Zo ging het onder de
prinsen Maurits en Frederik Hendrik, met Simon Stevin als
adviseur. Alle pioniers genoten een - aan strenge discipline
onttrokken - vrijheid. Die betaald moest worden met afwezig
heid van comfort. Het militaire bohémien-leven wordt des
ondanks graag verkozen boven de meedogenloze regelmaat van
de tucht, ook als men daarbij in weelde baadt. Iets van dit
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militaire vrijbuitersleven bij de genie, heeft een stempel op mij
gedrukt, waarvan ik graag een afdruk heb opgespoord.
Generaal C. J. Snijders, opperbevelhebber van land- en zeemacht
in de oorlog van 1914 - 1918, was van de genie. Na een
vliegtocht, even vóór de tweede wereldoorlog, was ik bij hem op
bezoek in de Sophialaan te Hilversum. Ik had een verduisteringsvlucht gemaakt, met het doel, met grondstations in contact te
komen, voor het beoordelen, uit de lucht, van het effect van
verduisterde steden en dorpen. Generaal Snijders was in dit
militaire probleem geïnteresseerd, zodat ik hem verslag uit
bracht. Hij vroeg enkele bijzonderheden uit mijn radioloopbaan,
waarop ik o.m. antwoordde: „Het is merkwaardig, generaal, dat
ik altijd op posten gezeten heb, waar pionierswerk viel te doen.”
„’t Is volstrekt niet merkwaardig”, antwoordde de oud-chefvan
alle pioniers der genie, „’t komt, doordat U een pionier bent!
Ik vond dit een onderscheiding. Maar als het pionierswerk afge
lopen was, doordat er schaalvergroting in mijn werk optrad, die
werkdelegatie aan experts meebracht, dan moest gezocht wor
den naar pionierswerk hogerop in de vergrote schaal.
Voorlopig moet de ontwakende en zich manifesterende om roep
in Nederland alleen gezien worden in zijn uitwerking op de
maatschappij. Bij de ’gewone burger’ was de omroep, als een
verrassing, welkom. De verlevendiging van de huiskamer was
evident. Met het zelfgemaakte, of van de NSF gekochte ontvang
toestel, vierde vader ontvangst-triomfen, die werden vergeleken
met de resultaten van vriend en maag. Het was een gesprekstopic, die nimmer uitgeblust raakte. Maar er was ook profes
sionele belangstelling. Zowel van instellingen van handel als van
geestelijke groepen en kerken. Alsmede van politieke en sociaal
gerichte bewegingen, die de komende invloed van het nieuwe
communicatiemiddel aanvoelden. Zij werden gedreven door
vrees te laat te komen, zoals men meende ten aanzien van de
film te laat gekomen te zijn. Nu zou dit niet gebeuren. Maar hoe
maakte men zich meester van een zender. En wat was daar voor
nodig? In den beginne was nu eenmaal de techniek. Niet in alle
technieken komt het zo apert voor, dat de maker van het
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De A VRO-morgenwijding (1927)

instrument een voorsprong heeft in het aanwenden daarvan. En
dan voor exclusief eigen nut en voordeel.
Was de spoorweg door de fabriek uitgevonden, dan zou zij rustig
rails, wagons, locomotieven hebben vervaardigd voor bijv. de
Staat der Nederlanden, om reizigers, zonder discriminatie, te
vervoeren. Nu het een transport gold van geestelijke zaken, werd
het apparaat door verkondigers van denkbeelden aan medemen
sen, fel begeerd. De schaduwen van afgunst en strijd verduister
den de zon van de gelukkige pionierstijd.
Het gehuil van de jakhals werd een enkele maal gehoord.
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VII
Maar nu programma’s maken

'
Zelf-doen, zonder bemoeial
De weelde van creatieve werkzaamheid bestaat, voor een goed
stuk, uit het overzien van de omringende factoren, die een
situatie bepalen, waarin iemand is terechtgekomen. Die iemand
beseft dat hij aan een ingewikkelde bewegingsfiguur deelneemt,
waarin de door hem gestichte ’massa’ van het denkpatroon van
zijn handelen een rol speelt, die door andere 'massa’s’ wordt
bei'nvloed. Misschien wel volgens de wetten van Newton voor
materiële massa’s. Er zijn twee krachten werkzaam. Die van de
op gang gebrachte ontwikkeling, die men bewust heeft gewild en
die van het eigen leven van de massa, dat onder de invloed van
krachten — boze en goedbedoelde - van buiten, komt te staan.
Baancorrecties zijn nodig van de zijde van de stichter, indien de
afwijkingen van de uitgestippelde baan te groot worden. Daarbij
moet niemand de illusie hebben, dat de stille zwaartekracht van
de eigen beweging, ongedaan gemaakt kan worden. Evenmin de
overtuiging koesteren, dat niets aan de gang der voortbeweging
kan worden veranderd. Daarom is het geboden voortdurend
analyses te maken van de samenhang tussen de twee krachten.
De beweegredenen van anderen, die zich met het gestichte
bemoeien, moeten worden nagevorst. Hun verlangen om te
helpen of een begeerte om te remmen moet worden uitgepluisd.
Het beoordelen van de noodzaak om - bijv. door een relatieve
’vingerduw’ - op het geschikte moment bij te sturen is belang
rijk. De koerswijzigingen moeten alleen door de schepper van
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Een padvinder brengt de fakkel naar Annie Besant die het
kampvuur in het Sterkamp van Ommen zal ontsteken. Rechts
naast Annie Krishnamurti (1928). De AVRO gaf reportages.
het organisme worden verricht. Waarbij hij zich op allerlei wij
zen kan laten raden en informeren, mits hij de beslissing tot
bijsturen zelf neemt en uitvoert. Derden zullen immers de druk
op een bijsturing laten steunen op een beoordeling — volgens
hun visie — op de omringende factoren, die hierboven bedoeld
zijn. Die zij onontkoombaar plaatsen in een geheel ander ’reference’-kader dan de stichter van het organisme.
Zo is het ook met de stichting van de omroep in Nederland
gegaan, die nauwelijks een tijdsverloop van een half jaar had,
om, zonder bemoeienis van buiten, zich in reincultuur te kun
nen ontwikkelen. Hij was geboren uit een, vergeeflijk, egoistische impuls, om het leven te redden van een kwijnende fabriek.
De kleine dingen blijven soms in het goede bedoelen van het
begin steken. De grote banen zich door de kracht van een
revolutionaire werking naar de toekomst een weg.
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De radio-omroep is niet, in eerste aanleg, begonnen om de
mensheid bewust aan een groots mededelingsmiddel te helpen.
De gebroeders Wilbur en Orville Wright zijn, destijds in Detroit,
met de vliegerij begonnen, niet omdat zij de mensheid wilden
helpen aan een machtig verkeersmiddel. Zij wilden hun, door
malaise geteisterde, fietsenzaak een nieuwe impuls schenken,
door aan te tonen dat men met fietsenbuismateriaal ook kon
vliegen.
Ontmoeting met het wonder
Hoe de radio in den beginne als een wonder is ondergaan en
beleefd; en hoe zij, door de gemeenschap, als vertrouwd onder
deel van het beleven van het dagelijks bestaan, is verwerkt, is de
grote ervaring van een radioleven geworden. Ons vermogen en
onze capaciteit de wonderen om ons heen te verwerken tot
gewone dingen, is onbeperkt. De mysteries omringen ons met
een web, dat voortdurend een spiraal groter wordt voor genera
tie na generatie. Wie tot de laatste slag van de spiraal gekomen
is, beschouwt de onderliggende spiraalarmen als rechtmatig be
zit, waarmee hij zo vertrouwd is, dat het wonder alleen nog
spreekt, als er na de laatste spiraalarm een nieuwe bij gekomen is.
Het zijn niet meer alleen de wonderen van geloof en mythe, die
indruk maken. Zij zijn ingebouwde verworvenheden van de ziel.
In welke zij zich steeds vernieuwen of - wat ook waar te nemen
valt - verschralen langs de weg van uiterlijkheden, tot niets. Het
zijn de wonderen van wetenschap en techniek, die de mensen
boeien en laten begeren. Het zijn wonderen die tot het verstand
spreken. Die beredeneerd en — voor een deel — begrepen kun
nen worden, maar die niet minder wonder zijn uit het grote
arsenaal der schepping. Onze technocratische tijd is een fase in
die mysterieuze ontwikkelingsgang, die zich, buiten ons, vol
trekt. Die op zijn gunstigst een interval is naar een terugkeer tot
de geestelijke en zedelijke opheffmgsfase, die wij dan hervatten
met vergrote verstandelijke toerusting.
In de jaren twintig was het wonder van de radio niet geassimi
leerd. De verwondering was voor de ingewijde een verkwikking,
als die van het kind, dat voor de eerste maal uit de mond van
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zijn vertrouwde omgeving het verhaal hoort van de 'gelaarsde
kat’, of van de 'tondeldoos van de soldaat’. Tijdens het werken
met het nieuwe middel openbaarden zich de mogelijkheden
ervan. Die openbaring van mogelijkheden en van potenties was
het voorrecht waarmee de pioniers in het veld extra werden
beloond. Het was voor hen een ervaring, die zij het eerst van
allen proefden en die, terugkoppelend, versterkende, werking
had op eigen scheppend vermogen en ondernemingslust.
Een voorbeeld van eerste kennismaking met de macht van het
medium, is elders beschreven. Een ervaring, die menigeen hoopt
te verwerven, is het zelf kiezen van programmastof. Het alles
zelf doen, naar eigen inzicht en smaak. Een idee komt bijv. op
om een brok literatuur, dat tot de verbeelding gesproken heeft,
door een woordkunstenaar voor de microfoon te laten zeggen.
Multatuli’s 'Max Havelaar’ - bijvoorbeeld - heeft velen verrijkt
door de boeiende verteltrant van de assistent-resident van Rang
kas Betoeng. De welsprekendheid van Max Havelaar op de
bijeenkomst van de hoofden van Lebak bijv. trof door de directe
gerichtheid van de woorden — beeldende volzinnen uitgesproken
tot de ontvankelijke gemoederen der toehoorders. Wie moest
men daartoe uitnodigen? Er was maar één antwoord: Willem
Rooyaards, de erudiete toneeldirecteuren regisseur-toncelspeler
van het Nederlands Toneel in Amsterdam. Via de amateur-violist
Frans le Coultre, relatie van Antoinette van Dijk (kinderuurtje)
kwam ik in kennis met de eerste concertmeester van het Con
certgebouworkest Louis Zimmermann. Hij had de vioolbijdrage
uit ’Heldenleben’ voor de HDO-microfoon voorgedragen en
daarna een programma van ’Kreislertjes’ gespeeld. Hij kende
Willem Rooyaards. Dat spaarde veel uitlegtijd over 'wat de radio
eigenlijk was’ en het werd bovendien gevraagd door een artiest
die het klappen van de zweep — voor de microfoon — zelve had
voortgebracht.
Zo kwam Rooyaards voorbereid in de studio en werd - voor
zover dat nodig was — door mij op z’n gemak gesteld.
Een omroep start
Na de eerste proefuitzendingen met de zender, waarbij mechani107

sche gaatjes-muziek ten gehore werd gebracht, moest er 'gepro
grammeerd’ worden. Dat was een heerlijk werk, want de direc
teur, die geruime tijd in Spanje vertoefde, om nieuwe orders
voor de fabriek te verwerven, liet alles van de zender over aan
mij. De tweede directeur, tevens directeur van 'Radio Holland’,
had een ingebouwde schroom voor het ondernemen van dit
frivole werk op een serieuze fabriek, waar met formules en
tekenpennen gewerkt moet worden, doch waarin geen zwierige
artiesten pasten met flapdassen, flambards en vioolkisten. Het is
merkwaardig hoeveel het pleizier in het werk rijst, als iemand
vrijgelaten wordt en ontstijgt aan het kwaad der bemoeizucht.
Was ik er geschikt voor? Het zal altijd .een geheim blijven; maar
desondanks leefde ik mij volop uit in het beramen van stunts
voor het NSF omroep-programma.
Er is vaak de vraag gesteld van: „Was U voortdurend doordron
gen van het besef, dat U bezig was aan de ontwikkeling van een
grote maatschappelijke verworvenheid, die later een omwente
lende werking zou hebben op gewoonten en daden van de
burgers? ” Ik zou daar op kunnen antwoorden, dal het besef mij
geen ogenblik verliet; en dat ik sidderde onder de druk van de
verantwoordelijkheid voor zulke ontzaglijke waarden. Maar ik
doe dat niet, omdat ik die druk niet voelde. De mogelijkheden
van het instrument tastte ik geleidelijk af. Ik zal daar later
enkele voorbeelden van geven. De brieven die over het uitgezon
dene werden ontvangen helderden veel op over tot hun recht
gekomen bedoelingen en over goed bedoelde missers. Dal is nu
nóg zo. Maar nu is er vijftig jaar ervaring. Toen, in 1923, was het
alles van een fonkelende nieuwheid en een kostelijke afwisseling.
De fabriek, die plaats van onderneming waarbinnen zorgelijke
gedachten in de breinen van de werkers omgingen, leefde op.
Het thema: hoe lang zal ’t nog duren, vóór het onvermijdelijke
woord zou gesproken worden: „Wij hebben geen werk meer
voor U; U doet er goed aan naar wat anders uit te kijken”, week
terug. Waar trouwens ander werk vinden? De malaise van de
jaren dertig, wierp haar schaduwen al vooruit. Sociale voorzie
ningen waren er zo goed als niet. Er was geen pensioenfonds; de
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sociale begeleiding was in de kinderschoenen. Toch werd alles
aanvaard met een berusting, die nu nauwelijks voor mogelijk
gehouden wordt. Onder die omstandigheden was het verkwik
kend de fabriekshemel te zien opklaren. Omdat er weer werk is.
De orders op nieuwe toestellen liepen in steeds groter aantal
binnen. Het werkklimaat verandert in zo’n fabriek. Er wordt iets
gemaakt dat velen in het land nodig hebben en nieuwe orders
worden door grotere orders gevolgd; omdat het produkt van de
fabriek - de ontvangtoestellen — meer luisteraars naar de zender
bracht; die — op hun beurt — nieuwe klanten maakten, die
verlangend waren óók te beschikken over het wondermiddel, dat
gezinnen in aanraking bracht met de wereld. Een hoogst nuttige
en verblijdende kettingreactie. Het hemd is nader dan de rok. De
nabije vreugde is indrukwekkender dan de verre grootheid te
bouwen aan de nieuwe wereld. De ’programmaleiding’ mocht
nieuwe stunts één voor één uitdenken en zonder een spoor van
bemoeizucht, uitvieren. Een persoonlijkheid werd door het lot
in vrijheid getest en gestaald. Met het Persbureau Vaz Dias had
ik al betrekkingen, omdat in 1920 ik gezorgd had, voor de
aansluiting van vijftig dag- en nieuwsbladen — voornamelijk ’in
de provincie’ — die een netwerk vormden, dat Vaz Dias enige
malen per dag per radio — via de zender voor de Effectenbeurs
te Amsterdam — met nieuws voedde. Mits men een abonne
ment genomen had op deze nieuwsvoorziening. „Maar”, vraagt
de nieuwgierige lezer, „hoe kon Vaz Dias het clandestien aftap
pen van berichten, door kranten die een toestelletje lieten ma
ken dooreen HBS’scholier — voorkómen; en — als het voorkwam
— beletten? ” De wereld was niet zo ’radio-minded’ als nu.
Radio - de ’draadloze’ - was nieuw; zij had nog iets mysterieus
en prils om zich hangen. De NSF leverde voor Beurs- en Pers
diensten Huth-toestellen van Duitse makelij, die — voor die tijd
— zeer modern waren. Er was maar één zender op te ontvangen.
Als men de hoofd telefoon van de telefoonhaak - die aan het
toestel bevestigd was - af nam, schakelde het toestel zichzelf in.
Omdat men het alleen inschakelde op de afgesproken uren, had
men altijd prijs. Toch waren er slimmerds, die er een sport in
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zagen een toestelletje te maken om daarmee naar Vaz Dias te
luisteren. Daartegen was geen bezwaar: mits men geen krant
was. Want een krant luistert om het nieuws te publiceren. Stel
voor dat de clandestien luisterende krant op een ’hot’ uur,
waarop de drukpers nog wacht, het volgende nieuws hoort,
enigszins geënsceneerd zenuwachtig opgedist: „Uit Boedapest
wordt gemeldt dat bij Szombathely, bezuiden Sopron, een spoor
wegongeluk heeft plaatsgehad tengevolge van een verkeerde wisselstand. De trein kwam juist leeg terug, na vele vakantiegangers
voor het weekend naar het meer van Eisenstadt te hebben
gebracht. Dit was een gelukkige bijkomstigheid. Er is veel mate
riële schade.” De ’Stroese-Nieuwsbode', die dit bericht in haar
laatste editie meepikte, verwonderde er zich daags daarna over,
dat nauwelijks een enkele krant het bericht over het spoorweg
ongeluk in Hongarije opgenomen had. Was het een primeur
exclusief voor Stroe geweest? Van Vaz Dias ontving de redac
teur echter een briefje, waarin zoveel stond als: „Amice, je bent
er ingelopen; ik heb de reguliere abonnees gewaarschuwd, dat zij
woensdag geen aandacht moesten schenken aan een spoorweg
ongeluk in Hongarije; want het zou gefingeerd zijn. Jij behoort
tot de enkelen die erin gevlogen zijn. Je kunt het goed maken,
door terstond een abonnement te nemen op mijn onmisbare
radiodienst. Sans rancune, je...”
Op de sympathie van zijn betalende medeleden van de provin
ciale pers, behoefde Stroe niet te rekenen. Men gnuifde immers.
De macht van de radio
Er was een tijd, waarin de macht van de radio niet werd beseft.
Radio - tv vooral - is in het bewustzijn van de burger geassimi
leerd. Zij betekent: publicity; tot gelding komen onder mede
mensen. Wie prijst stelt op enige bekendheid behoeft over de
macht van de radio weinig voorlichting. Kan men zich voorstel
len dat het besef dat die macht - zoals iedereen haar nu
onderkent — als aanwezig, nog sluimerde? Zelfs bij hen die haar
konden kennen, omdat zij er dagelijks mee omgingen? De eerste
maal dat de macht van de radio zich duidelijk manifesteerde,
was op die avond van 1926, toen een ensemble, onder de
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Studio Oude Engweg, Hilversum. ' De toenmalige „H.C.K.! ”
Zittend M. van Overeem en staande naast hem Guus Weitzel
dirigent Francois Lupgens, Mozarts ’Eine kleine Nachtmusik’
uitvoerde.
Tussen het eerste en het tweede deel, werd ik aan de telefoon
geroepen. Daar was de Commissaris der Koningin van Gelder
land, die de hulp van de radio inriep voor een overstromings
ramp die dreigde. De grote rivieren waren door stage regens
buiten haar oevers getreden. Wat lang gevreesd was scheen nu
acuut te zijn geworden. Mensen en vee verkeerden in nood. Op
allerlei wijzen moest hulp geboden worden. Door toezending
van varend materieel, van petroleum en andere brandstof, van
brood. Of er een oproep via de radio mocht worden gedaan. De
schakelmogelijkheden waren toen niet zo uitgekiend als nu,
zodat ik naar de microfoon terugkeerde en een samenvatting gaf
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van de woorden van de Commissaris der Koningin. Nauwelijks
was ik uitgesproken, of de telefoonnummers van de NSF
stonden — zo dat heet - witgloeiend. Burgemeester De Vlugt
van Amsterdam was een van de eersten die meedeelde dat een
hele vloot vletten en zolderschuiten al op weg was naar het
bedreigde gebied. De Koninklijke Petroleum gaf orders haar
petroleumopslagplaatsen ter beschikking te stellen voor de afgif
te van petroleum. De aanbiedingen voor beddegoed en voedsel
waren talloos. Op het voorplein van de fabriek marcheerde een
troep waterpadvinders uit Bussum aan, die vroeg om een vracht
auto, die hen - als helpers - naar de plaats des onheils kon
brengen. Het was kinderspel aan zo’n vrachtauto te komen.
De aanbiedingen waren talrijk. Een geïmproviseerde organisatie
tekende alles op; want het aangebodene was niet terstond te
verwerken. Totdat enkele uren later de Commissaris der Konin
gin opnieuw tot de NSF wist door te dringen, met de bede, dat
alle hulpverlening, die niet onderweg was, zou treden ’op-deplaats-rust’, want de wegen waren verstopt met hulpverleners en
er was overvloed, in gulle bereidheid geschonken.
Allen die aan de avond van de 'overstroming’ - zoals hij ge
noemd werd - hadden deelgenomen, waren onder de indruk van
de mogelijkheden van het nieuwe middel. Dat zij voor de eerste
maal in zijn volle kunnen hadden leren kennen.
In volle zee

.

De response van de luisteraars naar de NSF-omroep, op de
uiteenzetting van mij als omroeper, inhoudende dat de fabriek
niet voornemens was de proefuitzendingen voort te zetten, had
aanstonds een groot succes. De uiteenzetting kwam er op neer,
dat gebleken was - uit de correspondentie o.a. — dat er voor het
voortbestaan, in een andere organisatievorm van de omroep
grote belangstelling bestond. Ons werk werd op prijs gesteld.
Waarom zouden we geen voorstel doen de uitzendingen te
behouden; zo mogelijk zelfs uit te breiden.
De NSF was bereid een nieuwe onderneming te blijven steunen,
mits de kosten, aan de programma’s verbonden, door de luiste
raars gedragen werden. De gelden, die voor dat doel binnenlie112

Studio Oude Engweg, Hilversum (1928)
pen, zouden door een comité uit die luisteraars kunnen worden
beheerd. Aldus ontstond het HDO-Comité, waarvan F. C. W. v.
d. Woord de financiën beheerde, een figuur die zich ontwikkelde
tot de zakelijke leider van de ’Hilversumse Draadloze Omroep’,
later AVRO.
Wat later - in 1925 - werd de HDO wettelijk gegrondvest door
het in het leven roepen van een Stichting ’Hilversumse Draad
loze Omroep’. Ten overstaan van notaris Luickx kwam de
stichting tot stand, waarin als stichtingbestuurders - behalve de
genoemden zitting nam een geïnteresseerde luisteraar: Dr. H.
Molhuysen, secretaris van het Koninklijk Nederlands Landbouw
Comité te ’s-Gravenhage. Het was een moedige, het openbaar
belang dienende, daad van Dr. Molhuysen, om te willen behoren
- als ondervoorzitter - tot een groepje radio-omroeppioniers,
dat - als fabrieksemployés - ervaren had, dat het toepassen van
een nieuw communicatiemiddel een geprikkelde sfeer bracht bij
een aantal maatschappelijke instellingen en in de kringen van
ambitieuze persoonlijklieden, die een kans zagen, met dit middel
een rol te spelen in de samenleving.
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Wat in zekere argeloosheid op de fabriek was begonnen, om een
groot publiek te tonen dat de radio zo ver was, dat zij klanken
kon uitzenden van muzikale aard en als gesproken woord, met
de potentie die klanken terzelfdertijd, in alle huiskamers te
brengen, maakte de beer van aandacht en naijver los.
Jaloezie is doorgaans een onzindelijke drijfveer. In het bijzonder
voor de weinig scrupuleuzen, die snel, als wapen, grijpen naar
een vorm van verdachtmaking. Daarom was er voor Dr. Molhuysen geen enkele aanleiding zich een vorm van luister aan te
meten, door toetreding tot het Stichtingsbestuur. Door zijn
maatschappelijke positie en aanzien verleende hij aan het groep
je pioniers van de NSF een status van degelijkheid. Zonder deze
zou het begin tot een al te gemakkelijke prooi zijn gemaakt,
door onscrupuleuze waarnemers, van het werk van de pioniers
van Hilversum.
Behalve NS F-leden van het Comité, die — als employés — hun
salaris van de fabriek ontvingen, heeft geen der leden van het
HDO-comité voor zijn bemoeienis met de prille omroep, vergoe
ding genoten. Schaalvergroting van het werk moest, een stap
verder, het verband met de fabriek verschuiven. Het was toen
een volledige scheiding tussen de fabriek en de werkzaamheid
van het HDO-Comité zich opdrong.
De oorzaken waren drieërlei: de opkomst van andere omroepgegadigden, die de medewerking van de NSF zochten, de HDO
die niet tussen schip en wal wilde terechtkomen bij dit ontwik
kelingsproces, omdat hij gratis gebruik maakte van de NSFzender. Hij was toch een kind van de NSF! Dat kind wenste een
zakelijke verhouding met de NSF, nu de fabriek door toedoen
van haar eigen employés, in een positie kwam de voordelen te
oogsten van hetgeen zij zelve, met die employés had gezaaid. De
fabriek moest de handen vrij krijgen voor transacties, maar ook
haar eigen kind een toekomst bereiden, waarbij de HDO een
aantal zenduren per week gewaarborgd werd. De HDO wilde een
contract met de NSF tegen betaling van zenderhuur op ge
garandeerde uren. De problemen van de volwassen omroep van
nu wierpen hun schaduwen vooruit. Deze prille ontwikkelingen
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Wat men voor de A VRO allemaal overhad (1930)
werden door een nauwelijks gefnteresseerde overheid aange
staard.
Ten slotte was daar de noodzaak van het verschijnen van een
programmablad.
De drang naar aandacht
Wat het individu op zijn tijd in de samenleving zoekt is aan
dacht. Om onze doelen te bereiken is aandacht van medemensen
vereist. Daarom is het eerstnodige: het wekken van aandacht.
Als er een middel ontstaat - zoals de radio-omroep - dat
massaal aandacht trekt, om zijn wonderlijke vermogens, is dat
voor degenen, die aandacht van medemensen begeren, een ver
schijnsel dat hen niet loslaat. Zij horen de pogingen van de
eerste gebruikers aan, die dooreen aantal - deels van het toeval
afhankelijke - constellaties aan de beschikking over het middel
zijn gekomen. Zij kunnen het aanstonds beter! Het middel
voldoet aan eerste vereisten van een verkondiger; en wel zo
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volkomen, dat hij dit in zijn stoutste dromen niet vervulbaar
heeft geacht. De radioboodschap komt bij allen aan in hetzelfde
ogenblik. Daarom bereikte de eerste systematisch georganiseerde
omroep in Nederland in minder dan een oogwenk, een zichzelf
bedruipende exploitatie, op geen andere basis dan de behoefte
bevrediging van de gewekte afnemers.
Zij stelden op die boodschap zoveel prijs, dat zij — vrijwillig bereid gevonden werden de kosten van de instandhouding van
wat zij begeerden, te helpen dragen. De kracht van het middel
was, dat de gemeenschap het zó fel begeerde, dat zij er geen
afstand van wilde doen, of zelfs maar wachten op het ogenblik,
waarop overheid en ondernemer een vorm gevonden hadden, om
het middel in een zinvolle organisatie voor de samenleving
pasklaar te maken. Het middel was kwetsbaar, want het strooide
zijn weldaden vrijelijk rond naar iedere huiskamer, zonder dat
het bij machte was, voor zijn diensten betaling te eisen. Welke
eis - zou hij zijn gesteld — geen enkele betekenis hebben kon,
omdat dwang uitoefenen in welke vorm ook, op middel, of ook
gebruiker ervan, uitgesloten was. Het is een trek in het wezen
van de mens, dat, als list en onwil niets in de weg staat, om
volop van de diensten van het middel te genieten, een vermildering optreedt in de gevoelens, die anders eenzijdig gericht blij
ven.
Als geen macht in staat is, te beletten, dat zij gratis gebruik
maken van een middel dat zij begeren en dat in gevaar komt van
verdwijnen, omdat er geen gelden zijn om de werkzaamheden
voort te zetten, zijn gebruikers van het middel bereid vrijwillig
te betalen voor genoegens en diensten waarvan vaststaat, dat zij
ze begeren.
De tijden veranderen ... en wij?
Het optreden van de HDO en zijn programmapakket deed vele
instellingen op haar grondvesten schudden en hare bestuurders
slaaptrage nachten doorwaken. Het hoofdbesef was: wij mogen
de aansluiting met dit wonder niet missen.
De geestelijke sectoren van het Nederlandse volk waren gemo-
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Alben Einstein opent de Berlijnse Radio Tentoonstelling in
1932. W. Vogt was onder zijn gehoor.
biliseerd in de kerken. De wereldlijk gerichte grootste streving
manifesteerde zich hoofdzakelijk in het socialisme. Dat was in
die dagen een beweging met meer religieuze kenmerken dan nu.
De beleving van het ideaal van het socialisme - zoals dat dooi
de aanhangere gezien werd - had de warmte en de liefde van een
geloof. Het transcendentale element was afwezig, maar de ernst
der belijdenis was er. Hoe de eenvoudige radio-omroepuitoefening op, bijna humoristische wijze, een doorluchtig insti
tuut als het Episcopaat verraste met een nieuwe dimensie der
kunst van het verkondigen, toont de, eerste, R-K uitzending uit
de Agnes Kerk aan de Amstelveense weg, Amsterdam. Het koor
dier kerk telde onder zijn zingende leden niemand minder dan
de welluidende tenor R. C. A. Kroes - een oud-collega uit mijn
genietijd - die door bekwaamheid en ijver opgeklommen was
tot hoofdinspecteur bij ’Radio Holland’, dat schepen van radio
toestellen (van de NSF! ) en van marconisten voorzag.
Als radioman wendde hij zich in de HDO-periode tot mij, nadat
de protestantse dienst in Hilversum was uitgezonden. Hij ried
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mij aan de Agnes kerk te nemen voor de uitzending van een
H. Mis. Als koorlid en als vooraanstaand radioman zou hij pas
toor Snelders wel voor de gedachte winnen. De pastoor wist op
geen stukken na waarover het ging. Hij vertrouwde alles toe aan
de erkende radio-autoriteit uit zijn eigen koor. Niemand kon
hem dit vertrouwen kwalijk nemen, want de koorzanger verze
kerde dat er niets in de kerk - zelfs geen schilfertje kalk aan het
plafond - gedeerd zou worden. De koster was ’in’, hij putte
zich uit in het aanwijzen van mogelijke vertrekken, geschikt
voor de opstelling van de apparatuur.
De kerkdienst was een volledig succes. Het koor zong de Mis
met verve en met devotie; de preek van de pastoor had een goed
thema. De katholieke wereld was verrukt. Ontroerende brieven
van, aan het ziekbed gekluisterde parochianen; niet alleen van de
Agnes-parochie. Ook het episcopaat werd gelukgewenst met
deze schaaluitbreiding van de verkondiging. Maar het episcopaat
bekampte aanvankelijk een gevoel van verlegenheid, omdat de
kerktucht een andere aanpak van deze nieuwe mogelijkheid had
verwacht dan de overrompeling in argeloosheid. Er zaten aan
deze uitzending kerktuchtelijke vragen vast. Vragen ook of
de toekenning van ongemeenschappelijke beleving van een ri
tueel, wellicht pauselijk licht en fiat behoefden.

!

Er was één man onder de priesters, die door een missionair
denkbeeld werd geëlektrificeerd. Dit was de pastoor van de
parochie van de Dominicus-kerk in de Spuistraat, Amsterdam,
de Dominicaan L. A. Perquin. Er moest een Roomse om roep
komen. En die kwam er. Met pastoor Perquin als voorzitter.
Even na de oprichting van de NCRV. In 1924 en 1925 gingen
deze omroepen van start. Zij zonden hun eerste programma uit
in de studio van de HDO. Zij genoten de medewerking van het
.... HDO-orkest! onder leiding van Fra^ois Lupgens. Zo ging
dat in die dagen. Geen bittere vete over de strijd om de aan
dacht. Die telkens oplaaide als er weer moest worden gedeeld.
Men hielp elkaar.
De schaal der dingen is vergroot sinds die dagen van de twintiger
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jaren; maar de waarheden die er uit stammen, zijn nog geldig.
Onder andere wordt nu het nieuwe geluid gehoord, het omroepvraagstuk op gelijke wijze op te lossen als waarop men aan een
nieuwe regering komt. Ik zal niet ontkennen dat een nieuwe
regering voor een land belangrijker kan zijn dan een radioomroep. Maar even waar is het, dat een land er even gemakkelijk
aan- en afkomt. Een nieuwe omroep door verkiezingen is niet
hetzelfde als die nieuwe omroep aan de personele organisatie en
gebouwen te helpen. Tenzij men verlangt dat de uit een luim der
kiezers gekozen omroep aanspraak mag maken op de bezittingen
van de omroep die wordt weggestemd.
Afgezien van de geestelijke waarden en het verleden van de
weggestemde omroep die men toch niet aan de wind mag
prijsgeven. Er wordt achteloos gespeeld met stelsels, die in een
abstracte wereld met robots wortel kunnen schieten en mis
schien zelfs daar niet. Het is verbazingwekkend, hoe de partijtheoretici met waarden omspringen die uit de edelste zelfwerk
zaamheid der burgers zijn ontstaan en die langere levensduur
hebben, dan de politieke gril van de dag.
Zendvergunning als waardepapier
Vooraf echter een beschouwing over de hoofdelementen van het
klimaat der ontwikkeling voor de jonge omroep, die geleidelijk
ontsteeg aan de armen van de pioniers, die er een beroepsmatig
genoegen aan beleefden. Geleidelijk maakten zij kennis met de
'boze buitenwereld’, vol handige jongens, die ’brood’ zagen in de
radio voor eigen - gekoesterde - doeleinden. Hoewel de VARA
- 'Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs’ — zoals zij bij de
oprichting heette, de kenmerken droeg van het strijdende, ook
lijdende socialisme, in een maatschappij, die godsdienstig ge
richt was; die in armoede geen schande zag, vond men onder de
mannen van het eerste uur daar: Van der Woude, Van Looy,
Zwertbroek, Lebon een idealisme, dat voldoende was, om, wat
zij tekort kwamen aan geld, in steun aan hun militante organisa
tie te vergoeden.
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De politieke dienst in het land, werd uitgemaakt door de 'coali
tie’, die leefde uit de 'antithese’. Dat was het staatkundige
verbond van rooms-katholieken en protestanten, dat van 1900
af - met een enkele onderbreking omdat het — voorheen
toonaangevende - liberalisme een enkele maal de trage manen
schudde - het land regeerde. De solide meerderheid der regering
in een Kamer van 100 leden bedroeg 20 leden. Er is jaren
geregeerd met een Kamer van 60 regeringsleden tegen 40 van
een oppositie. In de regeringsmeerderheid waren rooms
katholieken het talrijkst. Maar de katholieken waren op het
ogenblik waarop de omroep in de maatschappij trad, niet ten
volle geëmancipeerd. Zij waren talrijk genoeg om het ministerpresidentschap op te eisen - of: het ambt van voorzitter van de
ministerraad, zoals dat toen heette, te bekleden. Het werk- en
beleidsbepalend optreden was niettemin in grote trekken in
handen van de protestantse partijen in de regering. Onder hen
waren de anti-revolutionairen de leiders. Het waren de vast in
het geloof staande Jan Pieterszoon Coen’s, die tegen de achter
grond van een overtuiging, waarbij tornen noch weifelen moge
lijk was, een zelfbewustheid en zekerheid van handelen tentoon
spreidden, waaraan zwakke broeders zich nauwelijks tegen
stribbelend vastklampten.
Regeren betekende namen noemen van Kuyper, Talma, Colijn,
De Wilde, Schouten, Van der Vegte, Van Dijk, om er maar
enkele te noemen. In die sterke coalitie-regeringen van de
politieke representanten van de gelovigen, heerste discipline en
het besef dat voor de zaak waarvoor men stond, waakzaamheid
vereist was tegen een veranderende wereld. Die wereld werd
door uitvindingen verrijkt, die zich even gemakkelijk in dienst
lieten stellen van losheid, ongeloof en baatzucht als in die van de
gevestigde en beproefde waarden. Deze waarden konden zelfs in
de verdrukking raken, omdat de hoeders ervan onvoldoende
waakzaam en oplettend waren en het gebruik van de nieuwe
middelen geheel aan 'de wereld’ overlieten. Zo was menigeen uit
de belijdende kring van oordeel, dat men met het verschijnsel
film de bus had gemist. De film was door onwetendheid en
ongeïnteresseerdheid - door afkeer gevoed — aan de wereld
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Prinsjesdag 1933. Het liberale Kamerlid Bierema in anibtskleding spreekt voor de microfoon.
W. Vogt kijkt toe.
121

In de A VRO controlekamer waar de grammofoonplaten worden
uitgezonden' (1927 Ouden Engweg-studio)

overgelaten. Die met haar zakelijkheid en zucht tot geld verdie
nen, het middel onopzettelijk gebruikte om er gevestigde waar
den mee te ondermijnen en er nieuwe of verstolen ondeugden
mee te bedrijven. „Pas op”, luidde de waarschuwing, „dat wij
ook met de radio deze gelegenheid tot verkondigen laten schie
ten.” Radio was een middel dat de verkondiging werkzaam en
doeltreffend kon dienen. Daarom zou deze uitvinding binnen de
belangstellingssfeer van het actieve christendom moeten komen;
en voor zover de Staat hierbij regelend moest optreden, behoor
de hij - bij het vaststellen van regels - rekening te houden met
de gevestigde orde. De coalitiegenoten in de volksvertegenwoor
diging vonden elkaar ook in de samenleving om het probleem
radio tegemoet te treden. Daarbij coördineerde en interpreteer
de de anti-revolutionair mr. A. van der Deure te Bennekom de,
in beide geloofsgroepen levende, wensen en ambities.
Pater L. H. Perquin, de pastoor van de Dominicuskerk aan de
Spuistraat, Amsterdam, was zijn roomse bondgenoot. Pater Per122

quin - een streng uitziende indrukwekkende Dominicaan in zijn
witte pij — had dezelfde instelling als mr. Van der Deure. Dat
betekende dat beiden technische belangstelling hadden voor de
radio, dat beiden de bus voor hun groep niet wilden missen.
Perquin was meer wereldvreemd, ten opzichte van de baatzuch
tige drijfveren der mensen dan — uiteraard — Mr. Van der Deure,
advocaat en procureur, zodat Perquin het politieke en geloofs
element bij het handelen — voor wat betreft de machtsverhou
ding tussen partners in een strijd - in de gaten hield, maar de
wereldse zaken gaarne aan de bekwame en slimme Van der
Deure overliet. Perquin werd voorzitter van de Katholieke
Radio Omroep, Van der Deure van de Nederlandse Christelijke
Radio Vereniging. Beide groepen sloten een contract met de
NSF, waarbij beide het recht verwierven een avond in de week
over de NSF-zender programma’s te verbreiden. De confessione
le activiteit trok de aandacht van de VARA en de VPRO — oude
stijl - zodat ook zij omroepverenigingen oprichtten. Het zuilenland was geboren. Men mag zich afvragen: berustte de HDO in
die voor hem funeste ontwikkeling? Hij zou zich hier - zoals
later zal blijken — op een ingenieuze wijze — uit redden. Eerst
het verhaal van een vreemd soort bankbiljettenpers. Volstrekt
geoorloofd maar toch tekenend voor het hebben van politieke
connecties. De coalitie Van der Deure — pater Perquin was het
allereerst uit op een bevoegdheid een zender te bezitten en te
beheren. Démarches op het Departement van Waterstaat door de
’goed,politiek ingevoerde’ Van der Deure, leidden tot het besluit
van minister Van der Vegte, aan de combinatie NCRV—KRO
een zendvergunning te verlenen, met de verplichting de VPRO
als ’paying guest’ te accommoderen. Zo’n zendvergunning bleek
- in vermogen - gelijk te staan met het geschenk van een zak
’rode ruggen’. Wie zegt: „Wat heeft men aan zo’n zendvergun
ning, als men niet over noemenswaard kapitaal beschikt om een
zender te kopen? ” Wie zo redeneert, onderschat de breinen van
de ‘captains of industry’, die in de vreemdste maatschappelijke
constellaties ’brood’ zien. De zendvergunning had de waarde van
de grofste tranches bankpapier. Zonder een noemenswaardige
cent in te brengen, kreeg de NCRV-KRO combinatie een zen123

der aangeboden van een concern - waarin de NSF zat — in
eigendom en beheer, niet de soepelste afbetalingsregeling. De
zendvergunning bleek een 'sesam open U’ voor alle financiële
uitdrukkingsvormen. Zo ontstond de zender Huizen. Aanvanke
lijk op 1800 meter golf later - toen deze golf voor Nederland
verloren ging en naar Brasov, Roemenië verhuisde — terugge
schroefd tot ongeveer 400 meter. Ook Huizen ging verloren;
maar daarvoor kwam in 1935 de NOZEMA in de plaats. Wie
daarvan de historie wil weten, vrage aan de NOZEMA, Hilver
sum ’s-Gravelandse weg 55 een ophelderend boekje.
De NSF had nu bewezen dat zij radio-omroepzenders kon ma
ken in haar fabriek. Als die zenders klanten konden vinden op
een markt, hield zij zich gaarne aanbevolen. Want nu was aange
toond dat de experimentele omroepzender goed aan het doel
beantwoordde, was de omroeptaak van de NSF geëindigd. Zij
wilde zich terugtrekken uit dit veld, bezaaid met voetangels en
klemmen. Want zó had zij de werking van de radio-omroep leren
kennen. Een fabriek is als Caesars vrouw. Zij moet onbesproken
haar weg gaan. Als er een zichzelf bedruipende organisatie kon
worden gesticht buiten de NSF om, die de verantwoordelijkheid
voor het uitgezondene op zich wilde nemen, bijvoorbeeld uit
degenen die prijs stelden op het behoud van de klanken, die de
proefzender gedurende meer dan een jaar had verbreid, was dat
de NSF welkom en zij zou aan die organisatie gaarne in de
begintijd steun blijven verlenen. Vooral met terbeschikkingstel
ling van het gestichte apparaat. Aldus ontstond de 'Hilversumse
Draadloze Omroep', als Stichting. In het Bestuur van de Stich
ting HDO werden opgenomen uit de kringen van de luisteraars:
George baron Tindal, voorzitter, arts B. Suermondt, J. Smit
Duyzentkunst, opticien te Hilversum en de NSF-mensen W.
Vogt, Ir. G. W. White en de penningmeester F. C. W. van der
Woord. Toen de HDO — zich op het standpunt stellende, dat in
het programmapakket van een algemene omroep (zoals de HDO
zich voelde) de belangrijke elementen godsdienst en kerk niet
mochten ontbreken - een protestantse kerkdienst uitzond,
zaagde hij onvermijdelijk aan eigen stam. Uit de - nu afgebran
de — kerk op de Kerkbrink te Hilversum werd uitgezonden, Ds.
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Reportage uitvaart van Koningin Emma (1934)

Reportage uitvaart van Prins Hendrik (1934)

L. van Leeuwen ging voor als eerste radio-kanselpredikant. Toen
de protestantse kerkdienst gevolgd werd door de uitzending van
een Eucharistieviering (H. Mis heette dat toen), later door een
godsdienstoefening van de VPRO waar Ds. De Graaf uit Monster
de dienst leidde (Vrijzinnig Protestanten) was de opschudding in
het godsdienstige kamp gestegen. Ook de politieke constellatie
van de socialisten maakte zich op om het voorbeeld van de
kerken te volgen en het omroepheft in eigen hand te nemen.
Pogingen gedaan om de eenheid te bewaren doorMr. A. van der
Deure van de orthodox-protestanten tot een vergelijk te bewe
gen, faalden. Voorstellen, dat wij wel in één organisatie konden
zitten, die het zendapparaat beheerde en bemande, maar dat
iedereen vrij liet in het kiezen van eigen programma’s in de hem
toegemeten uren, werden met een ’wij doen het liever zelf van
de hand gewezen.
Met het ’goud’ van de zendvergunning in de hand viel zo’n fier
standpunt wel te verklaren.
Was de HDO hier tegen opgewassen? Wie was de HDO?
Een groep fabrieksemployés, die uit oogmerken van zelfbehoud
van hun fabriek een activiteit begonnen waren, die de fabriek
redde, maar tevens een aantal problemen in de maatschappij
opriepen, die een beleid vereisten, dat zij niet mochten voeren.
Het beleid verlangde terughoudendheid in het bevorderen van
het aantal zendgemachtigden, opdat een gezonde organisatie uit
het fabrieksbegin kon opbloeien; de fabrieksbclangen eisten
uitbuiting van het initiële succes tot het uiterste. Desondanks
deed de HDO pogingen tot een organisatorische eenheid te
komen door Van der Deure samenwerking voor te stellen op
basis van: één instrument, beheerd door een gezamenlijkheid
van gebruikers en vrijheid van programmering voor iedere groep.
Het was een denkbeeld dat veel later wel wortel had kunnen
schieten - een paar jaar wortel geschoten heeft onder de uit de
bevrijding voortgekomen NRU - maar dat toen als denkbeeld
niet rijp was in de tijd. ’Wij doen het liever zelf, was het
argument dat de besprekingen van Baron Tindal en mijzelf in
Bennekom met Mr. Van der Deure bëindigde. Het zuilenstelsel
126

was ’en marche et den ne 1’arrëterais’.
Aangezien de NSF in haar optreden tegenover de belangen van
de AVRO op zendergebied, geschikt bleef, werd de getorpedeer
de ’eigen zender’-combinatie, niet als een grote tegenslag ge
voeld. Temeer niet, omdat de confessionele zender moeilijk
heden met zijn golf van 1875 m ondervond. Men vond die golf
— internationaal bekeken — voor Nederland een golf waarmee
dit kleine land ’boven zijn stand’ leefde. Vooral omdat de NSF
- in de vóór HDO-dagen - al een golf van 1000 m had gepikt,
die nog steeds ten dienste van de AVRO stond. Twee lange
golven voor Nederland was te veel van het goede. Want de lange
golven hadden - zelfs bij geringe energie - grote reikwijdten.
De 1875 m-golf moest weldra aan de confessionele omroepen
worden ontnomen. Zij kregen er een middengolf van plm.
400 m voor in de plaats. Gelet op de zandige bodem van de
zender Huizen, was de ruil van de 1875 m-golf tegen een
middengolf een slechte.
Later zou ook de 1000 meter-golf ten offer vallen aan buiten
landse claims; maar de AVRO had nog enige jaren gebruik van
de 1000 m-golf voor de boeg, en redeneerde: ’après nous le
déluge’.
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VIII
Geloofsbelij denis
van een omroepleider

Bespiegeling
Management voeren over een omroep — als geheel nieuw middel
tot het bereiken van medemensen — brengt opvattingen mee
over het scheppend beleid dat men, bij de ontwikkeling van het
nieuwe middel en later, als het wortel geschoten heeft, moet
voeren. Er zijn talloze vormen van beleidsvoering mogelijk want
er is geen enkel middel van verbreiding van geestelijke stof
denkbaar, dat zó - als éénvormig informatiepakket - aan tallo
ze onderscheidene adressen moet worden afgeleverd, als een
’radio-programmapakket’. Wat de een aangenaam geluid vindt, is
voor de ander een kwelling. Niveaubeoordelingen, belangstellingsgraden, geestelijke toegankelijkheid voor het gebodene, ge
meten naar de intellectuele ontwikkelingsgraad van de luisteraar
- en dan nog genuanceerd naar zijn stemming of luim van het
ogenblik -, zijn niet met een dosering van de ingrediënten alleen
op te vangen. Er is geen andere oplossing dan erin berusten dat
de luisterschare te veelkleurig is in haar verlangens, om er - laat
staan op ieder moment waarin de luim regeert - aan te voldoen.
Pers en boek en persoonlijk aangehoorde klank of woord, bezit
ten een keuze-element. Er is een beslissing van de betrokkene
voor nodig om er kennis van te nemen. Bij de radio krijgt men
rijp en groen thuisgestuurd. De oorzaak is de ongelijkgeaardheid
van de mensen. Er is geen oplossing voor. Dit alles met de
inachtneming van het voorkomen van grove onbetamelijkheid in
de programma’s ter beoordeling van de leiding. Oscar Wilde zei:
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„de massa, niet in staat het noodzakelijke te doen, wendt zich
tot het overbodige.” Het noodzakelijke zou hier zijn: berusten
in de diversiteit der mensen. Ieder het zijne gunnen, ook als ’t
mij een gruwel is. Maar dat gebeurt niet. Men neemt zijn
toevlucht tot protest en dat protest is oorsprong van het oprich
ten van een neven-omroep, die dan wel zal tonen hoe ’t moet.
Daarvan alleen het resultaat overhoudend, dat hij — nog net
op tijd vóór het stelsel vastloopt — enkele halfuren zendtijd in de
wacht heeft gesleept.
Onder de geldende omroepwet zullen gegadigden immers niet
rusten vóór elke buurt in Nederland haar eigen radio en tv heeft!
De drang naar atomisering — uiteenvallen tot in de kleinste
deeltjes - is een drang, waaraan alleen paal en perk gesteld kan
worden, als men de potentie van de omroep: 'iedereen op
hetzelfde ogenblik in een land bereiken’ verloochent. Wil men
die potentie uitbuiten dan moet men zuiniger met de aandacht
der burgers omspringen, dan nu onder een weifelende wetgeving
gebeurt. Deze toestand eindigt met een gelijk getal aandacht
trekkers als aandachtgevers. Terwijl iedere lokale televisie of
radio zich blindstaart op het effect, dat zij afleidt uit het
welslagen van tv en radio, die het hele land aanspreken.
Het management moet kiezen. Kiezen, hoe het tegenover dit
soort vraagstukken, die in wezen onoplosbaar zijn, bij een weife
lend landstoezicht en zelfs bij welk toezicht ook, dat niet
gericht is op beperking - desondanks - moet staan. Manage
ment van een omroep — trouwens van iedere onderneming —
maar in een omroep ligt het geaccentueerder — mondt uit in een
man. Een figuur die aan het hoofd staat. Men komt aan het eind
van alle ingewikkelde organisatievormen, tenslotte bij een mens
terecht. Het beleid - ook het programmabeleid bij de BBC
(Engeland) straalde uit van één man. Uit alles wat de BBC deed
— juist op het gebied van de programma’s — straalde iets af van
zijn visie en van de directieven die hij aan zijn medewerkers had
gegeven. Alleen op deze wijze krijgt een instelling een persoon
lijkheid, of - uitdrukking waaraan men tegenwoordig de voor
keur geeft - ’een gezicht’. Hier begint de ware betekenis van de
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gemeenschap of van een bestuur: het kiezen van de man aan het
hoofd. Maar, de praktijk wijst uit, dat het toeval, ook op dit
punt een betere leidsman is. Ik liet hier het woord 'medewer
kers’ vallen. Het kiezen van de medewerkers is belangrijk. Zelfs
beslissend. Toen de AVRO — door drijven van buiten - in 1928
haar leven voortzette als 'vereniging’, stond ik erop, dat, in de
statuten dier vereniging, kwam te staan: „De directeur benoemt
en ontslaat het personeel van het omroepbedrijf.”
Dat was voorwaarde om een beleid te voeren, waarvan vast zou
staan, dat het niet indruiste tegen de hoofdlijnen die de direc
teur had vastgesteld of de directieven die hij vooreen beleid had
aangegeven. Het is absoluut noodzakelijk dat de directeur om
ringd wordt door loyale medewerkers, die alle uitspraakmoge
lijkheid tegenover die directeur behouden, volstrekt geen ledepoppen behoeven te zijn, maar die zich voegen in en naar de
directieven door de directeur gesteld. In de aanvang (tot 1941'
toen hij overleed) heb ik zo’n medestander - die zich nimmer
beklaagd heeft over gebrek aan zelfstandigheid — gehad in
F.C.W. van der Woord, die zich ontplooide tot een eerste klas
commercieel manager. Een medewerker van de leiding existeert
- zonder zelfvoldoening - als hij domweg een werktuig is in
handen van het management. Hij ontplooit zich als een persoon
lijkheid, zodra hij een taak naar eigen inzicht en talent kan
volbrengen. Vaak doet hij zylks op specialistisch terrein, waar de
leiding zich onzeker voelt door gebrek aan vurige belangstelling
of eenvoudig door ongeschiktheid voor dit onderdeel. Maar de
medewerker moet - in zijn specialismen - geen dingen doen of
najagen, die in het beleidsraam van de leiding niet passen.
Zaken, die - op zichzelf goed of zelfs geniaal kunnen zijn maar die voor toepassing, een ommekeer vereisen in de gaafheid
van visie van een beleidsstelsel, worden funest, als de medewer
ker zijn onderdeel-opvatting blijft beschouwen als essentieel.
Het gevaar is dat aldus in een bedrijf epigonen ontstaan, met
onzindelijke bedoelingen. Die op tweespalt uit zijn, omdat ze
daarin eigen voordeel zien.
Het zijn de Uriah Heep’s in een bedrijf (Dickens’ ’David Copper130
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Hoe een ster-omroeper trouwde in 1930.
Guus Weit zei op weg met zijn bruid Elly Zimmermann naar de
Huwelijksinzegening in de NH-kerk te Hilversum, Kerkbrink,
(inzet) In de kerk tijdens de toespraak van Ds. L. W. G. Ekering.
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field’) die bij een — hiërarchisch — hogere instantie — een
bestuur - intrigeren om daar rancunes uit te vieren, die door het
ontbreken van wijsheid of door andere rancunes - daar, aan
vaard worden, omdat 'Paris vaut bien une Messe’. Zo zijn wij
mensen... Zo wordt het management ook in dit opzicht geen in
schoonheid brandend vuur van voldoening om het bereiken.
Ook dit deel vereist kostbare tijd, die zoveel beter besteed zou
kunnen zijn aan wezenlijk opbouwend werk en die nu wordt
verbruikt in afweer van giftige damp en van het gevaar van
griezelige reptielen.
Van de medewerkers, die de chef uit overtuiging volgden, noem
ik er een paar. De programmaleider Mr. J. den Daas, later
artistiek directeur ’Zeebad Scheveningen’, lid van de directie van
de Nederlandse Opera, directeur van het 'Holland Festival’. De
administrateur J. N. Cramer, thans referendaris bij de afdeling
Kunstzaken ter gemeentesecretarie Amsterdam. B. Verhaaf en
W. Kooring, de huismeesters van de AVRO-Studio. H. J. van
Eekeres, chef-huismeester nu. Mijn secretaressen Magteld van
Katwijk — thans mevrouw Linzel - en mevrouw Brave-Baarbé,
de omroepers- en reportagestaf, van wie ik velen tot hoge
omroepposten zag klimmen, de redactie van ’Radiobode’, die ik
elders noemde. De technische staf zoals de heren Keuls, Moerings, Van Nispen, Prof. Geluk... Zij allen hebben mij in de
hiervoor ontwikkelde geest gediend, evenals de propagandist J.
H. Gilkens, de restaurant-chef H. Visser en zijn mannen.
Analyse van het lot van een goede bedoeling
Als iemand, door eigen materieel onbaatzuchtige inspanning,
een blad tot zijn beschikking heeft, waarin hij denkbeelden kan
loslaten om een, door hem beoogd doel na te jagen; waarvoor hij
medestanders nodig heeft, kan hij erop rekenen, dat hij door
waarnemers wordt bespied, die hem - om deze middelen benijden. Omroep-pioniers kunnen daarover meepraten. Het
wordt erger met de afgunst, als de beschikker over een blad,
daarenboven de microfoon van een radio-omroep beheerst. Het
trekken van aandacht van medeburgers is niet alleen voor pio
niers voorwaarde voor succes, maar voor ieder ambitieus man.
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Het trekken van aandacht gebeurt via de kunst en de vaardigheid
tot publiciteit, over het eigen optreden. Daarom is publiciteit als
regel zo duur. Als publiciteit iemand - vglgens opvatting van de
'gefrustreerde’ benijder - in de schoot valt, omdat de omstan
digheden van diens pionierschap, hem twee efficiënte vormen
van ’publicity’ — pers en radio — in handen speelden, is zijn
aandacht geconcentreerd op het toeval, dat niet de gefrustreer
de, doch — zoal niet, een onwaardige — dan toch een 'onnozele’
hals uitkoos.
De gefrustreerde - ongehinderd door kennis van het vak, van de
banden en de mogelijkheden van de 'onnozele', beraamt gewekt door het voorbeeld - een plan, om een aantal mede’verontrusten’ tegen de onderneming van de 'onnozele' op te
zetten. De mede’verontrusten’ zijn vermomde belanghebbenden.
Die helpers en medewerkers van de 'onnozele', als hun meerde
ren in voortvarendheid en slimheid, of in attentheid op het
gebeuren om hen heen, moesten erkennen. Hun optreden heeft
terstond werking, door het binden van energie bij de 'onnozele'.
Die immers zijn schepping bedreigd weet. Een veel gehanteerd
middel bij de gefrustreerden is het verdacht maken van gedragin
gen en handelingen van de 'onnozele'. De gefrustreerde poogt,
met beperkte communicatie-middelen, medestanders te verza
melen. Waarbij een steunende en helpende hand kan worden
gevat van een - min of meer - 'hooggeplaatste' zonder werk.
Men is niet karig met lof voor hetgeen de 'onnozele' bereikte.
Het verworvene is, 'althans gerekend naar de middelen en
talenten, die aanwezig waren’, bevredigend. Doch hoeveel meer
en beter zou te maken zijn van de uitgesproten kiemen, wanneer
brains - als van de gefrustreerde - konden samengaan met het
maatschappelijk aanzien van de 'hooggeplaatste'? Temeer, gelet
op het vertrouwen, 'dat zo velen bereid waren te stellen’ in de
kongsi van gefrustreerde en jn de 'connecties' van de hoogge
plaatste. Dit is geen fantasie; het is geschiedenis.
Zo verging het de prille algemene omroep, na de triumfgang van
de HDO met zijn eerste programmablad, dat ooit gesticht werd,
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de 'Radio Luistergids'. Het blad had in een ommezien 30.000
abonnees; was op weg naar 40.000 en had de 60.000 aan de
horizon.
Er ontstond een beweging tegen die IIDO - later ANRO — met
het oogmerk het beter te doen dan de pioniers het gedaan
hadden. De nieuwe beweging zou het heft in handen nemen; en
— natuurlijk - met meer allure hanteren. Men zou die radioomroep - en wat daar aan vast zat - onder leiding van de
'hooggeplaatste' - met alle middelen van de dynamiek van de
Vrijheidsbond ter hand nemen. Zo ontstond in 1927 de NOV —
Nederlandse Omroep Vereniging
onder bescherming van de
'hooggeplaatste', de oud-minister van landbouw Posthuma. Een
voorloper van de TROS - toen al - met volslagen ontbreken
van noodzaak of roeping. L’histoire se répète. Natuurlijk kreeg
de NOV zendtijd van minister Van der Vegte. Omdat de HDO te
sterk was en te wel te paard zat, om - in weerwil van de
'hooggeplaatste' - door de NOV te worden opgeslokt, moest
de HDO door het kunstmatig arbeidsvermogen van plaats, dat de
overheid aan de NOV verleend had, door haar zendtijd te geven
— wel streven naar het omgekeerde. Het werd een situatie, die
nu herinnert aan fusie of geen fusie tussen Blauw Wit — DWS,
als inleiding om de NOV onschadelijk te maken. Deze opzet
gelukte tegen 1928, toen uit de ANRO-NOV-combinatie de
AVRO ontstond. Maar één offer moest worden gebracht: de
stichting HDO moest worden omgezet in een vereniging. Men
merkt dat organisaties in de om roep beginnen als ’dikkopjes' van
de stichting, om te eindigen als 'kikvors' van de vereniging.
Oud-minister van Marine E. P. Westerveld - oud-zeeofficier met
managerskwaliteiten — , toen secretaris-generaal van het Kolo
niaal Instituut te Amsterdam, werd de eerste AVRO-voorzitter.
E. P. Westerveld was een dóór en dóór rechtschapen man; met
het gevolg dat hij in de - aan miasmen rijke - omroepmoerassen, na een paar jaar, werd weg-geintrigeerd. Hij werd vervangen
door een volbloed HDO-man, de zachtmoedige Dr. H. Molhuysen, secretaris van het deftige Koninklijk Nederlands Landbouw
Comité te Den Haag. Dr. Molhuysen was van de oprichting van
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de stichting HDO in 1925 af, vice-voorzitter van het HDOcomité. Een bescheiden onderneming met luttele personeels
leden en een functie gespeend van inkomen. Dr. Molhuysen —
nu lid van verdienste van de AVRO en ondanks zijn 92 jaar vol
belangstelling - maakte van de vereniging, die door de NOV was
uitgelokt - na Westervcld — wat ervan te maken was. Met het
gevolg dat hij het doelwit werd van intriges uit de buitenwereld,
die hem noopten het voorzitterschap neer te leggen en lid van
het dagelijks bestuur te worden. Wat hij jarenlang bleef. Toen
begon het zoeken van een nieuwe voorzitter. De opschudding
waarin de AVRO voortdurend verkeerde door processen als
boven geschetst, deden de pogingen om de oud-minister Slotemaker de Bruine als zodanig benoemd te krijgen, mislukken.
Ook die om de oud-wethouder van Amsterdam, J. ter Haar op
de voorzitterszetel te krijgen. Tenslotte werd het een stooktechnisch adviseur uit eigen kring, de heer G. de Clercq.
Het was de eerste worsteling om een MAN aan het hoofd.
Democratie
Na Westerveld en Dr. Molhuysen is de AVRO met haar voorzit
ters niet altijd overtuigd geweest van een gelukkige keuze. De
samenwerking met de bedrijfsleiding blijft een subtiele aangele
genheid die grote capaciteiten vraagt en veel wijsheid. Een
omroepvereniging ontwikkelde zich in Nederland, nu eenmaal
van een gemoedelijke biljartclub waarin van tijd tot tijd om een
haas of fazant wordt gebiljart, tot een grote zaak, waarin aan de
bedrijfsleiding eisen gesteld worden, die haar toegeschat moeten
worden of tenminste door wijsheid en talent overtroffen. Over
de ex-staatssecretaris M. J. Keyzer, die in 1971 optrad, moet het
oordeel opgeschort worden, omdat hij nog zo kort in functie is.
Verheugend is het verschijnsel dat hij door de nu optredende
gemeenschappelijkheid — voor de eerste maal in de latere ge
schiedenis der voorzitters - is aangezocht geworden het pro
bleem der kabeltelevisie, namens de gemeenschappelijkheid, te
behandelen als voorzitter ener commissie. Als er iets van hem
verwacht mag worden, is het, dat hij een uitweg vindt uit het
gevaar dat een groot bedrijf dat een subtiel beleid behoeft, niet
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te vaak wordt blootgesteld aan de nukken en toevalligheden van
een gebrekkig werkende democratie. Om het verwijt te ontgaan
dat ik op hoge toon zeg wat er verkeerd is, maar faal in het
aangeven van de middelen ter verbetering, wijs ik op de brochu
re ’De AVRO en het tweede TV-net’ (1963). Althans wordt
hierin een frame gesteld voor een mogelijke organisatie — die
stellig aanvankelijk op weerstand bij de beoogde partners moest
stuiten — maar die niettemin elementen bevatte, die bij goede
verkondiging de componenten te zamen zou hebben gebracht.
Omdat zij elkaar in de oorlog en na de bevrijding hadden
gevonden. Bovendien is het proces der ontzuiling zo snel voort
geschreden, dat de denkbeelden der brochure stellig een voe
dingsbodem hadden gevonden NU.
Niettemin is de brochure - nadat het manuscript door de
AVRO was gelezen en aanvaard — wat de uitwerking betreft de
bestuursmist ingegaan. Zonder de schrijver de gelegenheid te
geven zijn schepping te verdedigen. Dit zijn kardinale beleids
fouten.
Beteugelde revolutie
Het zendtijdenbesluit van 15 mei 1930 — door minister Reymer
(RK) voorbereid en ingediend, krachtens de wet van 1929 — de
voorloper van de Omroepwet 1967 — wierp zijn schaduwen lang
vooruit. Ik wist dat ’t met de AVRO mis zou gaan, in weerwil
van de populariteit die de instelling bij een groot deel van het
Nederlandse volk genoot. Niet alleen bij, niet te schokken,
aanhangers, ook bij talloze luisteraars, die behoorden tot de
politiek 'geprofileerde’ groepen. Het ging om een algemene of
een zuilen-omroep. In de jaren vóór 1930 gedijde het zuilen
stelsel, dat zijn afspiegeling vond in het parlement. Na iedere
vier jaar verkiezingen vormde zich opnieuw een coalitiekabinet
uit confessionelen. Van Dijk, de oud-kapitein, voerde het woord
namens de AR-fractie, Teulings, namens de RK en de - felle J. A. Krijger, namens de CH. In de Kamer kenschetste hij de
AVRO-stemmen als „kanonnen, bediend door marktschreeu
wers”. Namens de socialisten sprak - als er oratorisch en dema
gogisch vuurwerk moest worden afgestoken — J. E. W. Duysen
136

> w
>'

. Jk Doch

m
'<r.

SJ*

g/S
ïvoj

O

H dyn plicht, 4f§
rk enlildeljue J|
rabje. ég?
\

&

f(77D

7/i 1930 ontvangen van Friese luisteraars. „Doe je plicht en laat
„men ” maar praten. ”
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als er een wijs maar eenzijdig woord moest klinken sprak W. H.
Vliegen. Allen der tegenstanders waren het zó eens in hun
verlangen, dat de AVRO moest worden beknot, dat voor een
realist de uitkomst van het werk van de politieke hefboom
vaststond. De wet werd met ruime meerderheid in de Kamers
aangenomen ondanks de pogingen van de Kamerleden Oud en
Boon (VVD), om de AVRO te hulp te snellen. De AVRO zag
zich — na de stemming - geplaatst in het midden van een
kolkende branding van verontwaardiging en protest. ;,A little
fire is quickly trodden out, which — being suffered — rivers
cannot quench”. (Shakespeare ’King Henry VI’)* Het geroep
om — wat men tegenwoordig 'buitenparlementaire actie’ zou
noemen - kon niet worden veronachtzaamd; anderzijds vreesde
de AVRO dwaasheden. Zij organiseerde de machtige demonstra
tie begin september 1930 op Houtrust, Den Haag. De ontmoe
ting tussen de Amsterdamse groep demonstranten en de
Utrechtse groep, bij ’Den Deyl’ in Wassenaar, was een grootse
belevenis. Het was een geïmproviseerde uiting van volksmisnoegen, die in een heerlijke chaos van het getal een ogenblik
vastliep, maar nergens oversloeg in heftigheid.
De redevoeringen die op Houtrust gehouden werden — in weer
wil van de provocatie door het succes — waren gematigd. Dr.
Molhuysen, mr. Van Doorne en W. Vogt getuigden van zelfbe
perking; zelfs in de roes van een menigte, die tot alles bereid
was. De tegenstanders kregen rillingen over het oordeel dat
geveld werd over hun overwinning: „Wat zou uw regering
doen? ” werd er geroepen naar de ambassadeurs en gezanten, die
— in Den Haag - de onafzienbare, ordelijke stoeten gadesloegen.
„Aftreden”, luidde het antwoord. De moedige aanvoerder van
de spoorwegstaking 1903, onder het kabinet van dr. A. Kuyper,
- Jan Oudegeest - had alle bewondering voor de 'revolutie der
verontwaardigden’ en de kracht die zij ontplooide uit een onge
schoolde, revolutionaire, menigte. Hij verbaasde zich over
* ’n begin van brand is soms snel uitgetrapt, waar vuur dat wint, door
geen rivieren is te blussen.
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de gematigdheid der redevoeringen. Maar de AVRO moest
doorgaan met het werk harer programma’s. De leuze werd
geboren' ' „Zendtijd gehalveerd, bijdrage verdubbeld”. Haar
managing top werd in beslag genomen door de eisen, die
een verkiezingspropaganda stelt aan fractieleiders. De ver-"
ontwaardiging die hoog oplaaide, moest in een bedding van
hoop op de toekomst worden geleid. Spreekbeurten wor
den vervuld in steden met grote zalen. Op alle mogelijke
wijzen moest de verontwaardiging in nuttige daden wor
den omgezet. Dwaasheden moesten worden voorkomen of
gestuit. In een revolutie zijn niet alle bijdragen van sprekers
welkom of passend in een strategie. De leiding, welke zich in een
revolutie meegezogen wil zien na de werking van een - in
wezen
vleiende Verontwaardiging, moet de zaak stevig in de
hand houden, wil zij de tegenpartij geen verweerstof thuis bezor
gen. Het is merkwaardig — de Franse revolutie is er het voor
beeld van - dat de leiding onder de voet gelopen kan worden
door de heftige volgelingen, die verachting hebben voor overwe
gingen van tactiek. De AVRO onderhond dat door daden en
uitingen van medestanders, die zij niet voor haar rekening wilde
nemen. Door mensen die hun zelfbeheersing verloren.
De daad van een Amsterdams N.H. predikant was hier kenschet
send, die op het podium van het Concertgebouw, ten aanschou
wen van tweeduizend man publiek, een foto van minister Reymer in stukken scheurde. Dit feit gaf aanleiding aan de spreker
van de volgende avond - georganiseerd door de winnende
VARA - het Kamerlid Duys - om spottend te vermelden doelende op de dominee — „Wij staan hier op gewijde grond.... ”
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Minister Reymer in de radioprotesten-zee.

Hoede tekenaar Louis Raemaekers in 1930 de situatie zag waarin
minister P. J. Reymer zich bevond toen hij het befaamde
zendtijdenbesluit uitvaardigde waarbij de A VRO de helft van
haar zendtijd verloor.
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Na het zendtijden-besluit van 15 mei 1930
De volksverontwaardiging was groot. Op de avond van het
bekend worden van het zendtijdenbesluit - zoals de ministeriële
beschikking genoemd werd had de AVRO een routinebijeenkomst van leden in de schouwburg van Zwolle. Een kamer was
besproken in het Zwolse hotel-restaurant van Gijtenbeek. Op die
kamer deed ik de luisteraars mededeling van de — voor de
AVRO schijnbaar vernietigende - beschikking van minister Reymer. Het werd een vlammend betoog, vol verontwaardiging en
doorvoeld besef onrechtvaardig bejegend te zijn. Hoezeer had de
wijsheid en het inzicht bij de regering ontbroken. Hoe fijn van
weefselstructuur was immers het getroffen organisme, dat zich
zonder bemoeienis van de overheid, hetzij constructief, hetzij
zich uitend in onverschilligheid, desondanks in de samenleving
had ontwikkeld.
Wal er aan 'draadloze omroep’ was gesticht en gedijd, was
gebeurd in zelfwerkzaamheid van de gemeenschap. Hier viel
voor de overheid niets te regelen - het was geregeld. Het
gestichte kostte de overheid niets. Het instituut dat was ont
staan, bedroop zich zelf. Het bezat een natuurlijke groeidrift,
een gezonde bloedsomloop. Het ontwikkelde zich harmonisch in
schaal. Hoe inefficiënt, hoe 'onnozel’ zulke initiatieven der
burgerij bejegend worden, bleek aanstonds aan hen, die verbaasd
en ontgoocheld op het terrein der aangerichte scherven stonden.
Daar was een organisme gewekt en gegroeid, dat in de beste
hoofden en harten van de welwillende toeschouwers was ont
staan. Er zat geen baatzucht achter van handelsondernemingen
met geslaagde durf van zakenlieden. De omroep was een insti
tuut, dat een schouderklop van een idealist als Plato, zou heb
ben verdiend.
Deze instelling - in plaats van haar te beschouwen als een vorm
van cultuur uit geslaagde volkscreativiteit - lag ter neer! Creati
viteit, die een wetenschappelijke analyse verdiende; omdat men
van de landsregering meer het aanwakkeren van deze initiatieven
verwachtte, dan hen frustreren. Geen spoor van creativiteit,
speelsheid en poëzie werd door de overheid opgebracht, bij de
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behandeling van deze kostbaarheid van volkswerkzaamheid. Bij
dit fijne patroon wordt het Departement van
Waterstaat
ingeschakeld. Een ministerie dat gewend is dijken te bouwen en
bulldozer-werk te doen. Werk dat met lieslaarzen aan moet
worden betreden, was met de behandeling van subtiliteiten
belast. Met departement, dat beheerd moet worden door een
ingenieur, was een politiek sluitpostdepartement geworden.
Waar vroeger Lely’s, Königs stonden, als departement van Delftse
Irs. werd nu het departement van Reymer en Van der Vegte.
Politieke figuren, die, in het kansspel van de ministerportefeuil
les, ’zwarte piet’ getrokken hadden. Het is zo gebleven. Daar
door kwam de omroep in een strafportsfeer. Het vonnis over de
AVRO was niet na overleg met de AVRO geveld. Het was het
gevolg van lobbyen en drempeloverschrijding door voormannen
der politieke partijen. Tegenslag staalt! De leuze werd: „zend
tijd gehalveerd, bijdrage verdubbeld! ” En dit gebeurde.
Begeerten en wilde krachten
Na minister Reymer, die, als oud-burgemeester van Hilversum,
weinig menselijk begrip had opgebracht in mededogen en
eerbied voor wat in zijn .dorp’ industrieel en cultureel was
opgebloeid, ging de AVRO bedroefd, maar moedig verder. Zij
zou Hilversum weldra tot een begrip maken in Europa; maar het
werd ook de voornaamste merksteen' der verdeeldheid in het
volk. Het had anders gekund in de laatste jaren twintig; het is op
bescheiden wijze beproefd de organisatorische ontwikkeling van
de omroep een andere kant op te sturen, dan zij is gegaan, maar
men had de loopgraven betrokken. Aan de pas ontstane NCRV
is met name voorgesteld, samen te gaan met de HDO (’Hilversumse Draadloze Omroep’), om te geraken tot een gemeenschap
pelijk beheerd apparaat tot zenden. En tot het zoeken naar de
mogelijkheid van een gemeenschappelijke programmastaf. Maar
men wilde niet. „We doen het liever zelf’, was het antwoord.
Deze geschiedschrijving zal 'onzindelijk’ worden genoemd; om
dat men zal komen aandrageo met de uitlating van een lid van
het HDO-Comité, dat - natuurlijk ongeautoriseerd - zei: „We
zitten op de eieren en we blijven zitten.” Deze boutade werd
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Bespreking in 1933 tussen Minister de Wilde en de besturen van
de diverse omroepverenigingen inzake de zenderbouw, waar o.a.
W. Vogt als directeur van de AVRO aanwezig was.

liever vastgenageld om de eigen doeleinden te kunnen blijven
najagen, dan om een poging te wagen de finaliteit van het boze
woord door onderzoek te toetsen. In tijden-van kolking na de
onverhoedse komst van iets fundamenteel nieuws op technisch
gebied dat door enkelen tijdelijk werd beheerd, kunnen ontacti
sche uiüatingen door toevallig gezaghebbenden, die de wijsheid
missen, veel bederven. De geschiedenis is vol voorbeelden. Daar
over moet niet zonder ophouden geschreid worden, want de tijd
was voor een harmonische kristallisatie van het omroepvraagstuk
niet rijp. Niemand had een organisatie-figuur kunnen stichten of
afdwingen, die een hand water zou hebben gehouden voor de
toekomst. Als ik in één woord een grote levensles zou moeten
samendringen, zou ik het woord 'geduld’ gebruiken. We zijn te
haastig! Frederik van Eeden zegt ’t in zijn ’Lioba’ - zoals het in
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de ingang van de AVRO-studio te Hilversum in graniet gebeiteld
staat:
„Het is de sterkste sterkte,
Die het verband aller Begeerte en
Wilde krachten kent,
En rigt hen naar één éénig eevenwicht.”
Begeerte en wilde krachten. De tijd was niet rijp voor het
vinden van een evenwicht. Het volk was hevig 'verzuild’, hoewel
die karakteristiek toen nog niet gevonden was en uitgesproken.
Godsdienstig stonden de groepen tegenover elkaar; en waar
sociale bewogenheid was, mocht dat niet — op straffe van haat
- worden gelicht uit het raam van de godsdienst. Wie het aardse
leven centraal stelde, was socialist. Bij al de groepen leefde het
verlangen sterk, ja, de grimmige begeerte, om het nieuwe instru
ment tot eigen doeleinden te gebruiken. En onder eigen gezag.
Soevereiniteit in eigen kring werd niet alleen nagejaagd in het
kamp der anti-revolutionairen! Men was vastbesloten hier de
bus niet te missen. Zoals met de film was gebeurd; en met de
grote dagbladen, die immers waren overmeesterd door het libe
ralisme en het kapitalisme. Dit kon hier niet door vooruitgeschovan slimheid aan te wenden, want de eigenaardige ’kanalen’-eis
(golflengten) van de radio, verleende de overheid regelings
bevoegdheid. Het vrije spel der krachten kon hier niet toegelaten
worden. Deze constellatie van onontkoombaarheden bracht de
radio onvermijdelijk in de politieke strijd. Want het verworven
algemeen kiesrecht zou tot de laatste stem worden uitgebuit.
Daarom was de Nederlandse radio van den beginne af tot ver
deeldheid gedoemd. Haar lot werd in de politieke arena uitge
vochten. Ja zeker! Uitgevochten. Er was geen andere oplossing
denkbaar.
Niemand heeft in die jaren twintig, met de tegenstellingen in
godsdienstige en politieke zin, zoals die tóen stonden, kunnen
vermoeden, dat al wat voor altijd geldend, onaantastbaar, on
wrikbaar scheen, zowel op godsdienstig als op maatschappelijk
gebied, zo wankel zou blijken, dat nu de bouwvalligheid ervan
brede kringen onthutst.
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AVRO ook een eigen zender!
De slag was gewonnen door de verbonden Rooms-Katholieke en
protestantse om roepen. Zij hadden een zendvergunning van
minister Van der Vegte gekregen. Zij zouden weldra de trotse
bezitters zijn van een zender op de 1875 m-golf, die hun
nauwelijks een noemenswaard bedrag aan investering had ge
kost.
De AVRO had een contract met de NSF, tegen niet knellende
voorwaarden. Maar zij reed - om zo te zeggen - met een
huurauto, terwijl de 'concurrentie’ een zoevende limousine
bezat. Toen eenmaal de VARA een halve week zendtijd toe
gewezen kreeg op de AVRO-zender — met een gebaar van enkele
uurtjes aan de VPRO - ontstond, bij de AVRO, het verlangen te
onderzoeken of er — met anderen — een figuur gevonden kon
worden, soortgelijk aan die bij de confessionele omroepen. Als
Rome en Dordt op één zender konden opereren in gelijk
gerechtigdheid moest zulk een figuur ook kunnen passen op
AVRO en VARA. Met een halve week zendtijd had bovendien
de VARA een ’olifant op zolder’ gekregen. Zij was door de
minister overstelpt met zendtijd. Te veel om aanstonds te reali
seren. De AVRO had - door langer bestaan - meer armslag.
Een contact kwam tot stand met de heer A. B. Kleerekoper, een
figuur uit de socialistische publiciteit, schrijver van 'Oproerige
Krabbels’ in ’Het Volk’, welsprekend redenaar op vergaderingen
en gedenkdagen, maar desondanks een redelijk onderhandelaar.
Kleerekoper voelde voor de plannen, die hem werden voorgelegd
en effende het pad voor een onderhoud met de partijleiding in
de persoon van haar voorzitter J. Oudegeest. Het resultaat was
dat Oudegeest ’in’ bleek; en de voorstellen aan minister Van der
Vegte beloofde voor te leggen. Hij was echt geporteerd voor het
plan.
Het ging om het bezit van een zendvergunning, die op dezelfde
wijze in waardepapier zou worden omgezet, als bij de confes
sionele omroepen gelukt was. Gelijkgerechtigdheid zou de basis
der verhouding zijn. Er is niets van gekomen. Van de hand van J.
C. Verbiest, die lucht gekregen had van de besprekingen tussen
AVRO en het presidium van de SDAP verscheen in het dagblad
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DE LUISTERVINKEN OP
HOUTRUST 6 SEPTEMBER 1330

HOE HONDERDDUIZEND
HUN OMROEP HOOG HIELDEN

De titelpagina van het gedenkboek rondom het Houtrust
evenement, waar méér dan 100.000 mensen aanwezig waren!
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’De Gelderlander’ een aantal artikelen, waarin deze demarche
van de AVRO verdacht werd gemaakt. Zij leidden tot tweespalt
tussen de meerderheid van het AVRO-bestuur en een verzets
groep daarin. Zelfs werden in de 'Gelderlander’ betichtingen
gelanceerd, die de goede naam raakten van AVRO-figuren. Deze
vroegen een ereraad aan, die werd aangezocht door oud-minister
dr. J. Th. de Visser, waarin zitting hadden prof. C. P. M.
Romme, mr. B. de Gaay Fortman en mr. C. W. de Vries.
Van de betichtingen bleef geen spaan heel. Intussen was er een
kans gemist om met de confessionele omroepen op voet van
gelijkheid te komen. Een symptoom van dc kuiperijen die tegen
de algemene omroep werden ondernomen.

\
Gedwongen richting
De Kamerbeslissing van 1929 is een dictaat geweest van een, van
haar getalsmacht bewuste, politieke coalitie. Het Kamerlid
van de CHU
de latere minister Slotemaker de Bruine
— was de enige onder de tegenstanders die beproefde de
AVRO te begrijpen. Hij schreef de brochure ’Radio-rede,
motie’, waarin hij stelde, dat verzuiling niet ontkend kon
worden, maar dat dit feit niet betekende, dat de Neder
landse kiezer iedere beslissing aan grote beginselen der le
vensbeschouwing wilde toetsen. Het had alles geen zin. Het
zuilenbeginsel beleefde het zenith van zijn bloeiperiode. Nie
mand kon voorzien, dat waarden — door mensen vergaard en
gewaardeerd en tegen de schuring der eeuwen opgewassen
geacht — eenmaal zó zouden wankelen, als zij nu doen. Zodat
allerwegen de strijd oplaait, tussen ’rekkelijken’ en ’preciezen’
binnen de eigen muren en de contouren der afgesplitste groepen
onduidelijk in een mist verdwijnen.
De AVRO - geen zuil zijnde - werd door de Omroepwet 1929
met een zuil gelijk gesteld; een poging die bij de Omroepwet
1967 is herhaald; maar die de AVRO nimmer tot zuil heeft
gemaakt. Dit stigma — door de Overheid opgelegd — heeft zij
nimmer aanvaard; het is de oorzaak geworden van haar bloei en
kracht.
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Zo kwamen ze bij duizenden naar Hilversum (1936) toen de
nieuwe studio ’s werden geopend.
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De organisatievorm
De stichting lijkt mij de beste organisatievorm voor een radioomroep. Voorts is het opmerkelijk, dat nieuwe omroepen,
mogelijk geworden door de jongste Omroepwet, zoals de E.O.
en ’TROS’, stichtingen zijn. Ook de HDO was een stichting. Het
uitvoerende en het wetgevende element zijn in een stichting
duidelijk herkenbaar in een directie en een overzichtelijk be
stuur. Als het goed is moet een directie het vertrouwen hebben
van een stichtingsbestuur. De aanraking tussen beide gezags
organen speelt zich af in een overzichtelijke kring. Komt de
directie in het gedrang der meningen, dan heeft het bestuur het
besluit al genomen, haar te beschermen tegen de gevolgen van
boosaardige bedoelingen. Een vereniging kan, met haar wijd
vertakte bestuursgeledingen, in wezen niet meer zijn dan een
debatingclub over programma’s. Een onderwerp waarover men
het niet eens wordt; omdat men uit moet gaan van twee waar
heden: le de omroep heeft tot taak een goede programmaverdeling te vinden vooreen rijk geschakeerd publiek. 2e De direc
teur moet dat werk doen: men moet het hem toevertrouwen;
zodat de keuze van een directeur door een bestuur belangrijk is.
Een omroep is een sterk gecentraliseerd groot bedrijf. Voor
provinciale vertakkingen is weinig plaats, omdat er geen taken
zijn. Bij een automobiel- of fietsclub kan men ijveren voor
wegen en fietspaden in een ressort; bij programma’s zijn ruwe
directieven vereist, maar geen gedetailleerde bemoeienis. Boven
dien is de democratie in een vereniging een met de mond
beleden zaak. Er is geen levend stelsel van verenigingshiërarchie
mogelijk, omdat de leden geen interesse hebben in een getrapte
vorm van meebesturen. Verkiezingen der nieuwe bestuursleden
krijgen - door gebrek aan deelneming - het karakter van een
farce, of van, nauwelijks verholen coöptatie. Desondanks heb ik
aangename herinneringen aan het verenigingsverkeer. Van de
leden van het bestuur, die mij als bestuursleden tot steun zijn
geweest, noem ik mijn oud-chef bij de Genie - toen luitenantadjudant van het Technisch Bataljon, later Reserve-Luitenantkolonel der Genie en directeur van Gemeentewerken ’s-Hertogenbosch J. A. H. Perey. Van hem, als groot technicus, heb ik
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veel steun gehad, bij het opstellen van het programma van eisen
en — later — in het contact met de architecten — Merkelbach en
Karsten — gedurende de bouw van de AVRO-studio te Hilversum.
Voorts het lid van het Dagelijks bestuur Dr. H. Molhuysen, die
in vroegere capaciteiten - namelijk als vice-voorzitter van de
HDO, later ANRO en AVRO, belangeloos zijn gehele persoon
lijkheid gegeven heeft aan het besturen van de — nu — AVRO,
waarvan hij terecht lid van verdienste is. Evenals aan de heer
Wolf — Departementsambtenaar in Den Haag, voorts... Dr. Ir. M.
de Bruyne directeur van Gemeentewerken in Rotterdam. Ook aan
de heer J. C. Banz, consul van Gelderland en fabrieksdirecteur.
Evenals L. v. d. Sluys lid van het D.B. Hun aller grote ervaring
en gevoel voor hoofdzaken, stelden zij onbekrompen ter be
schikking van de directie. De oud-kolonel F. P. A. van Gheel
Gildemeester, was een secretaris van het bestuur, waarmee het
niet moeilijk viel prettig en vruchtbaar samen te werken, zelfs
vriendschap te sluiten. Als een voornaam — eerste — voorzitter,
roem ik E. P. Westerveld, oud-minister van Marine.
Ik zou ondankbaar zijn, als ik geen bijzondere aandacht schonk
aan G. baron Tindal, de laatste van zijn geslacht in de titel. Hij
was de voorzitter van de HDO en later adjunct-secretaris van de
AVRO. Hoe goed hebben we ’t altijd met elkaar kunnen vin
den! Diep geroerd heb ik gesproken aan zijn graf in de hardste
periode van de oorlogstijd, die hem - in zijn afnemende krach
ten - overweldigde.
Ervaring van het management
een summing up
Het management van een omroepbedrijf, dat de grondlegger zelf
van de bodem af heeft ontwikkeld en geleid, heeft boeiende
aspecten voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Belang
rijk is, dat zo iemand in de aanvang alles zelf doet - moet doen
— omdat het werk aanvankelijk relatief gering is en de beschik
bare middelen een karige bedrijfsuitoefening veroorloven. Aldus
wordt de leider - die bezwaarlijk aanwijzingen van elders kan
ontvangen, omdat het werk - en vooral de aard van het werk zo nieuw is gedwongen tot het ontwikkelen van zelfstandigheid
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en vaardigheid in het nemen van beslissingen.
Binnen het raam van de beschikbare armslag moet worden
geopereerd en op velerlei terreinen moet worden rondgetast. De
correspondentie moet worden gevoerd met figuren uit de maat
schappij, die men graag, op de een of andere wijze, bij het
programma wil betrekken. Men begint aan elke nieuwe taak —
althans mij ging het zo — met een gevoel van vrees: „kan ik
dat? ”; een gevoel van twijfel ook. De waarde van de aanmoedi
ging is voor het overwinnen van die frustratiegevoelens niet in
waarden te schatten. In 1925 was ik door mijn chef, ir. Dubois,
aangewezen om redacteur te worden van de, nieuw op te rich
ten, 'Radio Luistergids’, die als programmablad zou fungeren. Ik
had wel enige journalistieke aanleg, blijkende uit o.a. mijn
medewerking aan het dagblad ’De Preangerbode’, hoofdredac
teur Stufkens, in Bandoeng. Maar dat betrof de schrijvende
journalistiek; voor het redigeren van een blad zijn andere talen
ten nodig. Zeker weet ik, dat een of twee eigenschappen van de
hoofdredacteur een bescheiden woning in mijn persoonlijkheid
hebben. Aanvankelijk kwam het er bij de 'Radio Luistergids' op
neer, dat ik uitstekende krachten had voor de vertaling en
vormgeving van de wekelijks binnenlopende buitenlandse pro
gramma’s; maar dat ik het redactionele gedeelte zelve moest
verzorgen. Dit kostte weinig moeite wat het schrijven ervan
betrof, maar de indeling, de opdissing in harmonieuze pagina’s,
bezorgde mij slapeloze nachten. De onvolprezen chefs en zetters
op de drukkerij ’Jacob van Campen’, stonden mij vakkundig bij
in mijn nood en hadden er plezier in, dat zij iets aan de
redactionele vormgeving bijdroegen. De heren Kimman, Helder
man en anderen blijf ik daarvoor dankbaar. Hun opmerkingen
betroffen in hoofdzaak stukken die te lang waren. Daar schrapte
ik het teveel aan regels uit; en stukken die te kort waren daar
schreef ik de ontbrekende regels bij. Zo ontstond een ’Radio
Luistergids’, die een gezellige toon voerde. De omroep werd er
aan alle kanten in belicht. Het succes, wat betreft de snelle
vorming en uitbreiding van de lezerskring, was overstelpend. De
redactie bestond uit Peter de Hoog — later 'Wereldomroep’ en
Mary Vaz Dias - de latere echtgenote van Herman Felderhof 152

Ooggetuigeverslag voor de radio door M'. Vogt, van de huldiging
van Koningin Wilhelmina in het stadion Amsterdam (1938)
nu Hoofd Radio NOS - afkomeling van de ’Bussumse Courant’,
geboren voor een — nu vervulde — omroepcarrière - die briljant
genoemd mag worden.
De aanmoediging - waarvoor niemand ongevoelig is, ja, in het
leven behoeft, gelijk de ranonkel de frisse dauw, die de morgen
zon verstuift, kwam onverwacht. Ik had dr. Easton, hoofd
redacteur van Tiet Nieuws van den Dag’, dat destijds een zelf
standig Amsterdams dagblad was en waarvan de eerste hoofd
redacteur mr. P. H. Ritter was, de vader van het latere hoofd van
de litteraire rubriek van de AVRO: dr. P. II. Ritter jr. Easton
was een groot amateur-sterrenkundige, in vakkringen geprezen
om een verhandeling over de Melkweg. Hij leek mij de aan
gewezen man om het onderwerp sterrenkunde in de omroep te
introduceren. Dr. Easton kwam. Nadat ik hem — als chef de
reception - had ontvangen en op het punt stond hem - als
omroeper - in te leiden voor de microfoon, zei hij spontaan:
„Ik heb waardering voor de wijze waarop u de ’Radio Luistergids’ redigeert.” Ik was er even stil van. Ziehier, nu niet zo maar
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een schouderklop van de eerste de beste. Nee, van de gezag
hebbende hoofdredacteur van een groot landelijk dagblad. De
aanmoediging die in deze onderscheiding lag, heb ik niet ver
geten. Zij bepaalde voor een goed stuk mijn later gedrag tegen
over de medewerkers aan de omroep, die aanmoediging ver
dienden.
De waarde van de 'schouderklop’ wordt wel vergeleken met een
'paternalistische uiting van oubolligheid’; en als zodanig ver
oordeeld. Ik heb desondanks ongezochte bewijzen ontvangen,
waaruit zonneklaar blijkt, dat de eerlijke, gezaghebbende,
'schouderklop' zelfvertrouwen geeft, twijfels het zwijgen oplegt,
en zelfs kan stijgen tot de waarde van een geluksgevoel.
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IX

De koele maatschappij en de omroep

Beproevingen van een omroepdirecteur
’De vaten van Jupijn, men vindt er zuur en zoet’
Aan het hoofd staan van een omroep - al is ’t maar in de
bescheiden capaciteit van directeur, het bestuur is er immers
ook — betekent niet, over de hele werkzaamheid, het uitvieren
van prettige luimen en voorkeuren. Uit sommige hoofdstukken
uit dit boek zou men misschien de conclusie trekken, dat leider
zijn van een omroep gelijkstaat met het doen van louter dingen,
die je graag wil. Programma’s ontwerpen, die door de radio of de
televisie worden uitgezonden. Weldaden rondstrooien onder
hunkerende dames en heren uitvoerenden, die de aandacht van
de blik zoeken, meer dan de margriet de straal van de zon.
Toneelstukken uitkiezen, liefst in een zinvolle, architecturale
cyclus. Dr. Spelberg, directeur van de vooroorlogse VPRO, was
in die systematiek een meester. Hij zwelgde er in! Als hij een
lezingencyclus ontwierp over bijv. ’De eenvoud’, zag die er
tenminste zó uit: ’Is eenvoud altijd eenvoudig? ’ Onderverde
lingen volgden dan in: ’De ware eenvoud’, ’De geveinsde
eenvoud’, ’De soberheidscomponent in de eenvoud’, ’Kan
eenvoud verkwistend zijn? ’, ’Is eenvoud noodzakelijk on
gecompliceerd? ’, ’De eenvoud bij de Etrusken’... enzovoort
enzovoort. Er is stellig een factor blijheid en uitleven van
enthousiasmen in het ambt van directeur van een omroep, maar
niet ononderbroken. Het nuchtere gedragspatroon, dat de maat155

schappij in haar aspecten van bemoeizucht, ingegeven door het
oogmerk van vermeende beschermingsdrift, ten tonele voert,
maakt het de directeur in het uitleven van zijn esthetische
ambities niet gemakkelijk en verschraalt ze. Dat wil zeggen:
geschikt en geroepen voor een verdedigende en onheilen af
werende functie op het terrein van materiële hoofdzaken. De
voorstelling van de directeur — oude stijl — die is gegroeid, is
verkeerd. Hij is gedoemd uren te slijten op de wallen van de
instelling om vaten kokende olie aan te rollen, om de inhoud
ervan uit te storten over de belagers, die kans hebben gezien,
hun stormladders tegen de veste te plaatsen. De directeur moge
het gevoel hebben, dat hij door een nobel bestel, geroepen is om
weldaden voor geest en gemoed uit te strooien; 'uitsaaien’
zeggen onze stamverwanten aan de Kaap: een man, die achting
en steun kan claimen..., hij ervaart dat de samenleving erop uit is
er anders over te denken. Hij merkt, dat een omroep is omringd
door belagers, afgunstigen, verongelijkten en betweters. Waar
tegen hij ten strijde moet trekken, ter bescherming van het
alreeds bereikte. De ’parallellen’-term uit de belegeringskunst
van vestingen, die ik bij de genie heb geleerd, zijn gelukkig bezet
door aanhangers en vriendelijk gestemden, die het geloof in hun
instelling behielden. Welk geloof gevoed wordt door passende
prediking, die de banden van vriendschap versterkt, die de gloed
der overtuiging uitfonkelt en die de voldoening over de zelf
werkzaamheid van de goedwillende samenleving, voor het na
streven van de vrijheid voor haar eigen welzijn te zorgen, laat
uitbloeien tot een vorm van trots. Het spijt mij om het te
zeggen: maar ik zie deze waarden afbrokkelen in een klimaat,
dat groeizamer is voor een harde commercie, volgens Ameri
kaans patroon. „Wahrheit” — zegt de directeur, in het licht van
ook deze ervaringen, Florestan uit ’Fidelio’ na - „wagte ich
kühn zu sagen, und die Ketten sind mein Lohn.” Zonder zich
door die ketenen al te zeer belemmerd te voelen. Zij verlangen
alleen een andere instelling en een offer. Twee overheidsvoorbeelden moge ik aanhalen om te bewijzen, dat het karretje
van een omroep niet constant over een zandweg rijdt. Het
betreft meestal zaken, die men niet mag bagatelliseren. Temeer
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niet in een tijd, als waarin de omroep begon. Omdat — in dat
begin - door eigen inspanning gezorgd moest worden voor het
verdienen van de gelden, die voor de exploitatie van de omroep
en voor het betalen van de programma’s nodig waren. Dit zijn
materiële hoofdzaken, die het gedrag van een — overigens
idealistisch en onbaatzuchtig - opkomend bedrijf, bij het ver
zekeren van zijn voortbestaan, primair raken.
Die oude omroepen kregen niet — zoals nu - de kruiwagens met
goud voorgereden, die - zonder dat men iets anders doet dan
een getal vergaren van een minimumaanhang — op de deurmat
worden leeggestort. Is dat gebeurd, dan wordt men met extra
weldaden overstroomd van een uitrusting, waarvoor de oude
omroepen een mensenleven moesten sparen. De nieuwelingen
worden in de gelegenheid gesteld aanstonds in weelde te baden
en vinden de bedjes gespreid.
De maatschappij opent het gevecht.
Het begon met een avance van de Amsterdamse Kamer van
Koophandel, die een 'bedrijf in de omroep ontdekte en inschrij
ving verlangde in het Handelsregister. De jaarlijkse kosten be
droegen - in die dagen — f 7,50 en ’uo more questions asked’.
Ogenschijnlijk geen reden om messen te trekken, maar het is nu
eenmaal bij aanraking met de overheid zo gesteld, dat de een
voudigste formele bewilliging, later, de juridische raadslieden
handenwringend doen uitroepen: „Hoe kon u in ’s hemelsnaam
zo stom zijn, om daarin toe te stemmen? Nu zit u er tot de nek
in, en wij met de brokken.” Daarom wees de AVRO (indachtig
de stelregel: „Ik heb de zaak gewonnen’ (raadsman) of: „U
hebt de zaak verloren” (U=cliënt-, de opvatting van de Kamer
van Koophandel van de hand en nam de houding aan van:
„Neen! ”
De Kamer van Koophandel was grimmig besloten de AVRO op
de knieën te dwingen. De duistere redenen zouden, later, in
volle raison aan de dag treden. De AVRO werd voor de rechter
gedaagd — ’trop de bruit pour une omelette’ — en verloor in
eerste aanlag haar case. Geen nood! , dan maar voor ’t Hof. In
de onnaspeurlijke gang van het recht - daarliet hier een civiele
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aangelegenheid betrof - concentreerde de raadsman zijn betoog
op de stelling: „We hebben hier te doen met een instelling, die
het algemeen belang dient en niet met een ’zaak’, die onder
worpen is aan bepalingen van l\et Wetboek van Koophandel.” In
zo’n civiele procedure mag de raadsman aan de president vragen
— ter verduidelijking van een standpunt van de verdediging — te
willen toestaan, dat de, in de rechtszaal aanwezige, 'geïnti
meerde’, die verduidelijking geeft. Ik zat in de zaal, die voor
publiek toegankelijk was, maar niemand van het publiek had van
dit voorrecht gebruik gemaakt. Ik bewonderde het rechtsapparaat, dat indrukwekkend aanwezig was, om te beslissen in
een zaak waarin ’t ging om f7,50 per jaar. Dat met dit bedrag
nooit aan zijn waardigheidstekken kon komen. Het decorum
kon nauwelijks intact blijven, door een tussentijdse beëdiging
van een makelaar. Hetgeen efficiënt werd afgedaan, zij het ten
overstaan van de Allerhoogste. De president vroeg mij, „of ik
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van mening was, dat de AVRO een instelling was, die — in mijn
ogen — winst beoogde.” Ik antwoordde: „Wij beogen geen winst.”
President: „Ik heb hier uw laatste jaarverslag: daaruit blijkt
dat u flink wat heeft overgehouden. Hoe zit dat dan? ”
Ik antwoordde - vaag verlangend, dat er ook buitenspel
regels voor presidenten van gerechtshoven zouden gelden
— dat wij zeker geen winst beoogden, maar, aangezien
’kiet’ spelen een te zware opgaaf was, wij al onze krachten
inspanden om geen verlies te lijden. Dat de waarheid pas blijkt,
als men al een stuk in het jaar is, volgend op het verslagjaar; en
dat dan - tot onze schrik - blijkt, dat er winst gemaakt is. De
president was zo grootmoedig een glimlach over te hebben, voor
een sophisticated verweer. Nadat er - als slotstuk - een deur
waarder beëdigd was, werd de zitting gesloten. De uitspraak
luidde: „bevestiging van het vonnis van de rechtbank.” Wij
moesten de gang naar Canossa — Kamer van Koophandel —
maken; tenzij de Hoge Raad het arrest van het Hof casseerde.
Voor de Hoge Raad verschenen wij bij de uitspraak, toen de
vliegtuigen van de Duitsers over Plein 1813 ronkten. Ook de
Hoge Raad wees ons af. De f7,50 moesten worden betaald. De
raadsman mompelde iets van: „zien wat er nog aan te doen is.”
Maar dat klonk ons naar in de oren. „Is er dan nog wat aan te
doen?” „Neen! ” beaamde de raadsman. De f7,50 werden
betaald, en de Kamer van Koophandel vergeten.
Later zou blijken dat dit arrest van de Hoge Raad ons een das
zou ombinden, waartegen de drie rijksdaalders nauwelijks een
vlaspluisjc zouden uitmaken van het touw, waarmee wij, door de
minister van Financiën, dreigden te worden gehangen.
Personele Belasting.
Meer succes boekte de AVRO met een verweer tegen een aanslag
in de Personele Belasting. Een rui'neuze zaak, omdat de inzet
was de miljoenenstudio, die zij in 1936 had doen bouwen. Het
criterium gold hier: „Bent u een instelling van algemeen be
lang? ” „Ja! ” hielden wij tegenover een Belastingraad vol. De
inspecteur, die onze tegenpartij was, betoogde dat hij geen cent
gaf voor dat 'algemeen belang’. De heren moesten in plan-Zuid
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maar eens op een mooie zomeravond komen luisteren naar die
irriterende loudspeakers, die alle levensvreugde van de om
wonenden omzetten ’in bitterheid'. Ons verweer was dat niet
ontkend werd, dat een enkele maal een te luid spelende luid
spreker, de stilte verstoorde in de omgeving. Maar, konden niet
alle, op het algemeen belang gerichte zaken — tegen de be
doeling in — worden misbruikt? Zonder dat een generalisatie
gerechtvaardigd was? De inspecteur zou zeker de gasvoorziening
een instelling van algemeen belang vinden. Ook al moest worden
betreurd, dat een enkele maal iemand een gasslang in de mond
nam, om een eind aan zijn leven te maken. De AVRO was
vergezeld van haar raadsman - de accountant J. Pelser — wiens
naam voortleeft in het Accountantskantoor Pelser, Hamelberg
Van Til en Co, Amsterdam. De heer Pelser, spreker voor de
AVRO-microfoon over belastingonderwerpen, was auteur van
het, door de AVRO uitgegeven boekje: 'Geef den Fiscus wat
des Fiscus is, maar niet meer! waarvan er duizenden zijn
verkocht. In een meesterlijk betoog won hij de raad voor zijn
visie. De AVRO betaalde geen Personele Belasting. Althans een
matige som tegenover de oorspronkelijk geëiste. Zou de oor
spronkelijke eis gehandhaafd gebleven zijn, dan zou in ons
studiorestaurant beter gratis champagne geschonken kunnen
zijn, dan 15 cent gelag vragen voor een kop thee.
Maar dit soort bedreigingen met lasten van financiële aard,
verzonk in het niet, bij de Spaanse ruiters met valkuil, die de
minister van Financiën Lieftinck op onze yveg plaatste en op die
van de andere omroepen! Hindernissen die - ware hij in zijn
opzet geslaagd - ons allemaal zouden hebben gerui'neerd. ’t Was
na de oorlog. Dit is een verhaal op zichzelf.
De dreiging van minister Lieftinck.
Het onweer begon aan de einder te rommelen met een uitnodi
ging van de inspecteur der Belastingen te Amsterdam, gericht tot
de AVRO, om eens toe te lichten, waarom de aangifte voor de
Vennootschapswinstbelasting niet was binnengelopen. Als men
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eerste tv-omroepster. De heer Vogt met de ingenieurs van Pye
Cambridge.
een missive van Belastingen ontvangt, volgt, na een schok, die
van elektrischen huize is en door een 'sidderaal’, zou kunnen
zijn teweeggebracht, een vluchtig zelfonderzoek. Dat bekroond
wordt met de glimlach van het begrijpen. Een verantwoording
legt men gaarne af, indien van te voren vaststaat, dat men door
de inspecteur zelve — na afloop — naar de deur geleid zal worden,
met dankzegging voor de verstrekte inlichtingen en met excuses
voor de veroorzaakte moeite. De vennootschapsbelasting is geen
geringe cijns, want zo iets tussen de 50 en 55 pet. van de winst
van een onderneming gaat er mee heen. Bij de inspecteur,
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binnen, besloten wij - nadat de plichtplegingen waren afgelopen
— terstond het vuur uit de brede zijde te openen en dan te
wachten tot de vlag der overgave werd gehesen. „We zijn geen
NV en dus niet onderworpen aan de Vennootschapsbelasting.
We zijn een vereniging, met een bestuur en zo, en dus niet
gedoemd aangiftebiljetten in te vullen.” De inspecteur maakte
geen aanstalten de matroos-seiner de wenk te geven de capitulatievlag te hijsen. Hij glimlachte, zoals hij zo vaak geglimlacht
had, na, uit de mond van naiève belastingbetalers, geen handwaterhoudende verontschuldigingen te hebben gehoord. Hij
vroeg of wij wel eens van para-NV’s hadden vernomen. Hij
produceerde een stuk wetgeving op belastinggebied, waarin een
aantal rechtspersonen werden opgesomd - overheidsinstellingen
waren er ook bij - althans semi-ovcrheidsinstellingen als spoor
wegen en mijnen, die werden aangeduid als ’para-NVY; en als
zodanig - in de ogen der belastingen - gelijkgesteld met een
echte NV. „Maar welke criteria legt de wet dan aan, om uit te
maken of de para-NV de doorslaggevende kenmerken van een
echte NV bezit? ” „Heel eenvoudige kenmerken”, antwoordde
de inspecteur, „er zijn er twee; de eerste is: de vereniging moet
met haar bedrijf winst beogen en er moet bij het 'artikel’, dat
de vereniging voert, waarin zij handel drijft, sprake zijn van
mededinging door anderen. Het concurrentiebeginsel moet dui
delijk herkenbaar zijn.” „Maar wij beogen geen winst.” Geen
hand strekte zich uit naar de vlag, die een teken is van het leggen
van het hoofd in de schoot. Met — als ’t ware - een zilveren
spade, groef de inspecteur aanstonds uit zijn bureaulade het
skelet op, van een arrest van de Hoge Raad van 8 jaar geleden,
waarbij de AVRO in het ongelijk werd gesteld in haar weigering
inschrijfgeld te betalen voor lidmaatschap van de Kamer van
Koophandel, op grond van haar overtuiging dat zij geen zaak
dreef met het oogmerk winst te maken. Het is duidelijk dat men
zich niet kan teweer stellen tegen een uitspraak die tot in
hoogste instantie gevallen is. „Wat het tweede argument be
treft”, ging de inspecteur voort, „ook dat mist kracht van
overtuiging uit uw mond.” Aan de kiosk en in de boekhandel
kan ik werkelijk een keuze maken uit tenminste vier pro162

grammagidsen 'De Radiobode’, die toen nog niet de onnodige
naamsverandering had ondergaan van ’AVRO-bode’ - de ’KROgids’, de ’VARA-gids’ en 'Vrije Geluiden’ van de VPRO, die toen
nog niet aan de omroep-jacobijnen ten offer gevallen was. De
AVRO-deputatie werd uitgeleide gedaan door de inspecteur —
want deze was een hoffelijk man — maar geen spoor van een
capitulatievlag bij hem. Terug in Hilversum werd allerwegen
groot alarm geslagen, want inmiddels was bekend geworden, dat
het ministerie van Financiën bloed wou zien van de omroepen in
de vorm van vennootschapsbelasting. Niet alleen voor ’t heden
en voor de toekomst. Ook voor een maximum geoorloofd aantal
jaren uit het verleden na de bevrijding. De aanslag stond gelijk
met een volslagen ruïnering en van een onmogelijk onder ogen te
ziene toekomst. Hier moest iets tegen gedaan worden met de
grootste prioriteit, want het betekende het einde van de verenigingsomroep. Hier geen kruiwagens met goudstukken, binnen
gereden uit door de overheid vergaarde gelden voor omroepen,
die enkele duizenden medestanders hebben ingeschreven... hier
het afslachten van bestaande omroepen, die jarenlang geleefd
hadden op zelf verdiend geld.
Bedrukte gezichten alom.
Het was een indrukwekkende vergadering van voorzitters, direc
teuren of bestuurders van alle omroepen, die enige malen in de
AVRO-studio bijeenkwam, om een verweer te vinden tegen wat algemeen gevoeld werd als — een dodelijke bedreiging van
de materiële bestaansbasis van de omroep. De knapste belastingexperts waren aangetrokken om de gezamenlijkheid terzijde
te staan met raadgeving. Zelfs een oud-minister van Financiën
was aanwezig, om de vermoedelijke overwegingen van de over
heid te interpreteren en om de beste benaderingswijze te be
redeneren. Alle vijf partijen waren vergezeld van hun commer
ciële leiders en van hun accountants. Als ik een indruk mag
weergeven van dit soort vergaderingen, die minder op analyse
van de onderscheidene opvattingen berust, dan op aanvoelen van
de overheersende gevoelens over onze rechtspositie, kom ik tot
de slotsom, dat geen enkele expert reëel ’brood' zag in een
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verzet tegen de maatregel. Er moest hoogstens matiging worden
bepleit. De positie van de minister van Financiën was water
dicht. De omroepen waren — in zekere aspecten van haar werk
zaamheid — ondernemingen, die met het ondernemen winst
beoogden. Zij wedijverden met elkaar; zodat de ’para’kenmerken met belastbare ondernemingen, evident aanwezig
waren.
De tekst der wetgeving was evenmin ontlastend voor de omroep
verenigingen. Van de gezichten der raadgevers was — als ’t ware
— de bezorgdheid af te romen. De argumentaties dreigen dan te
verzanden in beschouwingen, die wel een nieuw kleed vertonen,
maar in — wat in dat kleed gestoken was - geen verandering
bracht. Het was op mijn voorstel, dat een vertwijfelde uitweg uit
de impasse gezocht diende te worden. Niet op basis van be
lastingtechnische disputen, maar op - wat ik noemde
de
'ethische toer’. Ofschoon dat woord 'toer' toen nog niet in het
spraakgebruik was geassimileerd. Besloten werd een delegatie af
te vaardigen naar minister Lieftinck, die alle argumenten van de
juridisch-fiscale kant te berde moest brengen, maar ik het recht
ontving — als de gedegen argumenten volstrekt faalden - een
gesprek met de minister uit te lokken in de zin van de 'ethische
toer’; wat dat dan ook beduiden mocht. Ministers zijn - en
zeker de minister van Financiën - te sterk door de wol geverfd,
om ontvankelijk te zijn voor argumenten, ontleend aan de
pathetiek, aan een tactiek van ontroering of opwekken van
mededogen.
1

Mijn argumenten-manoeuvre had ik nochtans in het hoofd. Ik
vertrouwde dat, in het kabinet van de minister, ik gelegenheid
zou krijgen — door de stellingen van de minister geschapen —
om hem met een om trekkende beweging te bedreigen, of in zijn
rug te verschijnen, met het equivalent uit de klassieke veld
slagen, van het, te juister tijd, inbrengen van paardevolk. De
regie deed een keuze voor de afvaardiging; waartoe mejuffrouw
Bruining behoorde, de voorzitter van de VPRO. Dr. Bruining
bezette een bijzondere plaats in ons midden. Zij was de enige
vrouw onder de leidende omroepvertegenwoordigers. Zij bezat
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een talent om haar bijzondere positie voordelig uit te buiten. Zij
nam niet onnodig aan de discussies deel, maar luisterde scherp.
Als er voordelen waren te verwerven, uit een gemeenschappe
lijke houding, was het passend, dat zij, op voet van gelijkheid,
meeprofiteerde van de gemaakte afspraak; ofschoon de kleinste
omroep vertegenwoordigend. Zij nam haar voordeel met een
grote zelfverzekerdheid; bereid hetzelfde standpunt in te nemen
of bejegening te ontvangen, als er een volgend voordeel te
behalen viel. Als haar gevraagd werd ,Vlogen we nu een sigaar
of sigaret aansteken” - te kennen gevend dat, nu een mateloos
voordeel door haar binnen gehaald was, dit wel een kleine
tegenconcessie waard was, antwoordde zij met een charmante
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tegenstoot: „Ik begrijp best dat u het roken niet laten kunt...”
Dit was dan weer aanleiding om de kanten lubben van de
ridderwambuizen wat glad te strijken en van het roken af te
zien. Zo wandelde juffrouw Bruining van het ene voordeelincasso naar het andere. Wij moesten nochtans proberen van
haar een tegenconccssie gedaan te krijgen. De naoorlogse zeden
hadden een zekere nonchalance - of noem het vrijmoedigheid in het uiterlijk van de vrouw geïntroduceerd. Zo verscheen zij
ter vergadering in een — wat men tegenwoordig zou noemen ’broekpak’. Wij kregen de genadig gegeven toestemming. Zij
zou ons naar de minister vergezellen, gekleed in de stemmigste
zwarte japon waarover zij beschikte.
La visite au chateau
Minister Licftinck zou geen element van onzorgvuldigheid in
handen krijgen, dat zijn stemming, ten opzichte van de dele
gatie, kon bci'nvlocden ten kwade. Het departement van Finan
ciën ligt in Den Haag op de hoek van Parkstraat — Lange
Voorhout. Het is - uiterlijk - het armoedigste departement, in
de residentie. Inwendig is het een conglomeraat van kamertjes
met trapjes op, trapjes af, dat vele en velerlei verbouwingen
suggereert. Niet het departement dat men verwacht, als men
weet hoeveel miljoenen - nu miljarden - daar aan de burgers
worden opgelegd aan cijns. De wachtkamer is gevuld met som
ber kijkende figuren, die het onvermijdelijke — vergeefs - pogen
af te wenden. Wij troffen een top-cabaretier, die een reis naar
Amerika wilde maken, doch daarvoor een uitreisvisum behoef
de, dat alleen verstrekt werd, als de belastingrekening - zoal
niet vereffend - minder van hem te vorderen liet door de Staat
der Nederlanden. De secretaris-generaal ontving ons hoffelijk in
het kabinet des ministers. Hij praatte wat achteloos over koetjes
en kalfjes, zoals de gesprekstoon der verpleegkundigen, die de
karretjes duwen, die de weg inslaan naar de operatiezaal. De
minister had een roep van bekwaamheid, efficiency en beheerste
meedogenloosheid. Lieftinck had drastische maatregelen ge
nomen om onze, door de oorlog ontredderde, financiën in het
gareel te brengen. Hij was een gevreesd man, maar desondanks
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mikpunt van een onmiskenbare populariteit. Het was de erken
ning van de noodzaak van zijn drastische maatregelen. Maar in
die populariteit zat iets grimmigs. Jo Spier had ’t in beeld
gebracht: „Heel Nederland schijnt te leven op kosten van een
merkwaardige weldoener; die de uitgaven op zich genomen heeft
van kostbare en goedsmakende spijs en drank in restaurants.
Overal hoorde men de merkwaardige volzin: „Tast toe en laaf u,
want Lieftinck betaalt toch! ”
Het was de interpretatie van Lieftincks maatregel de winsten der
ondernemingen zwaar te belasten; zodat hetgeen aan 'onkosten’
werd besteed, geheel — althans gedeeltelijk — van Lieftincks
portie af ging. Het was een wrange humor ten koste van een
dienaar der Kroon. Het zijn sterke benen die de weelde van zo’n
humor kunnen verdragen, door bewijzen te leveren, dat, des
ondanks, de overheid — bij haar handelen - een menselijke trek
behoudt. De minister trad binnen, begroette het gezelschap licht
en vluchtig, in de zekerheid, dat hij opnieuw een dag door
maakte, waarop hij teleurstellingen moest bereiden aan de lo
pende band. Mejuffrouw Bruining leidde het doel van het be
zoek in, met haar onthutsing te betuigen, over het ministeriële
voornemen met het overbelasten van de omroep. „Wij kunnen er
dan beter mee ophouden”, zei ze. De minister glimlachte droef.
„Ik pas de wet toe en eis niets onredelijks”, zei hij, onderwijl
juffrouw Bruining’s beeldige zwarte japon prijzend gadeslaand.
„Mijn wachtkamer zit dagelijks vol belastingplichtigen, die het
zelfde beweren. Ik kan alleen reageren op andere argumenten,
die u in een zeer bijzondere toestand zouden plaatsen, die de
wet overzag.”
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„Excellentie”, zei de voorzitter van de delegatie, „als u de
omroepen aanpakt, in de exploitatie van hun bladen, kunt u
evengoed het weekblad van het NVV aan de belasting onder
werpen.” De opmerking was bedoeld als een afsluit-argument in
de zin van: „Zie eens tot welke consequenties uw rechtlijnig
doorgevoerd optreden leidt.” Maar de minister van Financiën
was ’unimpressed’. „Ik weet niet welke positie het weekblad van
het NW ten opzichte van de wettelijke bepalingen inneemt”,
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Gedeputeerde J. de Jong Czn flinks), Burgemeester van Hellenberg Hubar (rechts) en W. Vogt tijdens de TV-demonstratie door
Pye in Hilversum.
zei, „maar als die positie overeenkomst vertoont, met de
positie van de omroepverenigingen, als exploitanten van omroepgidsen, pak ik dat NVV-orgaan aan! ” Een geweldig
bocmerang-effect van een argumentatie. De minister vond dat
hij zijn houding — die nu eenmaal meebracht dat hij tegen
nuttige en trouwhartige instellingen moest optreden als een
Harpagon en een ouderwetse Gooise weverspatroon, die de,
spaarzaam betaalde, wever dwong zijn schrale penningen te
besteden in gedwongen winkelnering van de werkgever, begon
voorbeelden aan te halen, die van een veel groter hardvochtig
heid heetten te getuigen, dan ten aanzien van de omroepvereni
gingen werd verondersteld. „De minister van Financiën moet de
wet handhaven. Dat geldt voor elke minister, maar zeker voor de
minister van Financiën, die een deel opeist van de zuur ver
diende penningen van een aangeslagene in de belasting.”
„Neem” - zei de minister - „een blindeninstituut, dat een
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Opvoering in de A VRO-studio van „le jeu de l’amour et du
hasard” door de leden van de hoorspelkern onder regie van
Kommer Kleyn (1948)
werkplaats heeft voor het te werk stellen van blinden. Een
prijzenswaardige instelling. De blinden maken meubelen; voelen
zich — behalve dat zij een loon verdienen — nuttige wezens in de
maatschappij, hetgeen een stimulans is om het gemis van een
zintuig om te bouwen in groter zelfvertrouwen. Een zedelijke
winst die niet onderschat mag worden als bijdrage tot een
verhoogd geluksgevoel. Wat doet de minister van Financiën?
Wat moet hij doen? Hij vraagt naar de bedrijfsuitkomsten en
belast die — volgens de wet — waardoor soms het bedrijf
bestaansmogelijkheid verliest.” Het gezelschap keek gepast
droevig. Als blinden onder de handen van deze meedogenloze
magistraat niet ongemoeid bleven... wat dan te verwachten van
omroepbestuurders, die - wat zij ook aanvoerden te hunnen
gunste — op geen pathetische kanten konden wijzen. De minis170

ter ging — in het vermoeden dat hij terrein won — voort. „Neem
de kloosterbroeders die een goed doel najagen en daarvoor geld
nodig hebben. Wat doen ze? Ze brouwen bier. Noem het
Trappistenbier’. Uil de winst van het bierbedrijf genieten ze
extra inkomsten, die soms vrij aanzienlijk zijn. Kunt u zich
voorstellen met welke blik van onthutsing de minister van
Financiën wordt gadegeslagen, als hij in deze waardige en vreed
zame omgeving binnenvalt en naar de bedrijfsrekening vraagt?
En als er winst is gemaakt die grotendeels voor belastingen
opvordert? ”
Het gezelschap - met zoveel leed begaan — begon tekenen te
vertonen van naderende murwheid. Wat was dat voor een
wereld, waarbinnen met de wet in de hand de schromclijkste
verdrietigheden, grenzende aan foltering van gevoelens, konden
worden opgelegd. Men neigde tot deernis met een minister die on
der ’t juk van zo’n wet door moest. „Excellentie”, zei een lid van
de delegatie — dat tot dusver gezwegen had — na een poos. „Laat
ons erkennen, dat in een debat met u, die zoveel van de
technische materie af weet, wij wel onder de vóet gelopen
moeten worden.U kent de wet als geen ander; u kent de
listigheden waarmee men u beproeft om de tuin te leiden of te
goeder trouw zijn in hun onschuld. U ziet door de verborgen
heden van boekhoudingen heen. Niemand ontloopt u, omdat u
zoveel van de materie weet. Mogen wij u een ander aspect van
onze positie afschilderen, dan die van een aantal lieden, die
pogen te ontsnappen aan een onaangename operatie, die u van
plan bent op hen uit te voeren? ” De minister ging wat verzitten.
„Wie zijn wij, Excellentie? Vertegenwoordigers van verenigin
gen - althans rechtspersonen - die van de regering, waarvan u
deel uitmaakt, het voorrecht hebben gekregen om een deel van
uw geld uit te geven. Geld dat doom wordt ingevorderd van de
radioluisteraars. Wij zijn uw trustees. U zendt naar Hilversum
een Regerings-Commissaris voor hét radiowezen, die namens u,
moet toezien, dat wij de, door u beschikbaar gestelde gelden
uitsluitend besteden voor de programma’s en wat er aan de
programma’s vastzit. Maar om deze onderscheiding te mogen
behouden, brengen wij niet alleen alle kapitaalgoederen die voor
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Albert Milhado (op de rug gezien) te gast in Amsterdam bij
Burgem eester d 'A illy (1951)
een omroep onmisbaar zijn — ik denk aan studiogebouwen, die
wij betaald hebben uit vrijwillig geofferde bijdragen van onze
aanhangers, aan onze, in vrijheid gewonnen, ervaring aan onze
zorgen voor de uitgaaf van een programmablad, teneinde te
voorzien in de kosten die u, Excellentie, niet betaalt.
„Wat zijn dat voor kosten? ” Die van een bestuurlijke organisa
tie, van kosten verbonden aan het maken van propaganda. Want
u vertrouwt ons het uitgeven van uw miljoenen voor de omroep
wel toe maar dreigt nu te vergeten, dat dit vertrouwen een voor
ons geldelijk kostbare zaak is. U houdt, ons tevens vóór, dat wij
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het voorrecht om als uw trustees op te treden, verliezen, zodra
onze aanhang kwantitatief daalt beneden een minimum. De
leden blijven niet in voldoende mate bij ons, als wij het lidmaat
schap onvoldoende aantrekkelijk houden. Buiten de program
ma’s om, moeten wij onze bestaande ledengroep blijven boeien,
door onze houding en we moeten nieuwe leden winnen. Dat
lukt ons best, omdat wij uit de winst van de exploitatie van onze
programmagidsen, al datgene betalen, dat u ons onthoudt, en
dat niettemin de omroep ten goede komt. Daar zijn tonnen mee
gemoeid. De bestemming van dat geld leest u in onze jaarversla
gen. En ziet: nu neemt u ons dit geld af in jaarlijkse cijnzen en
in een angstaanjagende navordering van bedragen over verstre
ken belastingjaren. Wij zijn gerui'neerd als dit gebeurt.”
„Dat zeggen de blinden ook en de monniken die bier brouwen.”
„Goed! Inderdaad! Dat zeggen zij. Maar wat is van die daad
het effect op de maatschappij? De blinden leveren geen stoelen
meer. Naar voor onze gevoelens; ik geef’t toe; maar: wij blijven
thuis niet staan. Wij betrekken onze stoelen van de IJsselsteinse
fabrieken of van Pander, maar we gaan door met zitten! Als de
monniken geen bier meer brouwen, is dat een folkloristisch
verlies. Omdat u hun de exploitatie van een brouwerij onmoge
lijk maakt, staken wij het bier drinken niet. We nemen Heineken
of Breda. Maar wat gebeurt er als u de omroepen het werken
onmogelijk maakt? U kunt zich Nederland niet voorstellen
zonder omroep. Als u de bestaande organisatie torpedeert, moet
er een andere voor in de plaats komen. Dat kost u tientallen
miljoenen ongeacht de liquidatienarigheden bij het veranderen
van stelsel. Excellentie, u moet zich deze kant van .de zaak
realiseren. De som van de maatregel, die u overweegt tegen ons
uit te brengen, zal de som van alle uitkomsten nul maken; u zult
er zelf dik bij moeten passen; om maar te zwijgen van alle
illusies, die u vernietigt; die op het departement van financiën
niet hetzelfde gewicht hebben, die zij elders bezitten.”
De minister dacht na. Beloofde overwegingen; en besliste - later
- dat de omroepen van het bedrag dat zij van hun leden
ontvingen als contributie en/of abonnementsgeld, een zodanig
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bedrag — aan contributie — van de winst mochten aftrekken, dat
zij hun onkosten konden bestrijden. Aangezien dit bedrag de
winst - of zo goed als de winst - omvatte, was er geen winst en
derhalve geen winstbelasting. Een Salomo’s oordeel was op het
departement van Financiën gevallen en de merkwaardig gestruc
tureerde Nederlandse omroep was gered.
Nou gered? In 1967 kwam de Omroepwet. Hoewel die geen
directe Financiële bedreiging van de omroeporganisaties inhield,
legde zij een virulente kiem in het organisme van de omroep.
Een virus, dat verwoestend om zich heen grijpt. Het virus van de
tweedracht. Een vereniging van drankbestrijders geleid door
distillateurs en bierbrouwers... een club van vegetariërs bestuurd
door poeliers.
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X

Premières

Mechanische muziek
Er is de term: 'mechanische muziek' gevallen. Iedereen denkt
hierbij aan grammofoonplaten, want de film- en magneetbanden
waren er nog niet.
De grammofoonplaat was er óók nog niet als hulp in de huis
houding van de omroep. Of men moest — bij wijze van behelpen
— de hoorn, waaraan het hondje pleegde te luisteren naar 'His
master’s voice’, vóór de microfoon plaatsen.
„Was er dan geen pick-up? ” Neen! , die moest nog uitgevonden
worden. Het ontstaan van radio is juist aanleiding geworden
de techniek van opnemen en afspelen van grammofoonplaten,
grondig te hervormen.
Niemand moet de arbeid van een programmeur van radio
programma’s — in 1923 - te eenvoudig voorstellen. Hij had geen
'plaatjes’ tot zijn beschikking; en alles ging 'live'.
Live of life?
Dat 'live' wordt nog vaak geschreven ’life’. Dat is begrijpelijk,
want iedereen voelt dat er iets levendigs, iets van ’life’ in zo’n
’live’-uitzending zit. In tegenstelling met een uitzending van
plaat of band of film. De associatie met conservenblikjes dringt
zich op. Onlangs schreef een blad: „Veel rampzaliger is de rol
van de commercials in ’life’-uitzendingen.” Om te verklaren
waarom men hier ’live’ moet schrijven in plaats van ’life’ het
volgende:
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Op deze sobere wijze begon het eerste TV-net uit te zenden in
1952.
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De aanduiding ’live’ dient immers ter karakterisering van een
uitzending waarbij het kijken of luisteren naar de prestatie op
hetzelfde ogenblik gebeurt, als waarop de prestatie door de
uitvoerenden wordt geleverd. ’Live’ is dan het Engelse bijvoeg
lijk naamwoord dat een levendige of geladen toestand aangeeft.
Wie bijvoorbeeld op de Londense ’underground’-perrons naar de
spoorbaan kijkt, ziet daar niet twee maar drie rails naast elkaar.
De middelste is de ’live’ rail. Ze staat onder elektrische spanning;
raak ’r niet aan, want u bent ’r geweest! Ook een onontplofte
bom kan een ’live’ bom zijn. (laiv) De Engelse taalregels voor de
uitspraak brengen mee, dat als van het bijvoeglijk naamwoord in dit begrippengebied - wordt overgegaan op het werkwoord,
het mogelijk is dat een man „lives with a sex bomb” (livs). Hoe
verwarrend ’live’ (laiv), ’life' (laif), ’live’ (liv) ’living’ (liwing) en
’lively’ (laivli) door elkaar gebruikt kunnen worden blijkt bij
voorbeeld uit de volgende dialoog: „Wanneer is de opname? ”
vraagt een zangeres aan de studiochef van de AVRO. „Pardon,
mevrouw”, antwoordt de studiochef, „het is geen opname. De
uitzending is ’live’ (laiv) in studio 9.” „Welke cantate wordt het
eerst gezongen? ” vraagt de zangeres, ,,I know that my redeemer
’liveth’ (liweth) ”1), luidt het antwoord. „Good gracious! Do
we rehearse the ’livelong' (livlong) day? ”2). „Zeker een paar
uur, want u weet een 'live’ (laiv) uitzending is altijd meer ’lively’
(laivly).” „’t Is dat ik 't voor een ’liwing’ 3) moet doen, maar
anders...”, antwoordt de zangeres. „Ach”, zegt de studiochef:
„U moet maar denken: such is 'life.' (laif) „We ’live’ (liv) in een
tijd waarin ’live' (laiv) uitzendingen weer in de mode komen. We
moeten ons best doen ’to live (liv) up’ to tliis spiritual rebirth” 4).

1) „Ik weet dat mijn verlosser leeft”
2) „Goeie hemel! Repeteren we de ganselijke dag?
3) Living: broodwinning
4) Waardig te tonen aan deze geestelijke wedergeboorte.
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De eerste radiolezing
Bij alle massabediening met klanken, die aan de radio-omroep
vast zit, moet de luisteraar bedenken, dat hij tenslotte aan de
bron, bij een man terechtkomt. Die man - of vrouw - maakt de
keuze van wat duizenden zullen horen. Hij kiest, geleid door
overwegingen van beleid of door schema’s en directieven, ge
maakt door bazen of 'commissies’.
Maar — veel of weinig — de man aan de denkbron kan niet
uitgeschakeld worden; hij legt in zijn keuze een persoonlijke
bijdrage. Hij heeft voorkeuren en aversies. Hij zal U deelgenoot
maken van zijn eigen verering van idolen. Dat is het voorrecht
die een man, een mens, in stelsels, niet geheel kan worden
onthouden. Eenmaal op de plaats van keuzemaker, kiest hij. En
hij kiest wat hij aantrekkelijk vindt. De vrijheid, die mij toe
gemeten was overschouwend, besloot ik dat als eerste, die voor
de omroep een toespraak zou houden, iemand gekozen be
hoorde te worden uit hen die zichzelf goed in de hand hadden.
Hetgeen betekende dat zij niet bevangen mochten zijn door de
wonderlijke omstandigheden, die een toespraak zonder zicht
baar gehoor met zich meebracht. De redenaar moest iets te
vertellen hebben, de vertelling niet voorlezen, in zijn woord
warmte en overtuiging uitstralen en genoegen nemen met het
onopvallend ontbreken van alles wat de ijdelheid streelt. Dus
koos ik een femme auteur. Ik besloot de schrijfster Carry van
Bruggen, toen mevrouw Pit, echtgenote van de directeur van het
Rijks Museum, uit te nodigen, de eerste microfoonspreekster te
zijn. Ik bewonderde haar om haar schrijftrant. ’Het huisje aan de
sloot’ en ’Eva’ — haar romans - had ik gelezen en uit haar
voordrachten kende ik haar als begaafd en slagvaardig spreek
ster.
Ik verzocht haar mij een onderhoud toe te staan, welk verzoek
werd ingewilligd en — wat onwennig — bezocht ik haar in haar
landhuis in de buurt van de molen te Laren (NH). Als in de
Franse salons hield zij cercle, zodat men haar zelden alleen trof.
„U kunt vrijuitspreken, want ’t zijn allemaal goede bekenden.”
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De sprankelende kout van het gezelschap verstomde weldra,
door het ongewone van mijn voorstel.
Een radio-rede? Wat was dat... radio...?
„Mevrouw Pit, wilt U voor de radio van de NSF in Hilversum
een voordracht houden over een onderwerp dat U zelf mag
kiezen; ik raad U aan niet meer dan een half uur te spreken.”
„O”, (verbazing) Na een poos: „Ik weet dat er seinen door de
lucht gezonden worden, die een zinvolle bestemming hebben.
Maar U spreekt van een voordracht. Een voordracht onderstelt
een zichtbaar gehoor. Is dat op de NSF aanwezig en welk gehoor
is dat dan? ” „U bent alleen in een kamer; tenzij mijn aanwezig
heid U welkom is.” „Griezelig! Hoe weet ik dan dat ik iemand
bereik? Zal ik in zo’n kolven- en retortensfeer enige warmte
kunnen leggen in de sintels van mijn overtuigkracht? ” De
schrijfster van het ’Huisje aan de sloot’ verloochende zich niet.
„Als U de verwondering die U voelt met uw geoefende zelf
beheersing in toom houdt, zult U morgen beloond worden met
verbazing over het resultaat van technische middelen! ” „Ik
beschouw het als een uitdaging en neem die aan.” Dat wasecht
Carry van Bruggen. Zij was een groot succes als vertelster over
’Eva’. De verbazing beloonde haar de volgende dag rijkelijk met
loftuitingen van vrienden. „Het was of je bij ons in de kamer
sprak...” Ik genoot het voorrecht even voor het rode lampje op
de microfoonstandaard oplichtte, deze moedige vrouw te horen
zeggen: „Blijft U alstublieft bij mij als ik spreek... mijn hart
bonst, U moet ’t kunnen horen...”. Ik hoorde ’t niet; maar ik
bleef en gaf haar een geruststellende glimlach en knik, ten teken,
dat zij kon beginnen.
Zij werd een van de gevierdste spreeksters van de jonge omroep
met een omvangrijke correspondentie uit kringen van luisteraars.
Zij bracht de eerste zangeres voor de omroep. Het was mevrouw
Anna Schlüter-van der Bruggen, die — als spraaklerares — bij
mijn omroepen een ’dikke I’ bespeurde; waarvan ze mij af hielp.
Het eerste programmablad
De eerste ervaringen stroomden op allerlei wijze binnen. Toen de
HDO een poosje aan de gang was, schreven de luisteraars in
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Toespraak in het restaurant van de A VRO-studio voor het
houten beeld van Pieter Starreveld dat ,,De Vlucht van A VRO's
radio-uitzendingen ” symboliseert.
toenemende mate brieven waarin de vraag voorkwam: „Wij
zouden zo graag van te voren weten welke programma’s u gaat
uitvoeren; wij kunnen daar dan rekening mee houden en de
avond reserveren.”
Tot dan toe publiceerden wij onze topvoomemens in ’Radio
.Express’, het weekblad van de pionier op radiotechnisch gebied
J. Corver. Maar Corver was niet gesteld op uitvoerige programmapublikaties, omdat hij dan ruimte te kort kwam, voor zijn
technische wenken en uiteenzettingen. We moesten aan een
eigen publikatie zien te komen. Hoeveel moeite ’t heeft gekost,
om een uitgever te bewegen het ’risico’ aan te durven een
’goudmijn met rijke aders’ te exploiteren, zal ik graag vergeten.
Op 1 januari 1925 verscheen het eerste nummer van de ’Radio
Luistergids’, Redacteur W. Vogt. Het had heel wat voeten in de
180

...........>
Met H. Reinoud Directeur-Generaal van de P.T.T. tijdens een
diner t.g.v. W. Vogt’s 80e verjaardag.

aarde voor het zover was, want het was de bedoeling van Ir.
Dubois, directeur van de NSF, dat ik mij voortaan geheel aan de
omroep zou wijden, met inbegrip van het voeren van de redactie
van de ’Radio Luistergids’. De zin van het spreekwoord: ’met
het ambt komt het verstand’, had ik - geplaatst op pioniersposten - meer dan eens noodgedwongen in praktijk gebracht.
Het aanvaarden van het ambt van chef van de 'verkoop’ op de
NSF, was het hachelijkste bewijs van de gedurfde volksuit
spraak. Maar om nu roekeloos door te gaan met het op mij
nemen van oeverloze verantwoordelijkheden, waarvoor nauwe
lijks talent aanwezig gedacht werd, gaf mij de rillingen. Nu
moest ik optreden als redacteur van een weekblad, waaraan
allerlei plichten verbonden waren van het leveren van beschou
wingen over omroepzaken.
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Afgezien van de moeite om programma’s uit het buitenland te
krijgen en die van de - inmiddels opgerichte — NCRV, KRO en
VARA los te weken. Mijn bezorgdheid drukte ik uit tegen Ir.
Dubois. Bij hem had ik geen nare indrukken achtergelaten als
'chef van de verkoop’. Want ik had uitstekende transacties
afgesloten met de Indische regering voor de levering van mili
taire automobiel-zendstations. Met de KLM eveneens - waarover
ik al sprak
voor de installatie van radiozenders en
-ontvangers op haar vliegtuigen. Een transactie die tot in de
tientallen miljoenen opliep. Daarbij kwam de ontdekking van de
behoefte aan een huis-gelijkrichter - ’het theestoofje’ genaamd
— dat de noodlijdende fabriek uit de rode cijfers hielp met de
vele bestellingen die erop volgden. Die tenslotte leidden tot de
overname van de fabriek door Philips, die zij eerst te hulp
geroepen had, om ons bij te staan in de uitvoering van de
bestellingen op ’theestoofjes’, die wij zelf niet aan konden. Bij
deze overneming waren alle betrokkenen - van aandeelhouders
tot employés - gebaat. Zij waren verheugd over de zekerheid
dat ’de fabriek’ een begeerlijk object was geworden in plaats van
een blok aan ’t been. Dat zij de vleugels nu recht wijd zou
kunnen uitslaan, omdat Philips in haar toekomst geloofde en
kosten noch moeite en intellect spaarde om de NS F tot grote
bloei te brengen. Waar zij in is geslaagd. Aan het eind van 1924
was dat allemaal nog niet bekend. Ir. Dubois loste mijn weifeling
edelmoedig op, door te stellen: „Ga nou maar naar dat program
mablad; als ’t misloopt, kom je hier terug.”
Nou, ’t liep niet mis. Het blad werd een eclatant succes. In een
minimum van tijd hadden we dertigduizend abonnees. We bleven
geruime tijd het enige programmablad. Weldra begonnen de
zuilen ook wat dit betreft, ’voor zichzelf; want de zuilen
configuratie - dat stond toen al vast — was ’going to stay’.
DE RADIO LUISTERGIDS
Het redigeren van het eerste programmablad in de omroep, is
een van de aangenaamste taken geworden, die ik in de omroep
heb mogen vervullen. Het redactiekantoor was gevestigd aan de
182

I
ii

V-

.

Afscheid als Techn isch - Com m issaris van de N.R.U. Mr. P/i. de
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officierschap in de orde van Oranje Nassau op.
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O.Z. Voorburgwal in het gebouw van de drukkerij ’Jacob van
Campen’. Het carillonspel van de beiaardier van de kerk op het
Oude Kerksplein bij de Warmoesstraat, waaierde over onze hoof
den. Het rook er altijd naar eerlijke drukinkt, die aangenaam in
de neus lag. In tegenstelling met de krant van nu, die gedrukt
wordt met synthetische verf, die de geuren uitstraalt van vaalt
en belt. Van het 'personeel’ herinner ik mij gaarne de lieve
juffrouw Kroonenburg, de latere mevrouw Frie, die zo voor
treffelijk koffie wist te zetten en de zetters Kimman en
Helderman, die mij bijstonden in mijn nood.
Aanvankelijk bestond die bijstand in het verzoek een paar regels
te schrijven bij de stukken die te kort waren en te schrappen in
te lange artikelen. Het redactiebureau was ook de zetel van de
eerste 'programmaleider’. Daarvoor had ik uitgekozen, de
operazanger Chris de Vos, die, behalve een gave tenorstem,
uitgebreide relaties bezat in de kringen van kunstenaars, die de
jonge radio dringend behoefde. Een wonderlijk erudiete figuur
was de eerste vertaler en corrector ter redactie de heer Bernard
Hattink, afkomstig — evenals ik - uit het korps radiotelegrafisten van de Indische PTT. Hij is betrekkelijk jong gestorven.
Een bescheiden jonge man, die zich aanvankelijk bezig hield met
het rangschikken der programma’s, was Peter de Hoog. Geleide
lijk vereenzelvigde hij zich zo met het weekblad dat hij er de
redacteur van werd, toen de omroepstrijd mij volledig opeiste.
Peter de Hoog had die levende artisticiteit, die aangeboren is en
die zich alleen in een klimaat van scheppende vrijheid kan
ontwikkelen. Hij heeft veel van zijn talenten aan 'Radio Luistergids’ - later ’Aetherbode’ en ’Radiobode’ - gewijd. En al
werkende nieuwe talenten ontwikkeld. Contacten heeft hij ge
legd met de opkomende dichter Bertus Aaljes, met de tekenaar
Eppo Doeve, met de schrijver Theun de Vries; met zoveel
anderen, jongeren, in wie hij de beloften las. De samenstelling
van de 'kerstnummers’ van de ’Radiobode’ was elk jaar een
verrassing van zijn goede smaak en kunstzinnig aanvoelen. Toen
de ’Radiobode’ in de oorlogstijd uit onze handen werd weggeno
men, kwam hij bij de Wereldomroep, evenals Guus Weitzel en
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Flits Thors. Chris de Vos zwaaide met veel zwier de scepter over
de programma-afdeling, waaraan Louis Schmidt meewerkte, als
musicoloog en als bespeler van vleugel of orgel bij het HDOorkest, onder leiding van Fran^ois Lupgens.
De ’Radiobode’ ontwikkelde zich tot een bloeiend orgaan —
eerst geëxploiteerd door ’Jacob van Campen’; van 1927 af door
ons zelf als ANRO (Algemene Nederlandse Radio Omroep)
ANRO bestond maar kort. 1 januari 1928 werd de AVRO
gesticht. Nu was de omroep georganiseerd in een vereniging met
een Bestuur en een Directeur. Hoe dat allemaal onvermijdelijk
was, kan men zich bezwaarlijk voorstellen; maar een onder
neming die succes heeft in de maatschappij, trekt, onweerstaan
baar, een vorm van ongezonde aandacht. Die gaat uit van toe
schouwers die zelf niet op het idee komen iets te stichten, tenzij
ze een voorbeeld voor de neus gezet krijgen. Dat voorbeeld bezit
in hun ogen gebreken die zij nodig moeten aanvatten. Daartoe
moeten zij de leiding nemen uit de handen van de handelende
uitdenkers. Ze beginnen een actie, die als leuze voert dat er iets
tegen tekortkomingen moet worden gedaan. Er komen een
aantal meelopers en de beer is los. Wil men zich niet onder de
voet laten lopen, dan is verzet geboden.
Een analyse van dit soort ervaringen met aanzienlijke en gevaar
lijke bemoeiallen is elders gegeven onder het hoofd ’Analyse
van het lot van een goede bedoeling’.
EERSTE RECLAME IN DE OMROEP
Peek en Cloppenburg komt - tezamen met Jamin - de primeur
toe van de radio-reclame-boodschap. Jamin arrangeerde of
'sponsorde’ een lezing over de ’Lof der zoetheid’ en Peek sloot
een contractje af met de NSF-directie om de omroeper - dat was
ik! - te laten zeggen: „Nu is het geen weer om op straat te zijn,
tenzij met een regenjas van P & C.”
Dit bracht mee, dat een regenachtige dag moest worden afgewachl. Op een avond in 1924, toen ’Tosca’ - als eerste opera
voor de radio — opgevoerd was in Carré, stormde het uit ’t
noordwesten en striemde de regen, de zaal-verlatende bezoekers.
Ik zei: „Bedenkt u eens, hoezeer uw medemensen te benijden
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zijn, die een regenjas van P & C aan hebben; koopt er morgen
ook een! ” Althans woorden van die strekking. De directie was
tevreden met de luttele som, die zij daarvoor opstreek. Er waren
nog geen ’Ster’-tarieven. De radio was ergens goed voor!
Een vroege opbloei van de reclame in de omroep werd voor
komen door aanwijzingen van de overheid, dat de ’fabrieksvergunning’ geen machtiging inhield voor het omroepen van
reclameboodschappen. Met een schok bemerkte de regering dat
die radio allerlei zaken omspitte in het gedragspatroon van de
natie, die zij niet had voorzien. Wat had zij wel voorzien?
Er was een officieuze ’commissie-Posthuma’, die het radiovraagstuk onder de loep nam, maar de studie over de nieuwe
maatschappelijke verworvenheid begon eerst recht met de ’commissie-Ryys de Beerenbrouck’, waarin de HDO vertegenwoor
digd was door zijn voorzitter G. baron Tindal, met W. Vogt als
adviseur. De commissie zou zich in een indrukwekkend mon
nikenwerk verstrikken.
De omroep ontwikkelde zich zelf ondanks de Commissie als een
groeikrachtige brandnetel, die elk plekje door de overheid ge
prepareerde grond met het eerlijk elan der driftige jeugd over
woekerde.
F. Bordewijk over W. Vogt
Katadreuffe is niet uitsluitend het doelwit geweest van een groot
schrijver. Hij heeft ons met Katadreuffe geboeid in Wal ter van
der Kamp’s tv-bewerking van Bordewijks roman 'Karakter’. Ik
voel het als een onderscheiding dat hij mij eenmaal heeft uit
gekozen als mikpunt voor zijn subtiele spot, die tegelijkertijd
een stukje zelfspot inhield.
Bordewijk heeft mij uitgebeeld als overdenker van wat er door
mij heen ging als ik voor Dudoks Hilversumse Raadhuis stond in
afgunstig gepeins. De ’Groene Amsterdammer’ had even voor de
televisie werd begonnen — het zal omstreeks 1951 zijn geweest
— een prijsvraag uitgeschreven onder het motto ’ln de huid van
een schrijver’, waarin gevraagd werd in de schrijftrant van Bor
dewijk, Carmiggelt, Gans, Schierbeek of Vestdijk een verhaal te
schrijven over een aantal door de Groene-redactie opgegeven
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Uitreiking van de 'Pioneer Award’ aan W. Vogt door de
voorzitter van de 'International Broadcasting Society’ (1968).
onderwerpen bijv. ’Het boek Plesman’ en ’Vogt en het Raadhuis
van Hilversum’.
Toen de uitslag werd bekend gemaakt voegde de redactie eraan
toe:
„We hebben nog een verrassing voor u. Onder de inzenders was
namelijk ook de schrijver Bordewijk zelf, die - hors concours de volgende geestige persiflage van zijn eigen schrijfwijze stuur
de:”

Het stuk van Bordewijk luidde:
Willem Vogt en Dudoks raadhuis
Vogt stond voor Dudoks schepping. Zij trok, wegens de eenvoud
der harde lijnen, hard en eenvoudig ook hij. De wereldstad lag
grimmig koud. Staalkleurige wolken hingen uit het zwerk gelijk
vodden hangen uit de voorportalen van de kleerkoop. Het deer
de niet.
Een sigaar als een nachtmerrie pafte in Vogts mondhoek. Hij
stond op zware benen. Hij zou. Een man van karakter, die Vogt:
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Mateloos eerzuchtig. En toch, bij dit alles eenvoud, ook van
middelen. Zijn A.V.R.O. mocht een reuzin zijn, haar woning
beviel hem niet. Dit hier was zijn lijn.
Vogt hield van geniale namen. Naast hem zijn.zoons, Apollyon
Vogt, Leeuwenkuyl Vogt. Dezen, onpeilbare mythen, welfden
over het gebouw de dom van hun doem. Achter Vogt zijn
dochter, Schattenkeinder, hard, Aga, agave, vol stekels, en zijn
vrouw, Doom Vogt, stroef.
Vogt hield van ongemene tanden. Hij had zijn vrouw gekozen
om haar sterk gebit, zijn pers.oneel keurde hij op kiezen vóór de
capaciteiten. Thans hier die zes, een blok dreiging, maar een
blok.
Als de lus van een worgkoord omsingelde het AVROpersoneel het Raadhuis. Deze menigte zweeg, wrokte, stond.
Vogt keek naar Dudoks steen. Hij hield van de lijnen die beten,
de balken die bintten. Hij hield niet van zijn studio, klein,
schimmelig, onguur, buiten de eeuw, dood.
— Ik zal, zei hij. En Vogt vocht. De zakken gevuist vocht hij met
zijn enkele wil. Op de lasso van dat leger legde hij zijn stalen
tucht. Ontzag moest het winnen. Geen daad, geen woord, een
louter staan. Vogt won. In het asgrauw winterlicht voltrok zich
een lugubere verhuizing.
De gemeenteraad kwam zwijgend uit de secretarie, hel archief,
de cantine, de boden. Zij liepen rouwend onder de vracht der
bureaux, brandkasten, folianten. Het was de grootste ontrui
ming van Hilversum.
- Nu gaat, knalde Vogt.
Hij wees enorm naar ginds, onder de kim, waar de oude, de
bloedeloze studio lag, leeg, wachtend. Zij, verslagenen, trokken
er binnen, vreesachtig.
Toen geschiedde het aan de verpletterde metropool dat Vogt
een steigerende rosbeier beklom en inreed, hij eerste, gevolgd
door zijn heir. Hij plantte zijn terreinen vol wouden aan zenders.
Zijn weekblad, zwaar van de grootse, eenvoudige neo-barok van
zijn taal, stroomde in zondvloeden over de aardbol. Zijn zenders
verstikten de aetlier. Hij zat pompeus binnen de nieuwe archi188

tecturen. Zijn ogen keken als toverogen, wisselend. Hij was mono
polist van het klankbord der ionosferen, eigengekroond keizer in
dat Keizerrijk der eindeloze golflengten.
- Mijn geel paleis, zei hij, hard. Mijn forteres.”
Het merkwaardige is dat Dudok door mij is aangezocht de
AVRO-Studio te bouwen. Maar hij mocht de opdracht niet
aannemen, omdat hij gemeente-architect van Hilversum was.
Ontwikkeling van de 'eigen’ plaat.
Al van 1927 af werd het verlangen naar een bruikbaar middel
tot het maken van een eigen plaat voor het vastleggen van een
opname voor later gebruik levendig. De radio was gebonden aan
de ’live’ uitzending. De eerste spreker van een passend woord op
de eerste oudejaarsavond was professor Slotemaker de Bruine;
die er niet tegenop zag om enige minuten voor middernacht van
1923, in de studio van de NSF aan de Larenseweg te Hilversum,
aanwezig te zijn, om een doorvoeld woord te spreken bij de
overgang van het ene jaar in het andere. Op die avond zat de
heer R. Visser, technicus van de NSF, met zijn omvangrijke
apparatuur in de top van de St. Vituskerk, Emmastraat, Hilver
sum, om de klokken van de Sint Vitus af te luisteren, als zij op
het middernachtelijk uur over Hilversum, hun klanken lieten
uitgolven. Hotel-café ’Het Gooiland’ was er toen nog niet. Wel
was er een eenvoudiger 'Gooiland', onder de gezellige directie
van de heer Opmeer. Iedereen voelde dat zoiets niet kon blijven.
Het aanpassen van het beschikbaar zijn van de sprekers en
andere medewerkenden, aan het ogenblik van uitzenden, ging
steeds moeilijker. Men had ook bezwaar om voor luttele mi
nuten werken naar Hilversum te komen, op tijdstippen die het
minst convenieerden. Daar moest raad op geschaft worden. Maar
het maken van een grammofoonplaat was verre van een ge
makkelijke — en zeker een tijdrovende — zaak. Men moest de
methode volgen van de grammofoonplatenindustrie, die uit
Engeland moest worden ontboden, om op dikke wasplaten met veel omhaal van professioneel technisch display - de op189
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Ingeschreven in het Gulden Boek van de Gemeente Hilversum.
Burgemeester Boot reikt de oorkonde uit aan (v.l.n.r.) Dr. M.
Schönfeld, W. Vogt en Dr. Anthon van der Horst (1957).
name vast te leggen. De platen moesten in een soort 'diepvries’
worden bewaard, tot het moment van gebruik. Dit - éénmalig gebruik voor de radio-uitzending, moest dan met alle waarborgen
voor beschadiging worden omringd. Deze methode was kostbaar
en te omslachtig voor het haastige radiowerk.
De VARA komt de verdienste toe, desondanks te hebben be
sloten, zulk een installatie in eigen beheer aan te schaffen voor
de meer kostbare en langdurige uitzendingen. De AVRO zag uit
naar een professionele methode, die met minder omslag en risico
bruikbaar zou zijn.
Er moeten hier aanstonds twee AVRO-namen worden genoemd,
die onverbrekelijk verbonden zullen blijven met de ontwikkeling
van de ’plaat voor eigen gebruik’ - de 'eendagsvlieg’ - in het
radio-omroepbedrijf. Het zijn die van Ferdinand Schadd en
Marius van Overeem — de laatste ook organisator van de per
fecte grammofoonplatenconcerten in ’Singer’ in Laren, onder
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het bezielde patronaat van de toenmalige directeur van Singer,
Pieter Leffelaar. Ferd. Schadd was in 1927 ’free lance’ bij de
techniek van de beginnende AVRO. Hij was een maniak - in de
goede zin — ten aanzien van de uitdaging om een procédé toe te
passen, dat de gemakkelijke wendbaarheid bezat van een grammofoonplatenapparatuur voor plaatjes, die meestal gedoemd
zouden zijn 'eendagsvliegen’ te blijven.
Er was destijds een glazen plaat te maken, die bestreken werd
met een plastische soort pasta, waarin gemakkelijk, met een
naald, de klankfiguurtjes geschreven konden worden, die, onder
de elektrische impulsjes van de 'pick-up’, werd bewogen in het
passende ritme. Alles ging redelijk wel; maar de pasta werd,
onder de bewerking met de naald, niet hard. Zodat de plaat in
een oven moest worden 'gebakken'. Welk proces - evenals het
broodbakken — met de nodige zorg moest worden uitgevoerd;
omdat — als de plaat na het bakken harde korstjes kreeg — dit
stellig bij de afspeling voor de radio merkbaar zou zijn in een
irriterende ’ruis’. Schadd had een bepaalde methode ontwikkeld
uit zijn grenzenloze hartstocht om een goed produkt te pro
duceren, waarbij zijn ’schellak’-baksysteem een soort patent
bekwam. Hij deed het bakken des nachts. Het was op de Oude
Engweg te Hilversum merkbaar. Want de late voorbijgangers
snoven met de neus in de lucht om de bron op te sporen van —
wat zij vermoedden — een gevolg te wezen van een epidemie van
schoorsteenbranden. Ook sommige huisdeuren werden geopend,
om bezorgde huisvaders te tonen in chambercloaks, die door
bezorgde echtgenotes uit bed waren gejaagd „omdat zij zo’n
vreemde — aan schellak herinnerende — lucht roken.” De platen
van Schadd waren de eerste uitkomst om - short time sprekers en lichte geluidsprogramma’s vast te leggen voor later
gebruik.
De ’slag’ van de spiraal op de plaat, die de naald in de was sneed,
moest noodzakelijk ruim zijn, zodat, voor vijf minuten spreek
tijd, minstens drie platen nodig waren. Wat trouwens niet op één
plaat kon, moest op drie, omdat de plaat - zo zij aan beide
kanten werd bespeeld - niet zó snel omgedraaid kon worden op
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de draaitafel, dat de luisteraars geen hiaat bespeurden. Plaat drie
moest volgen op plaat één en plaat vier op plaat twee. Het
'overgaan' eiste de gespannen aandacht van twee man.
Daarvan werd mevrouw Lotgering-Hillebrand het slachtoffer, die
als eerste — als kookexpert - in haar vijfminutenpraatjes — op
de plaat werd vastgelegd. Wij hadden een verhandeling op
genomen over een vegetarisch gerecht en die op plaat drie
voortgezet. Mevrouw Lotgering besprak op plaat twee en vier
een vleesgerecht. Een vergissing werd - in de haast — gemaakt
met het overgaan. Men hoorde - midden in het vegetarische
gerecht — „en nu neemt u het spek”. De telefoon stond — zoals
dat heet - 'witheet' van de verontwaardigde vegetariërs.
Toen we ’t procédé vervolmaakt hadden met professionele
'Telefunken’-sets, waarbij de platen niet meer 'gebakken' wer
den, maar de plastische groeven met een scheikundig middel
werden verhard, zette de era van de eigen grammofoonplaat in;
later gevolgd door film- en magneetband. Een ’live’-uitzending
zou tot de zeldzaamheden gaan behoren in de omroep.
Maar in 1929 zag men — met de 'Telefunken’-apparatuur - een
merkwaardig schouwspel op die goede Oude Engweg in Hilver
sum, als men tenminste de voorzorg genomen had, tegen
middernacht in deze straat aanwezig te zijn. Bij de studio Oude
Engweg 4, stond een opstelling van apparatuur met enkele
microfoons op statieven.
Twee wagens ieder met twee paarden van de stalhouderij Van de
Brink te Hilversum, reden stapvoets aan, passeerden de micro
foons, waar de geluiden van de paardehoeven en het rollen van
de wielen op de straat werden opgenomen. Er werden verschei
dene passageritten gemaakt met de vigilantes. Soms passeerden
ze in stap, daarna in draf. Er werd halt gehouden en weer in
beweging gezet. Alles in de diepste stilte van het middemachtelijk uur. De volgende dag werd het raadsel opgelost. Aan de
bewoners van de Oude Engweg was ook dit tafereel niet
ontgaan; want „van de radio kun je alles verwachten”. Kommer
Kleyn voerde het serie-hoorspel 'De Rode Pimpernel’ op, waar
voor vergaderingen werden verzet, zoals nu voor Peyton Place. In
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W. Vogt op weg naar het NOZEMA-kantoor recht tegenover de
A VRO-studio.
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een episode werd Maric Antoinette van de Conciergerie gereden
naar het schavot. Met de lugubere ’tumbrils’ — de boerenkarren.
Het waren de paarden van de stalhouderij Van de Brink, die met
het voertuig wegreden. Het waren de geluiden van de plaat.
Ommezwaai van ’live’ naar plaat en band
Sinds die experimenten van Schadd heeft zich een ommezwaai
voltrokken van ’live’-uitzending naar die, vastgelegd op plaat of
magneetband. De ’live’-uitzendingen zijn uitzondering gewor
den.
Het sterkst komt dit tot uitdrukking in de radioviering van de
overgang van oud jaar op nieuw. Zat op oudejaarsavond van
1924 de technicus R. Visser met zijn apparatuur in de SintVituskerk te Hilversum en was de rest van de staf ’live’ aanwezig
in de studio... nu is dat anders. De illusie is overgebleven, de
werkelijkheid wèg.
Wie zich op oudejaarsavond de omroepstudio voorstelt, als een
verheven bijenkorf van, eigen stille blijdschap offerende, man
nen en vrouwen, of die de torentransen bevolkt wanen met
kleumende figuren, die in de koude nacht hun cijns betalen aan
de publieke ontroering van het moment, krijgen een ontgooche
ling opgediend. Alles ligt 'panklaar’ in de platen-of bandenkast
met de etiketjes, aangevende tijd en dag van activering er opge
plakt.
Wie het huis van de omroep, gedreven door ontroering en
dankbaarheid, op de oudejaarsavond binnenstapt, treft daar de
sfeer aan van de stationswachtkamer van Noord-Scharwoude.
Een eenzame omroeper, een stille technicus. Bij de deur een nog
stiller portier. Een donker uitgestorven huis.
Maar de koren zingen, de Bach-muziek orgelt, de conferencier
van het schalkse gedeelte van de avond doet de lach in de
huiskamers daveren en tenslotte beieren de klokken en klinkt de
twaalf-uurslag met ontroerende sonoriteit... alles dead.
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Dan wensen omroeper, technicus en portier, na een feestoliebol, elkaar gelukkig nieuwjaar en trekken hunne jassen aan
en gaan de nacht in, zonder illusie, want wie ze maakt, hééft ze
niet!
De slag om de Ridderzaal
De jaarlijkse verslaggeving van Prinsjesdag door de AVRO was
een populair gelegenheidsstuk geworden. De stoet vertrok van
het paleis Noordeinde, waar Paul de Waart (KRO) had postgevat
om het vertrek van de stoet te verslaan. Later — na de oorlog werd het beginpunt verlegd naar het paleis Korte Voorhout. Er
viel buitelt genoeg te vertellen om de uitzending interessant te
houden. D. Hans en majoor De Bas wisselden elkaar als verslag
gevers af. De heer Hans zag kans een aantal Kamerleden getooid met ambtsrok, steek en degen — korte interviews af te
nemen. Maar gedurende voorlezing van de Troonrede door H.M.
de Koningin, (Wilhelmina) hadden wij geen contact met de
Ridderzaal. Het verlangen werd van jaar tot jaar sterker om ook
in de Ridderzaal aanwezig te mogen zijn. En vooral: om naar
H.M. de Koningin te luisteren bij het uitspreken van de Troon
rede.
Opnieuw werd Jhr. Ruys de Beerenbrouck aangesproken, het
geen in zijn functie van minister-president gemakkelijk gemaakt
werd, omdat hij na iedere verkiezing, toch weer het nieuwe
kabinet voorzat.
„De moeilijkheid is”, zei hij, „dat de aanblik van de microfoons
H.M. nerveus maakt.” „Maar, Excellentie”, haakten wij snel in,
want hier moest een 'nieuwe opening’ - als in het schaakspel worden beproefd, „daar is wat aan te doen. Stel mij in de
gelegenheid aan te tonen, dat wij de microfoons onzichtbaar
kunnen maken.”
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Zelden zal er in de historie van het kabinet van de minister
president — zonder veel 'inspraak’ - zo duidelijk een 'pact'
gesloten zijn, tussen regering en radio. De toestemming van Jhr.
Ruys hield de volgende, eenvoudig geformuleerde, voorwaarden
in: „als de voorzitter van de Eerste Kamer, in zijn functie van
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IV. Vogt onder het mes van IV. Duys.
gezaghebber op Prinsjesdag, in de Ridderzaal en de omgeving
buiten die zaal, mij verzekert, dat bij een inspectie door hem
persoonlijk verricht, geen microfoons in de Ridderzaal zichtbaar
aanwezig waren, verklaar ik mij bereid H.M. de Koningin in over
weging te geven, een radio-uitzending van de Troonrede en wat
daaraan voorafgaat of er op volgt, te gedogen.”
De 'Operatie Binnenhof
De teerling was geworpen. Alea jacta est! De uitdaging moest
nu worden aanvaard. Alles moest er nu op worden gezet om de
voorzitter van de Eerste Kamer — die wist waar ’t om ging —
desondanks een rad voor de ogen te draaien. Want zonder
microfoon(s) ging ’t niet. De smadelijke afgang moest worden
vermeden. De AVRO mocht niet ’voor schut’ worden gezet door
de heer De Vos van Steenwijk. Hij immers, die op zijn landgoed
in Overijssel, metPaas, de kinderen liet zoeken naar.verstopte
paaseieren, was zelf expert. Een expert onder de verstoppers
moest de verstopper controleren!
Eén opmerking er tussen door! Men zal zich afvragen - bij alle
verschoonbare naijver tussen de omroepverenigingen - hoe de
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AVRO elk jaar aan de uitzending van Prinsjesdag kwam. Dat is
gemakkelijk te verklaren, omdat de AVRO de dinsdag had op de
ene zender en de KRO op de andere. Omdat de AVRO het eerst
aan Prinsjesdag had gedacht, was de KRO zo sportief om het
Binnenhof en omgeving niet aan de AVRO te betwisten. Hij
vergenoegde zich met het verslaan van het vertrek van de stoet
en het ’buitengebeuren’. Aangezien er geen 'zenderkleuring’ was
- zoals nu - kon de identiteit van een omroep niet in de mist
gaan. Eén kijk op de kalender welke dag het was van de week,
en men wist wie in radioklanken aan het woord was.
De Ridderzaal werd edelmoedig door ’Rijksgebouwen’ ter be
schikking gesteld van de AVRO-technische dienst, zijnde een
ploeg, die voor hete omroepvuren had gestaan en die voor
weinig terugdeinsde. „Never accept a defeat” was de leuze,
waaronder zij opereerde. Destijds in zwang zijnde marmerblokmicrofoons van Reiss, hadden een omvang van een kubus met
tien cm ribben. Die marmeren knapen verstopte men niet ge
makkelijk in de onmiddellijke nabijheid van H.M. de Koningin.
De sophisticated ’sigaretvormige’ microfoontjes waren er nog
niet. Proeven werden genomen met, onder de troonzetel ge
legde, marmeren microfoons en met microfoons in lamparmaturen. Maar het was evident dat deze oplossingen kinderspel
zouden zijn voor Baron de Vos van Steenwijk, van wie vast
stond, dat hij paaseieren niet zó opvallend, onder de aandacht
van zoekende kinderen zou brengen.
De Britse firma Sterling — maker o.a. van een gerenommeerde
hoofdtelefoon in luidspreker-arme dagen - had een bronzen
microfoontje op de markt gebracht, dat de afmetingen had van
een kleine appel. Beoordelaars ’langs de lijn’, gelieven niet uit
het oog te verliezen, dat het verstoppen van een microfoon één
ding is, maar dat de grotere taak aanvangt met het verstoppen
van de dubbeldraadsgeleiding naar de versterker in de kelder.
Vlak achter de poten van de troonzetel werden minuscule
gaatjes geboord in de baksteen der overwelving van de kelder
voor het doorlaten van de draden.
Bij de generale repetitie was de opstelling als volgt: De kleine
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bronzen microfoons waren gevlijd onder de, van rijk hout
snijwerk voorziene, armen van de troonzetel. Onder de welving
naar beneden van de linkertroonarm één, en een andere onder
de rechte rtroonarm. Er moest immers rekening gehouden wor
den met een wending van H.M. naar links of naar rechts. Omdat
de microfoontjes een bronskleur hadden, was er niets van te zien
als contrast met de warm bruine, houten armen van de troon
zetel. De generale kon beginnen. Dit zijn groteske momenten
voor ’homines ludentes’. Een vrij grote - professioneel aan
wezige — toeschouwersschare had geen tijd en rust aan de
vermakelijke kanten van de proefneming te denken. Aller ge
dachten waren geconcentreerd op het welslagen van de proef;
niet op de onzinnige taferelen uit de handelingen erin. Elk van
het team was een bepaalde sector van waarneming toebedeeld.
Geen enkel effect mocht onopgemerkt blijven. Een van de
secretaressen - welwillend beschikbaar gesteld door 'Waterstaat’
- werd gevraagd op de troonzetel plaats te nemen en gedeelten
voor te lezen uit de 'Haagse Post’. De ’H.P.’ was toen het roze
blad van de heer S. F. van Oss. Het waren de vervangende
geluiden voor de Troonrede. Bij de hoofdingang van de zaal
stond de AVRO-chauffeur met een raamstok in de hand. Op een
teken stampte hij daarmee op de grond en riep luidkeels: „de
Koningin”. Zelfs het „Leef de Koningin! ”, dat - na het
uitspreken van de troonrede - door Generaal b.d. Duymaervan
Twist werd ingezet en door Kamerleden en ministers over
genomen, werd nagebootst. Zonder dat meer dan een glimlach om
de lippen speelde van de aanwezigen.
Het was ernst wat hier gebeurde en geen luimig toneel. Al werd
de humor door de combinatie dier tegenstellingen evident.
Baron De Vos van Steenwijk zoekt naar microfoons.
Ik stak het Binnenhof over naar de Eerste Kamer en nodigde de
Voorzitter uit — gesterkt door de verzekeringen van mijn mede
werkers — in de Ridderzaal te komen speuren naar de micro
foon. Hij was zo sportief aanstonds te zeggen, dat hij opgericht
zou blijven bij zijn speurtocht; d.w.z.: geen geknielde of hori
zontale houdingen zou aannemen. Toen hij de Ridderzaal bin199

nentrad kon men een speld horen vallen. De secretaresse zat nog
op de troon; klaar om de 'Haagse Post’ verder voor te lezen, als
het protocol zulks verlangde. De Voorzitter van de Senaat keek
naar boven, langs de wanden, ging vóór de troon staan, blijkbaar
speurend naar draden; liep achterwaarts, weer voorwaarts; liet
de secretaresse opstaan vair de troon, en weer plaatsnemen,
tenslotte verklaarde hij zich voldaan. Zonder te vragen: „Waar
zitten ze nu verstopt? ” beloofde hij Jhr. Ruys de Beerenbrouck, in aanbevelende zin voor te lichten. Zelden is een
hoogwaardigheidsbekleder met zoveel ijver en opluchting de
Ridderzaal uitgeleid.
De Koningin.
De minister-president hield woord. Wat hij H.M. heeft geadvi
seerd, zal het geheim van het Kabinet blijven, maar zeker is, dat
de Koningin de Troonrede voor de eerste maal voor de radio
uitsprak en - zo wij hoorden - door de hofhouding - thuis geprezen werd voor haar duidelijke voordracht: „Het was of wij
erbij waren.”
H.M. Koningin Wilhelmina was van toen af voor de radio ge
wonnen. Zelfs konden wij van dat merkwaardige ogenblik af, in
ons prospectus schrijven: (we deden ’t natuurlijk niet! ) „Ook
ten Paleize te ontbieden”.
Het eerste hoorspel.
Al in 1924 ging het eerste hoorspel uit, dat door de Nederlandse
omroep is uitgezonden. Ik kan het weten, want ik heb het
geschreven, de ’produktie’ ervan gehad, de spelers uitgezocht en
ze geregisseerd. Het stuk heette ’Het turfschip van Breda’. Het
behandelde de bekende overrompeling van de Spaanse bezetting
van het kasteel van Breda door luitenant Matthijs Helt en
Kapitein Heraugière met hun ’Paard-van-Troje’-achtige inval in
het vijandelijke territoir, als vendel verborgen in het turfschip
van schipper Adriaan van Bergen. Er konden - pecuniawege —
geen echte acteurs worden uitgenodigd, zodat enige figuren uit
de fabrieksstaf werden 'aangetrokkén’ om de rollen te bezetten.
De hoofdrol was toebedeeld aan ’dikke’ De Ruyter, een massieve
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Kromgetrokken televisietoren van Smilde nadat de top door een
Amerikaans vliegtuig was geraakt.
figuur, die dienst deed als stoker bij de centrale verwarming. Hij
behoefde alleen zichzelf te zijn en niet in de huid van een ander
te kruipen. Daarenboven was hij toegerust met een natuurlijke
intelligentie, die hem - na enige repetities en raadgevingen — in
staat stelden een tekst te lezen en te ’brengen’. Dit brengen van
de tekst was een verrukking om te horen. De juiste toonaard,
het vereiste accent, kortom: een prestatie van pure natuurlijk
heid. Hij werd op de fabriek de ’dikke’ De Ruyter genoemd; ter
onderscheiding van zijn broer, ook werkzaam op de fabriek, die
jeugdiger en slanker was.
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Het stuk opent met een rapport van luitenant Matthijs Helt aan
zijn chef kapitein Heraugière, beiden dienstdoende in Maurits’
leger. Helt beklaagt zich over de saaiheid van het dienstdoen. Er
valt niets meer te beleven, sinds Maurits de teugels nog niet
wezenlijk in handen genomen heeft, na de intermezzi der door
de Staten aangezochte, vreemdelingen: Frans van Anjou en de
graaf van Leicester. Heraugière beaamt dat hij gehoord heeft van
de laatste stunt met de hooiwagen in Lochem. De Spanjool
krijgt de laatste tijd wel klappen. Heraugière wijst op de debacle
van de Armada. Maar wat kan je anders verwachten, als ze — in
plaats van echte admiraals — beginnelingen met twee linker
handen tot commandant benoemen — zoals de volslagen adel
lijke leek Medina Sidonia. Tenslotte wil de Prins wat leven in de
brouwerij brengen. Hij beraamt, na een gesprek met Van Bergen,
het avontuur met het 'Turfschip’.
Hier is een brok dialoog uit de mond van de schipper:
Van Bergen: „Nou kapitein, ’t kwam zo; ik sting onderlaast in
de kolenboet bij de Prins thuis, na 150 lange en 100 korte
turven te hebben gebracht, tot die langs kwam om naar het huis
van meneer van Oldenbarnevelt te gaan. Een beste klant, kaptein, meneer Oldenbarnevelt; en prompt van betalen! Trouwens
de Prins óók. Ik zei: „Ja, Hoogheid, ’t wintert al aardig! ”
„Nou, net! ” - zei die... ,je moest nog maar acht mud antraciet
brengen en wat korte turf voor de warme stoven”. Ik zeg: „Best
Hoogheid; als ik van Breda terugkom”, zei ik, „za’k ze gelijk
meenemen;en ook nog wat ’baggelaars’.” „Van Breda” - zee die
— en ’t was net of ie in een naald was gaan zitten, zo keek die.
Ik zei: Ja, Hoogheid, ik heb ingeschreven op de aanbesteding
voor het Spaanse garnizoen en ze hebben ’t mijn gegund. Toen
dacht ie ’n ogenblik na en zee tegen me, Van Bergen — zee die —
we motten je turfschip hebben; da’s net een baantje voor hem
daar in Utrecht.... daarmee doelde hij op uwes, kapitein! ”
De overval wordt met Van Bergens schip uitgevoerd en de
’hoest’-scène van het snip-verkouden geraakte vendel, is natuur
lijk het hoogtepunt van het werkje. Maar tenslotte overwint
Heraugière: Breda wordt, als nieuwe parel, toegevoegd aan de
veroveringen van Prins Maurits.
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XI
Ontmoetingen

Aristide Briand
De legendarische minister-president van Frankrijk, die kampioen
was in de rij van kabinetsformateurs in Europa, logeerde in het
deftige hotel ’Des Indes’ in Den Haag. Briand wilde dat ik de
vragen over de bijeenkomst opschreef, maar hij liet mij vrij in
het stellen van vragen over zijn indrukken over ons land en zijn
verblijf. Hij rookte voortdurend gesausde sigaretten en leek
nerveus. Als hij sprak voor de microfoon verlustigde ik mij aan
die Gallische welsprekendheid, waarvan hij het geheim en de
bekoring bezat. Het was of hij met zijn stem de registers van een
orgel open trok.
Gas tav Stresemann
Er was omstreeks 1928, door de grote mogendheden, een toe
nadering tot Duitsland gepland, die in 1929 culmineerde in het
Kellogg-pact, waarbij de oorlog uitgebannen werd. Wat daar van
terecht gekomen is, weten wij nu, nadat wij veel leed geleden en
veel illusies verloren hebben.
Den Haag kreeg van de vele conferenties zijn deel; zodat grote
Europese staatslieden in het land kwamen. Het ging ook om het
kwijtschelden van grote herstelbetalingen aan Duitsland door
Frankrijk en andere landen; waartegen de Britse Labourminister
van Financiën Snowden, zich fel verzette. De hoofdfiguren in
dit spel waren Briand en Stresemann. De ontmoeting met Briand
is al genoemd. Maar ook was er een met Stresemann, die de
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IV. Vogt en Han Hollander te Milaan nadat ze de beroemde
voetbalwedstrijd ”We gaan naar Rome”hadden verslagen.
belangen van de Weimar-republiek voortreffelijk diende. Hij
heeft zich hieraan opgebrand. Toen ik met hem sprak, viel het
mij op hoe lijdend hij eruit zag; hoe dodelijk vermoeid hij was.
Stresemann leed aan een nierziekte, die hem alleen veroorloofde
zijn werk te doen, als hij een zeer streng dieet volgde. Daarom
was hij vergezeld van een .eigen kok, die de weinige spijzen
bereidde, die de minister mocht gebruiken om in leven te
blijven. Het trio Briand, Stresemann, Austen Chamberlain, later
Ramsay Mac Donald, beheersten de spreekgestoelten in parle
menten en Volkenbondsvergaderingen. Ik vraag hem of hij het
als een voldoening voelt, met Briand, de Nobelprijs voor de
vrede te hebben gekregen. Stresemann glimlacht vermoeid. „Ik
voel grote trots, zo lang er hoop blijft, dat ik in mijn vredes
missie slaag! ” antwoordt hij. In 1929 is hij gestorven.
Hitler was op weg naar de macht. Stresemann slaagde in zijn
missie niet.
André Tardieu
Een andere minister-president was André Tardieu die voor een
andere Europese aangelegenheid naar Den Haag kwam. Hij was
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het tegendeel in verschijning van Briand. Deze was wat slordig in
algemene aanblik, tegenover Tardieu, die een verschijning lever
de ’tiré a quatre épingles’. Karakteristiek voor hem was zijn
lange sigarettepijp, die hij voor iedere sigaret gebruikte en zorg
vuldig met haar vulde. Zijn gebaren waren elegant en niet zonder
een zekere behaagzucht. Hij was in zijn antwoorden op vragen
zeer vrijmoedig, al was hij behoedzaam op het stuk van het
geven van antwoorden op essentiële punten van het doel dat hij
hoopte te bereiken.
Maria Montessori
De pionierster op het gebied van de kinderbegeleiding in hun
prille jeugd, had ik altijd bewonderd om haar frisse ideeën en
om haar volhardend streven.
Door een toeval kwam ik - via de schepper van AVRO’s Radio
Journaal, Gustav Czopp, eerst secretaris van Dr. Ritter, de leider
van de literaire rubriek - met haar in aanraking. Op Gustav
Czopp’s aandringen was zij bereid een paar vragen te beant
woorden voor de microfoon van het radiojournaal. Wij ont
vingen haar in de kleine sprekersstudio aan de ’s-Gravelandseweg
die nu — in de laatste studioverbouwing - is ten offer gevallen
aan de behoeften van de technische dienst. Frêle zat zij daarin
de leren clubfauteuil broos en verlegen voor ons. Het was in de
eerste jaren dertig, zodat zij toen ongeveer 65 jaar zal zijn
geweest. Terwijl zij antwoord gaf op onze vragen, lichtten haar
ogen op en was het of een vuur in haar - dat nimmer gedoofd
was — aanwakkerde door de herinneringen die zij ophaalde en
die getuigden van een overwinning van haar denkbeelden na
strijd.
Willem Mengelberg
Toen Dr. Cronheim, die in 1925 artistiek Directeur van het
Concertgebouw was, toestemming gegeven had om ’het Concert
gebouw uit te zenden’, voegde hij een waarschuwing aan zijn
toestemming toe: „zorg ervoor dat U ’t met Willem Mengelberg
verstandig aanlegt.” Hij had zich aanvankelijk wat verwonderd
over de uitdrukking: ’het Concertgebouw uitzenden’. Wat was
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dat? Ik dacht dat zo iets alleen gebeurde met ’diners van de
kok’.”

Met Willem Mengelberg had ik geen moeite. Hij had in Amerika
iets van de aanwezigheid van radio gemerkt en hij wilde graag
meewerken, mits ik zijn aanwijzingen volgde. Dat deed ik graag.
De proefuitzending vond plaats op 8 januari 1925 met het
programma dat op bldz. 72 afgedrukt staat. Dit was nog maar een
aanloop tot het programma van zaterdag daarop, toen wij het
drieste waagstuk ondernamen van de uitzending van de 8ste van
Mahler. De technische verwerking van deze gigantische perform
ance was toevertrouwd aan de heer R. Visser - de latere
technische studiochef van de AVRO. Hij verrichtte dat werk
met zijn gebruikelijke onverstoordheid en technisch aanvoelen
van een taak.
Mengelberg was volkomen 'in' van het ogenblik af, waarop hem
van vrienden en kennissen talloze complimentjes hadden bereikt
over zijn uitvoering van o.a. de vijfde van Tsjaikowski op don
derdag 6 januari. Dat is heerlijk met de radio, dat de daad zelf —
mits gelukt - voor de beloning zorgt, zonder dat men er verder
wat aan doet. Radio was — toen in 1925 — weinig verbreid. In
het bijzonder niet onder dat ietwat sophisticated publiek dat
naar de Concertgebouwuitvoeringen ging, of er zijn belangstel
ling aan gaf. „Als de radio dat kon, zat er toch iets goeds in die,
als 'Spielerei' ondergane radio.” De uitvoerenden waren voor de
radio gewonnen, want „we hoorden jullie zingen (of spelen) als
waren wij erbij in de zaal”, was een compliment dat enorm veel
'goodwill’ stichtte. Wel zou de verwende stereo-luisteraar, die zijn
klanken bovendien opgenomen ziet in de concertzaal met de
meest verfijnde microfoons en versterkers, enige aanmerkingen
hebben gehad op de uitvoering van 1925.
De uitzending uit het Concertgebouw onder de AVRO-vlag was
hiermee begonnen. Iedere donderdagavond en menige zondag
middag werd het Concertgebouwconcert integraal uitgezonden.
Men kon erop rekenen. Een 'zenderkleuring' was niet nodig om
dit programma te 'ontmoeten'. Men wist - de kalender was
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oorkonde
Burgemeester en Wethouders van Hilversum,
gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 3 Februari 1953
tot instelling van een Gulden Boek, ter inschrijving van
ingezetenen die door hun leven en werken hebben bij
gedragen tot de ontwikkeling van de Gemeente en de luister
van haar naam in den lande en den vreemde, alsmede van
degenen wier verdiensten om andere redenen voor erkenning
van harentwege in aanmerking komen,
doen te weten,
dat zij op datum hieronder vermeld in het Gulden Boek
hebben doen inschrijven

Willem Vogt
geboren 1-2 augi888 te Den Helder

De inschrijving, vergezeld van een korte samenvatting van de
redenen welke daartoe hebben geleid, is geschied op blad jo
van het Boek.
Ten bewijze van de inschrijving wordt deze Oorkonde uit
gereikt aan
de heer Vogt
voornoemd.
Hilversum, 22 febr. 1957
Burgemeester en Wethouders van Hilversum

voldoende - het is donderdagavond, dus het is Concertgebouwavond van de AVRO. Het Concertgebouw heeft zich tot de
bezetting in mei 1940 trouw aan zijn relatie met de AVRO
gehouden. Zeker! Er was een contract met het Concertgebouw
gesloten, waarbij de AVRO een afname van met name genoemde
concerten garandeerde tegen een prijs, die afhankelijk was van
de draagkracht der AVRO. De Concertgebouwconcerten waren
geen 'koopwaar’ uit de reguliere 'commercie’. Maar de AVRO
moest door eigen inspanning de te betalen bedragen verdienen.
Daarom had het Concertgebouw-contract geen ’zakelijke’ —
d.w.z. ’geldelijke’ basis. Men waardeerde eikaars prestaties in
waarden van 'trouw'. Daarover waren de andere omroepvereni
gingen nijdig. Men sprak smalend over de 'exclusieve contracten’
en kritiseerde de onsociale houding van de AVRO om het
Concertgebouw voor zich alleen op te vorderen. Daarbij uitbet
oog verliezend dat de AVRO de Concertgebouw-uitzendingen
niet reserveerde voor haar aanhangers alleen, maar voor elkeen
die ernaar wilde luisteren. Daarom heb ik mij nooit voor de
'exclusieve contracten’ geschaamd. Eerst na de bevrijding in
1945, toen de eerste blijken van bereidheid tot constructieve
samenwerking bij de andere omroepen met de AVRO aan het
licht traden, heeft de AVRO de Concertgebouw-concerten ter
beschikking van de vrijwillig gestichte gemeenschappelijkheid in
de omroep gesteld. Op de scheef gegane ontwikkeling van die
vrijwillige gemeenschappelijkheid in - in wezen - door de
overheid gedicteerde schijngemeenschappelijkheid in de NOS,
komen wij in een aparte beschouwing terug, (bladzij. 232) Eerst is
er een groter figuur aan de voortgezette orde, namelijk: Willem
Mengelberg. Alle uitzendingen uit het Concertgebouw geschied
den 'live'. Dat wil zeggen: direct op het ogenblik dat het
Concertgebouworkest speelde. Dat gaf wel eens aanleiding tot
een professioneel ’embarras’.
Willem Mengelberg was een karakter dat zich bewust was van de
grote culturele en voorname zaak die hij in de muziek diende.
Béla Bartók
In de jaren van de studio op de Oude Engweg Hilversum,
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ontvingen wij de componist Béla Bartók. Hij was in gezelschap
van zijn gastheer, de architect W. M. Dudok. Bartók was een
kleine, broze man, die veel belangstelde in de wijze waarop een
klein land een radio-omroep aanpakte, zonder ’licence fee’.
Juclge Rutherford
Hij had iets te maken met de ’Bible Watch Tower’-organisatie,
waarvan hij de grote leider was. Hij is verwant aan, of hetzelfde,
als 'Jehova’s Getuigen'. Rechter Rutherford verbaasde zich er
enigszins over, dat hij hier, in Nederland zo weinig moeite had
om voor de radio aan het woord te komen. Hij lachte om de
verklaring die wij gaven, door te zeggen, dat wij, Nederlanders,
niet zo gauw met een optocht meeliepen, maar dat wij er dol op
waren om langs de weg te staan en het voorbijkomen van
optochten gade te slaan.
Lieutenant Dunn
De kleurigste gast die wij ooit hebben gehad in de eerste jaren na
de opening van de nieuwe studio aan de ’s-Gravelandseweg te
Hilversum, was Lieu tenant Dunn, kapelmeester (musical director) van de band van 'The Royal Horse Guards’ (The Blues),
Londen. Wij wilden iets spectaculairs om er zogenaamde ’stedenavonden’ mee op te luisteren. Dat waren avonden, waarop wij
tot de luisteraars gingen, om propaganda te maken voor onze
instelling. Er was toen een band tussen de leiding van de omroep
en zijn leden. Door de schaalvergroting der dingen en het weg
vallen van de noodzaak eigen exploitatiekosten te verdienen, is
in de verhouding lid-organisatie een verandering gekomen. Er is
veel van de oude warmte weggevallen. Het was misschien voor
een deel onvermijdelijk. Een groot moment was ’t toen de
felkleurige stoet van de 'Horse Guards’ met hun rode tunieken
en vervaarlijke beremutsen, zoals men ze kent van White Hall
Londen, over het Damrak te zien marcheren, met Lieutenant
Dunn en ondergetekende aan het hoofd, op weg naar de logeerplaats in hotel Schiller op het Rembrandtsplein. In de badkamer
van Schiller gleed lt. Dunn uit en viel zo ongelukkig, dat hij een
lichte hersenschudding opliep. Duizelingen bevingen hem af en
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toe. „You better give in, Sir_” zei de onderkapelmeester. Het
fiere antwoord kwam: „I never give in! ” En dat was zo. Hij
dirigeerde zijn band, die avond-zelf in het Concertgebouw, Am
sterdam.
Emil Ludwig
Deze romantiseur van de geschiedenis was een indrukwekkende
verschijning. Hij sprak vloeiend Italiaans en Duits. Hij was door
Dr. Ritter bij ons binnengeleid in de studio aan de Oude
Engweg 4 Hilversum, waar nu notarissen zetelen. Ik had alleen
zijn 'Maria Stuarf gelezen en daarin de warme menselijke noot
aangevoeld. Op een vraag of hij niet bevreesd was bij deze wijze
van geschiedschrijving te veel persoonlijke gevoelselementen
door de feiten heen te weven, antwoordde hij, dat de gevoels
elementen in de menselijke verhoudingen een grote, zoal niet
beslissende rol spelen en de feiten voorbereiden.
Als men geschiedenis wil verstaan in al haar samenstellende
elementen mag men de gevoelsbeweegredenen niet uitschakelen.
Het is de plicht van de auteur de feiten zoals die uit de bron van
betrouwbaar geachte chroniqueurs tot ons komen, scrupuleus te
eerbiedigen, maar de intuïtieve interpretatie daarvan in termen
van beheerste emoties, die zich langs intuïtieve weg rechtvaar
digen, met de feiten te vermengen.
Het was duidelijk dat een man met een zo rijk gedachten- en
zieleleven tot deze wijze van geschiedschrijven moest komen. Ik
benijdde de koninginnen, die in hare gecompliceerdheid van
vrouw en heerseres in Emil Ludwig een scherp speurende geest
en een begrijpende ziel vonden.
Evert Cornelis
De traditie van de uitvoering op Palmzondag, van de ’Matthaus
Passion’ bestond al in 1924. Om tot de uitvoering te mogen
overgaan, moest ik twee formidabele barrières nemen, namelijk
die van Professor Gunning, voorzitter van de Bach-vereniging en
van Evert Cornelis, de dirigent van het 'Utrechts Stedelijk
Orchest’. Met de voorspraak van mevrouw A. Noordewier-Reddingius en van de alt mevrouw De Haan-Manifarges, kon ik Evert
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Opdracht in het boekje ,,Hoe men niet moe/ schaken”, door S.
Landau aan W. Vogt tijdens het A VRO-Wereldschaaktoernooi in
1938.
Cornclis bewegen mij toe te staan, om met mijn microfoons de
Sint Bavo te Haarlem te betreden. Sindsdien is de radio-uitzending van de ’Matthaus’ elk jaar gevolgd. Hetzij uit de Bavo,
hetzij uit het Concertgebouw onder Mengelberg, hetzij uit de
kerk in Naarden. Het waren de grote tijden van mevr. Noordewier, Ilona Durigo, Louis van Tulder, Thom Denijs en zo vele
anderen, onder wie Jo Vincent, die wij - even vóór de oorlog uit Scheveningen uitzonden, toen zij - grandioze prestatie - op
verrukkelijke wijze ’Die Grafïn’ zong en speelde uit ’Figaros
Hochzeit’. Tijden en personen over wie men - om hun gaven niet gauw uitgepraat raakt.
AVRO Wereld Schaak Toernooi
Ik zou tekortschieten als ik niet een woord besteedde aan de
schaakreuzen, die in 1938 de grootste meesterkamp aller tijden
speelden: Aljechin, Euwe, Capablanca, Fine, Flohr, Botwinnik,
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Keres en Reschewsky. Ik moest mij verdiepen in de geheimen
van het Sonnenborg Berger-systeem en in tal van financiële
gewoonten in de schaakwereld. De simultaan-schaakseances met
de AVRO-leden in vele steden vergezelde ik. Bij voorkeur ge
sprekken voerend met - (non playing) - Tartakower, die de
geestigste schaakcommentator is, die ik heb ontmoet. Vaak
gebruikte hij termen van het slagveld, terwijl toch het schaakspel
het rustigste en vreedzaamste is van alle spelen. Aljechin was een
van de lastigste heren. Daarom wendde ik mij - als er kwesties
. rezen - tot mevrouw Aljechin in het Carlton Hotel. Alles kwam
dan in orde. Zij was - evenals ik - een poezenliefhebber. Dat
schiep een band. Vandaar. De meesters wilden elk goed zijn voor
30 partijen. Er waren zoveel deelnemers dat er gegadigden
afgewezen moesten worden tenzij de meesters zich bereid ver
klaarden meer dan 30 partijen te accepteren. Fine en Keres en
Flohr zagen er niet tegen op om desnoods 45 tegenstanders voor
hun rekening te nemen. Aljechin werd in Zwolle overwonnen
door een Muloscholier. Edelmoedig schreef hij op het (karton
nen) wedstrijdbord: ’An meinen Besieger’ waaronder zijn hand
tekening. Ondanks het grote aantal deelnemers wonnen de mees
ters meer dan 90 procent van de tegenstanders. Slechts enkelen
wonnen hun partijen of speelden remise.
Mistingitett
De beroemde Franse diva van de ’Folies Bergères’, die zovele
malen daar in de pralende glorie van hermelijn en bont van de
toneeltrappen was gedaald, om de zaal te verrukken met haar
spel en haar verschijning, was een kort ogenblik in de AVROstudio Hilversum, kort na de opening ervan in 1936. Zij was nu
stemmig in zwart gekleed, rookte sigaretten uit een elegant
gesierd pijpje. Zij miste geheel de ongedurige allure van een
gevierde ster, met een bijna moederlijke inslag van een oudere
vrouw, die vele illusies te boven was gekomen, maar niets
verloren had van haar allure als grande dame en van haar
charme. Ik ben van huis uit geen man, die zich aanstonds op z’n
gemak voelt in het gezelschap van een diva die de wereld aan
haar voeten heeft gezien. Vrouwen van de ervaring van Mistin212
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guett bespeuren dit manco terstond. Zij hebben een leven lang
gewaad in het vloeibaar geworden klatergoud van verering en
lofspraak, dat een afwijking naar de werkelijkheid weldadig gaat
aandoen. Het werd een gezellig gesprek in de AVRO-kantine,
waarin Mistinguctt zich een lieve causeuse toonde, die over
gewone dingen sprak zoals bloemen en kinderen van Holland,
die zij beide gezond en bloeiend vond.
Maurice Chevalier
Een artiest die, buiten zijn optreden voor een publiek, volkomen
dezelfde was in de dagelijkse omgang. Dezelfde olijke, knip
ogende, levensblije persoonlijkheid met een aanstekelijke glim
lach om de lippen. Altijd bereid voor een schertsend gesprek
onder veel gelaatsmimiek, waaruit de tumultueuze, maar nim
mer somber gerichte, inborst naar buiten opbruiste. Hij was in
de AVRO-studio omstreeks 1937 toen hij op zijn beroemde,
schalkse wijze — met de fameuze tikjes op z’n platte strohoed ’Valentine’ zong. Het ondeugende liedje waarop een ’katje’ van
de adjunct-rcgeringscommissaris voor het radiowezen binnen
liep, waarop alleen geantwoord kon worden, dat ’t Frans te rad
gezongen werd om nog te worden verstaan.
Maurice trad toen ook in Tuschinsky’ op; en - hoe mooi de
zaal ook was — ’ze braken d’r af! ’ Maurice beweerde dat ik op
dezelfde dag in hetzelfde jaar geboren was als hij, 12 augustus
1888. Hij bleek later een maand gesmokkeld te hebben, ’t Was
12 september 1888.
Richard Tauber
Een grandioze zanger, die het grootste behagen schepte in het...
dirigeren. Hij was opgetogen toen Nico Treep hem de dirigeer
stok overreikte en hij het AVRO-orkest mocht leiden in ’Geschichten aus dem Wiener Wald’. Met zijn ’Madchen, mein
Madchen’ verrukte hij propvolle zalen, die onder AVRO’s auspi
ciën gevuld waren in het hele land. Na elk nummer werd aan
Richard een schone handdoek achter de coulissen verstrekt,
waarmee hij zich de parels van het hoofd wiste.
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Kathleen Ferrier
Deze altzangeres aller tijden was menig jaar gast van de AVRO
voor recitals en voor optreden met orkest. Zij was een beeld
schone donkerblonde vrouw, bescheiden en innemend en ge
voelig voor kleine attenties, die haar verblijf vergemakkelijkten
en haar onthieven van beslommeringen, die in een vreemd land
zwaarder wegen dan thuis. Zij hield van een gezellig samenzijn
na afloop van de inspanning der voorstelling. Ik bood haar dat
aan bijv. in het Italiaanse restaurant aan de Amstel. Onder de
aanwezigen waren de erudiete Dr. Rudolf Mengelberg, directeur
over de kunstzinnige zaken van het Concertgebouw, de befaam
de Britse violist Nicholas Roth en zijn vrouw.
Kathleen vertelde van haar Amerikaanse tournees. Zij toonde
zich ontspannen en vrolijk, met een rem op uitbundigheid. Het
hoogtepunt van ontroering verwekte zij met haar ’Che faro
senza Euridice...? ’ van Von Gluck. Zij zong de rol ’en travestie’.
Hoe bedroefd waren wij toen de tijding kwam van haar dood,
die volgde op een ziekte, die haar op een lang ziekbed wierp.
Haar vrienden voelden toen de woordinhoud van de Shakespeare-passage: „Alsgij nog tranen hebt, stort ze dan nu.”
De filmsterren
Hieronder reken ik Zarah Leander, Rcnate Müller, Lilian Harvey, Martha Eggerth, Jeanette Mac Donald.
Zarah Leander was een donkere, indrukwekkende vrouw, voor
mijn gevoel omringd door een sfeer van melancholie en noodlot.
Wij entertainden haar in Hamdorff, Laren. Ik dacht aan ’Gebundene Hande’ en ’Der Wind hat mir eind Lied erzahlt’. Renate
Müller kwam in ’Hof van Holland’ Hilversum haar ’Ich bin ja
heut so glücklich’ zingen met orkest. Renate was gespannen en
zenuwachtig vóór haar optreden; maar daarna was zij de lieftal
ligheid zelf, zonder de allure van een filmster.
Lilian Harvey en Martha Eggerth behoorden naar mijn gevoel tot
één gelijke lieftalligheidsklasse, zij het met nuanceringen.
Jeanette Mac Donald (’Love Parade’) zonden wij uit Amster
dam uit. Als mieren wisten de ’fans’ de studio’s binnen te
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Microfoon-omhulsels gebruikt bij het burgerlijk huwelijk van
Prinses Juliana en Prins Bernhard in het raadhuis van Den Haag
(1937)
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dringen om handtekeningen te kunnen afsmeken aan hun gelief
de sterren.
Feest- en rouwdagen voor het Huis van Oranje
Als feestdagen golden het regeeijubilcum van koningin Wilhelmina in 1938. Een grootse manifestatie van hulde werd H. M.
bereid in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Er is een foto
van op blz. 153. Zoals men ziet gaf ik daarvan een ooggetui
ge-verslag.
Daarvóór, op 8 september 1936, kondigde H.M. — in de studio
van PTT — de verloving aan van Prinses Juliana en Prins
Bernhard. De jonge verloofden spraken na het woord van
koningin Wilhelmina, waarbij het opviel dat de Prins de
Nederlandse taal al behoorlijk meester was.
Het grote feest was de trouwdag van Juliana en Bernhard op 7
januari 1937. Deze plechtigheden werden in teamverband met
de andere omroepverenigingen uitgevoerd. Ik heb de onderschei
ding genoten het omroepteam te mogen aanvoeren. De comman
dopost was gevestigd in het telefoongebouw achter 'House of
Lords’ in Den Haag. Een schakelccntrale zorgde voor de over
schakeling naar de ooggetuigen langs de weg en in de kerk.
Tevoren vond de burgerlijke huwelijksvoltrekking plaats op het
Haagse stadhuis. Microfoons mochten - volgens het strenge
protocol van burgemeester De Monchy - niet op de ambtelijke
huwelijkstafel staan, omdat zij daar, temidden van het tin der
inktkokers en zandstrooiers, detoneerden. We hadden juist lang
werpige en gevoelige microfoons van de Amerikaanse NBC aan
geschaft, die zelfs de schuchterst gefluisterde ’ja’-woorden kon
den verwerken. Geen nood! Een zilversmid vervaardigde inder
haast bijpassende microfoonhulzen met perforatie. Zij bevredig
den het protocol. De hulzen zijn nog altijd in de AVRO-studio
te bezichtigen.
Op even feestelijke wijze werd de doop van Prinses Beatrix
verslagen in de Jacobskerk Den Haag, waar de zachte doopkreetjes van de dopelinge de luisteraars ontroerden.
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Droevige gebeurtenissen waren de begrafenissen van de stof
felijke resten van koningin Emma, Prins Hendrik en koningin
Wilhelmina. De hoofdverslaggever (post gevat hebbend even
voor de Hoomebrug) was majoor b.d. W. G. de Bas, die zijn
taak met eerbied en devotie verwoordde. Het waren alle uit
zendingen die omvangrijke schakeldaden vereisten, die in de
post hoofdkwartier werden uitgevoerd door of namens de schrij
ver van dit boek, die voor deze gelegenheid adjunct was van de
algemeen leider der technische operaties, Ir. H. J. Boetje, Hoofd
directeur T. & T. van PTT.
De inhuldiging van prinses Juliana tot koningin der Nederlanden
in de grote kerk aan de Dam te Amsterdam stond eveneens
onder mijn leiding. Ditmaal trad ik op als Technisch Com
missaris van de NRU. Talloze buitenlandse verslaggevers waren
bij de plechtigheid aanwezig. Zij moesten allen een afzonderlijke
commentaarcel hebben en een gelegenheid om 'buiten’ te ver
slaan. Allen werden, na afloop van de plechtigheid, meegenomen
naar de 'Drie flesjes’ in de Gravenstraat, teneinde de traditionele
handeling te verrichten van het ’bijten’ van de kop - zonder
morsen — van een met geestrijke vloeistof gevuld glas. Verant
woordelijk voor de schakeltechniek was de AVRO-technicus L.
H. Waterbeek. Alles klopte precies. Hij vervult een hoge functie
aan de Technische Hogeschool te Enschede. Ook in de Jacobskerk — bij de generale repetitie van de intocht van de stoet aan
de vooravond van het huwelijk - zag ik met behagen de ernst bij
het spel. Het was zowel grotesk als ontroerend, om het bruids
paar — voorgesteld door twee vriendinnen van de Prinses - de
kerk te zien binnen komen, compleet met bruidmeisjes. Het
orgel zette de Hochzeitsmarsch van Mendelssohn in. Het grap
pige was, dat de passen der meisjes - door een ernstig kijkende
ceremoniemeester — werden getimed met een stopwatch, ten
einde te geraken tot een zodanig plechtig schrijdtempo, dat de
aankomst van het bruidspaar - bij een passende break in de
muziek — viel als het bij de stoelen vóór de preekstoel was
aangekomen.
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Aanraking met autoriteiten
De radio had tijd nodig, om, bij alle schakeringen in de bevol
king als een nieuw middel tot ’publicity’ te worden aanvaard.
’Publicity’ is in 1973 geworden tot een waarde die men begeert
en opzoekt. ’Publicity’ is erkend als een bondgenoot bij het
nastreven van een doel, waarvoor men anderen nodig heeft om
het te bereiken. Men kan zich nauwelijks voorstellen, dat er een
tijd geweest is, die nog niet zo heel lang achter ons ligt, waarin
’publicity’, in bepaalde kringen, beschouwd werd als een vies
woord. Ja, zeker, artiesten hadden ’publicity’ nodig; en joegen
haar na. Maar regenten, kortom alles wat met openbaar gezag
bekleed was, schuwde haar. Het werd als niet ’nctjes’ be
schouwd, als een magistraat mededelingen deed uit de losse
hand aan derden, alvorens verschenen te zijn, in alle ambtelijke
waardigheid, voor een tak van volksvertegenwoordiging; van
parlement tot gemeenteraad. Wat de pers betreft, waren er
bepaalde journalistieke vertegenwoordigers, die bijzonder waardevol waren, door de ’relaties’ die ze hadden gekweekt op de
departementen. Zij waren zelf half ambtelijk geworden door de
aanraking met hoge ambtenaren. Zij vertoefden in alle nederig
heid in, of in de omgeving van, de ministeries en de kabinetten
der magistraten; gretig bereid, van die ’relaties’ wat kruimels op
te vangen van informaties over in de lucht hangende besluiten,
of van ander nieuws. Zij waren de auteurs van de berichten in de
dagbladen, die aanvingen met volzinnen als: „Uit doorgaans
welingelichte kring in Den Haag verluidt....” of: „een zegsman
uit de omgeving van het Binnenhof is van mening....”
Alleen bladen kwamen via die vertrouwensmannen, die een
benaderingswijze van magistraten hadden gecultiveerd, iets onof
ficieels aan de weet of ’ergens binnen’; en dan alleen voor de
pers. Waarbij ’deftige’ kranten als ’Algemeen Handelsblad’,
’NRC’, 'Vaderland’, ’Nieuwe Courant’ of’Vaz Dias’ bevoorrech
te spuisluizen waren. De radio was daarbij een kind uit een
verarmde familie, dat men meed. Zo stonden de zaken toen die
radio de blik sloeg op zo iets dankbaars als 'Prinsjesdag’. De
opening van de Staten-Generaal.
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Na enige verkenningen, daarbij dankbaar de ’know how’ van de
departementale code aanvaardend van de heer D. Hans, Haags
hoofdredacteur van de ’N.C.’ zat ik op een morgen in het
Torentje’ op het Binnenhof, tegenover de Minister van Staat,
Minister van Binnenlandse Zaken en premier ’oude stijl’ Jhr.
Ruys de Beerenbrouck. Een lange, statige regent, desondanks
vermenselijkt door een Limburgse gemoedelijke en goedlachse
inborst. Ik voelde van stonde af, dat hij — waar mogelijk — mij
wilde helpen - maar ik moest hem de tijd en de methode laten.
Wat ik graag deed. Bij de minister van Buitenlandse Zaken had
ik ook om een onderhoud gevraagd over het Belgisch Verdrag,
dat een grote zaak was; en die tenslotte in de Eerste Kamer
schipbreuk leed. Men heeft over enkele resultaten van de aanra
king tussen autoriteiten en omroep in voorgaande hoofdstukken
kennis genomen.
Onze literaire redacteur en hoofdredacteur van het ’Utrechts
Dagblad’ Dr. Ritter, had zich journalistiek nogal partij gesteld
tegen het verdrag; zodat mijn kaarten aanstonds niet goed lagen.
Hooghartig liet de minister weten dat „een minister van de
Kroon zich alleen verantwoordt tegenover de Volksvertegen
woordiging.” Kom daar nu eens om, nu ministers en Kamer
leden alles afzeggen, om de kans niet te missen, voor de televisie
ondervraagd te worden door jonge lieden, die door D. Hans en
door Mr. Plemp van Duiveland of Verhoeven en Boissevain,
nauwelijks rijp geacht zouden zijn, voor de kiesgerechtigde leef
tijd. Ruys legde mij uit, dat een minister-president wel een
machtig man is in Nederland, maar dat als de ’Squire’ van het
Binnenhof de Voorzitter van de Eerste Kamer gezien moest
worden. Dat was toen ik mijn operatie 'Binnenhof uitvoerde,
Baron De Vos van Steenwijk. Niemand mocht - op Prinsjesdag
— het Binnenhof of de Ridderzaal betreden, dan met toestem
ming van de Voorzitter van de Eerste Kamer. Het binnengaan
van de Ridderzaal zonder kaart grensde aan blasfemie. Radio
kon alleen toestemming krijgen voor het met de microfoons
aanwezig zijn vóór de Ridderzaal, buiten en — wat de opstelling
van de instrumenten aanging — in de kolenkelder onder de
Ridderzaal. Toen ik eenmaal in de kolenkelder — onder de troon
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— zat, moest ik onweerstaanbaar denken aan Guy Fawkes, die,
in mei 1605 een aanslag beraamde op Koning Jacobus, die een
zitting van het Engelse parlement zou openen. Vaten buskruit
had hij in... een kolenkelder opgestapeld en die met hout en
kolen gecamoufleerd. Het was ’t zg. ’buskruit-verraad’, dat nog
jaarlijks in het Britse parlement met een ceremonie wordt her
dacht. Fawkes werd — voor hij zijn verraad uitvoerde - gevan
gen genomen. Onder tortuur - door Jacobus gelast — per gradus
ad imo (stapsgewijs ontfutselen) — bekende hij de namen van
zijn medeplichtigen... Zij ontliepen de straf der verraders niet. Ik
besefte dat ik een zeer groot vertrouwen genoot van de heer De
Vos van Steenwijk, ook al mocht ik de gebeurtenissen alleen op
straat verslaan. In deze kolenkelder zouden wij nog vaak terug
keren, totdat dank zij de invloed van Jhr. Ruys de Beerenbrouck
de grendels van de Ridderzaal voor de radio werden weggescho
ven. Dat is een hoofdstuk apart.
De stoet — buiten — werd met veel historische toelichting door
de reserve-majoor van de artillerie W. G. de Bas verslagen. Hij
wist precies dat de ransel van de officieren ’chiberne’ heette. Het
woord liefkoosde hij in de mond, als ware het een praline van
Lensvelt.
Albert Plesman. Directeur van de KLM
Dr. Albert Plesman was mij goed gezind. Hij ontdekte in mijn
loopbaan bij de radio parallellen met zijn eigen carrière in de
luchtvaart. Ik had een grote hoogachting voor hem. Wanneer hij
geen directeur was geworden van Nederlands eerste luchtvaart
maatschappij, die met ere in de wereld genoemd en gevraagd
werd, zou hij — in mijn ogen - een veldheer hebben kunnen zijn
in de tweede wereldoorlog. Hij had er alle eigenschappen voor.
Hij was tot bevelen geschapen. Hij had er de natuurlijke autori
teit voor. Velen dachten er niet aan hem te weerstreven en
kropen na de eerste botsing met zijn persoonlijkheid in hun
schulp of vereerden hem als de chef naar hun hart. Geen
onduidelijkheid in zijn bevelen en tevens een man met een hart,
die belang stelde in de menselijke bewogenheid en deel nam in
hun voorspoed en droefheid. Een formidabele figuur, die geen
220

blaadje voor de mond nam, als ’t ’r op aan kwam zijn mening te
zeggen of zijn oordeel te geven. Een koele overweger van de
binnenlopende gegevens overeen situatie, een nadenker, die niet
te veel tijd nam en een beslisser. Een man die snel begreep of hij
met een woordkunstenaar te doen had, die achter schone arabes
ken zijn ware doelstellingen of gebrek eraan etaleerde, of met
een dadenmens, die zich gebrekkig uitdrukte. Hij vergat nimmer
dat hij de luitenant uit het leger was, die een hekel had aan de
’red tape’. Dat is de gewichtige, maar overbodige omslag, waar
mee het geringste van bovenaf wordt omringd, dat niets te
maken heeft met de ware discipline. Hij was evenzeer bereid
discipline in acht te nemen als te eisen. Daarom kon hij zo goed
opschieten met generaal Snijders, aanvankelijk generaal der ge
nie, later chef van de generale staf en nog later opperbevel
hebber van de Nederlandse strijdkrachten, te land, ter zee en in
de lucht. Met een bijzonder begrip voor de derde dimensie die
een luchtmacht aan oorlogvoering toevoegde. Maar die ook het
verdedigingsmiddel van de vlakte — met name de inundatie van
grote stukken vaderlandse grond - door de luchtmacht verloren
zag gaan. Generaal Snijders was uit professie een groot be
wonderaar van het kunnen van een luchtmacht. Geen wonder
dat de luitenant Plesman en de generaal Snijders elkaar vonden
en steunden. Plesman was een schoolvoorbeeld van het betonen
van die niet serviele, maar op hoogachting berustende, eerbied
voor de generaal, die hij vereerde om zijn rang niet alleen, maar
om zijn belegen en beproefde ervaring.
Anthony van Kampen haalt in zijn werk ’Plesman’ (C. de Boer
Jr. Hilversum) een gedeelte aan uit mijn bijdrage aan een ’liber
amicorum’ dat ter ere van Plesman elders verscheen. Het luidt:
„Willem Vogt heeft hem als volgt gekarakteriseerd: - „Laat
hem binnen en sluit de deur.” Dat was een van die korte
duidelijke omhaalloze bevelen, die hij gewoon was te geven.
Ik hoorde dit bevel op enige afstand van zijn werkkamer,
aangezien ’de baas’ zich zelden fluisterend uitdrukte, zodat ik
mij reeds had opgemaakt er aan te voldoen, vóór de secreta
resse mij naar binnen wenkte.” Over dit gesprek met Plesman
elders meer.
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„Ik behoorde zeker niet tot de kring van personen die dikwijls
met Plesman in aanraking kwamen. Alleen voor radio-, later
voor omroepzaken, mocht ik hem van tijd tot tijd ontmoeten:
waarbij hij mij nimmer vergat als de man die de radiotelegrafist
was geweest op het eerste vliegtuig van zijn luchtvloot, dat met
dit nieuwe communicatiemiddel was uitgerust.” Als men zei, dat
men naar Plesman ging, werd die mededeling ontvangen met een
blik, een gebaar een uiting van erkenning: „gij gaat naar een
persoonlijkheid”, maar benijders van zo’n gang waren schaars.
Niemand voelde zich in de antichambre van zijn bureau op zijn
gemak. Engelse schooljongens noemen dit ’headmaster scare’. Ik
was daar niet vrij van. Het kenmerk van de militaire dienst, de
functie van de officier, die sfeer van zich, zonder veel redeneren,
te doen gehoorzamen, het nauwgezet zijn en met gevoel voor
verantwoordelijkheid uitvoeren van bevelen, het vertrouwen in
ondergeschikten die een opdracht beschouwden als een niet te
verzaken missie, had zijn indruk, als een onuitwisbaar stempel,
nagelaten op zijn persoonlijkheid. In vele opzichten dacht hij
met de eenvoudige rechtlijnigheid van de bevelvoerder. Maar hij
schroomde niet de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de
gevolgen van zijn orders. Niemand behoefde ooit bevreesd te
zijn, dat ’de baas’ er zich zou proberen uit te draaien, als de
zaken een keer namen die niet was te voorzien. Ik geloof dat hij
een groot bevelhebber zou zijn geworden in het leger, wanneer
gespecialiseerde bekwaamheid en omstandigheden hem niet tot
de pionier van onze luchtvaart hadden bestemd. Wie er getuige
van was, wanneer hij tijdens een gesprek in zijn werkkamer door
telefonische interruptie genoodzaakt werd decisies te nemen in
zaken, die dat onmiddcllijk-ingrijpen-verlangende karakter be
zaten dat het luchtvaartbedrijf kenmerkt, zag Plesman in zijn
volle kracht. De korte scherpgepunte vragen, die als priemen
boorden tot het hart van de kwestie... het korte nadenken... de
duidelijke, onherroepelijke beslissing. Het volledige ’detachment’ daarna van het intermezzo; het terugschakelen van de
volle aandacht op het onderbroken gesprek. Wie gevoel had voor
de ongecompliceerdheid van de gezagsuitoefening en de niet
redenerende gehoorzaamheid van de militaire dienst, zag in hem
222

de bevelhebber van geboorte, de bevelengever naar zijn hart. Hij
schepte er behagen in, dat wortelde in zijn verleden als KMA’er
en officier, wanneer men na een klaar bevel de hakken tegen
elkaar sloeg en een equivalent sprak van het Britse: „Very well
Sir! ”
Kon deze man dan zélf niet gehoorzamen en bevelen uitvoeren?
Zag hij nergens een meerdere en kende hij geen karakteraffiniteit met iemand? Wie hem en generaal Snijders te zamen
heeft gezien, weet beter. Generaal Snijders was voor Plesman het
ideaal van een opperste chef. Snijders moet in Plesman de
volmaakte luitenant hebben gezien. De gave van het verant
woord bevelen is bij Plesman ontwikkeld door het voorbeeld van
Snijders; het daarbij passende intelligent en harmonisch gehoor
zamen, dat hij van zijn ondergeschikten verlangde en in hen
waardeerde, was een plant uit eigen kas.
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XII
Daden

Organiseren van evementen in AVRO’s nieuwe studio
Mengelberg was een beminnelijk man — ondanks de roep van
gestrengheid die over hem uitging. Hij reageerde gunstig, als een
bepaalde benaderingsstrategie in acht genomen werd. De hoofd
toon daarvan was het uitstralen van hoogachting en bewonde
ring voor de maftre; wat gemakkelijk viel, omdat hij wezenlijk
groot was. Maar dat - in zijn ogen - in de kleine attenties
verwaarloosd werd. De rein-organisatorische artistieke zaken leg
de ik voor aan dr. Rudolf Mengelberg - de neef: een hoogbe
gaafd man, met wijdheid van blik en voorname omgangsvormen.
Een groot begrijper van het artistieke temperament. Met hem
besprak ik het denkbeeld, het Concertgebouworkest naar de
studio in Hilversum te halen, om daar programma’s uit te
voeren, die - als 'ernstige’ muziek — toegankelijk waren voor
een ongeschoold oor. Dr. Mengelberg slaagde erin zijn oom
Willem voor de gedachte te winnen. Hij suggereerde programmavoorstellen, die aanstonds door Willem Mengelberg werden aan
vaard. Tot de kleine hoffelijkheden, die het in de strategie goed
deden, behoorde het omringen van de maestro met kleine ge
makken van het leven. Zijn dirigeerstoel uit het Concertgebouw
kwam mee. Er waren attenties voor mevrouw MengelbergWubbe, die haar man vergezelde. Ook accommodatie voor de
massage van de maestro. Er was rekening gehouden met een
napraatje. De behaaglijkheid in een sfeer van waardering en
attenties, het uiten van gevoelens - zonder opvallendheid — dat
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men zich onderscheiden voelde met het bezoek van de meester,
de gezelligheidssfeer, die — na gedane inspannende arbeid — de
'stress’ verdreef, bracht hem in goede stemming, die Mengelberg
vaak tot middernacht in Hilversum hield. „Hoe moet dat, maitre, als u in Amerika dirigeert? Stoppen we dan? ” De vraag
suggereerde een oplossing, waarvan niet vast stond, hoe hij er op
zou reageren. Gelukkig had hij de oplossing zelf overdacht.
Zonder zijn voorspraak waren wij er - misschien - niet in
geslaagd met de concerten door te gaan, tot aan zijn terugkeer.
Nu bereidde hij — met zijn autoriteit - de weg voor een aantal
vervangers, die allen - met hem - behoorden tot de eerste
dirigenten ter wereld. Aldus verschenen in de AVRO-studio
Bruno Walter, Ernest Ansermet, Eduard van Beinum en anderen.
Toneel
Het begon in 1937 bij de ingebruikneming van het toneelgedeelte van de eerste concertstudio, bekend als studio I. Dat moest
gevierd worden. De AVRO schreef een prijsvraag uit voor een
declamatorium, waarmee de voltooiing van de studio een accent
kon krijgen. Het resultaat was dat de dichter Jan Engelman de
prijs kreeg met zijn ’De Dijk’. Dit thema was door ons gesugge
reerd. De Zuiderzee was getemd. Een groots waterstaatswerk
was voltooid. Het was de bekroning van Lely’s levenswerk. Op
prachtige wijze was het machtige mensenwerk in zijn beteugelingsstrijd tegenover natuurkrachten door de dichter be
zongen. „De dijk... hij ligt er nu, hij ligt er later... totdat de
aarde valt.”
Bertus van Lier componeerde de muziek. Maar hij deed méér.
’De Dijk’ zou een prelude zijn op de ingebruikneming van de
toneelzaal. Die toneelzaal zou als toneel ingewijd worden met
een werk met de strekking van een weerspiegeling van de zorgen
en de vrees van de mensen in de dreigende tijd.
Opvoering van ’de Vrede’ van Aristophanes.
Boven de volken van Europa hing immers een doem. We
schreven 1937. In Duitsland waren krachten en hartstochten
werkzaam, die de buren met zorg vervulden. Velen achtten de
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oorlog onvermijdelijk. Er was allerwegen rondom Duitsland, een
stemming van verlammende afwachting. Zoals bij een naderend
onweer. Waartegen men niet kon handelen. Het enige wat men
tegen het gevaar kon doen, was het pogen het een poos uit de
gedachten te bannen; het te vergeten. In de hoop dat er een
wending zou komen van een Deus ex machina. Dat het voorbij
zou gaan, dat er een wonder zou gebeuren. De mens stond niet
voor de eerste maal in zijn historie voor deze doem. Voor de
machteloze vrees. In het oude Hellas had Aristophanes — de
toneelschrijver — een van zijn stukken ’De Vrede’ genoemd. Hij
had het geschreven om een waarschuwing te laten horen, tegen
de oorlogsdreiging, die, ondanks de lessen van de rampspoed, die
hem vergezelde en die erop volgde, telkens wéér ontstond en
groeide. Aristophanes voelde de dreiging van de tweede Peloponnesische oorlog en schreef ’De Vrede’. Mannus Franken vertaal
de het stuk voor ons uit het Grieks. Abraham van der Vies
regisseerde de spelers. De decors werden ontworpen door de
jonge kunstenaar Koen Limperg, die in de tweede wereldoorlog
omkwam.
Evenmin als Aristophanes de tweede Peloponnesische oorlog met zijn stuk — kon voorkomen, verhinderde de AVRO met
haar opvoering van ’De Vrede’, het uitbreken van de oorlog van
1939. Maar in deze waarschuwing zat de noodlotsgedachte van
de nieuwe en de oude wereld verweven. Een uitgelezen schare
autoriteiten op velerlei gebied woonde de voorstelling bij, onder
wie zich de oud-opperbevelhebber van het Nederlandse Leger
bevond, de generaal C. J. Snijders, die er met zijn mobilisatie
zoveel toe had bijgedragen, dat Nederland buiten de Eerste
Wereldoorlog bleef. Nu zou ’t anders uitpakken. Frits van Dijk
was de ’usher’ op de Olympus - door Limperg suggestief in zijn
decor uitgebeeld - Albert van Dalsum was de boer Trygaeus, die
voor zijn vreedzaam akkerwerk de Vrede liefhad en haar door
het koor, onder aanvoering van Piet te Nuyl Sr., uit de put,
waarin zij geraakt was, liet redden. Darja Collin was Opora, Nel
Drijver de Vrede en Tine Medema vertolkte Theoria. De oorlogs
god Polemos werd uitgebeeld door Louis van Gasteren. Hij was
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DE VREDE”

COMEDIE IN TWEE DELEN
VAN ARISTOPHANES
VOOR ONZE DAGEN BEWERKT
DOOR MANNUS FRANKEN
MISE-EN-SCÈNE EN REGIE
DÉCORS EN COSTUMES .
MUZIEK.........................

uÉ

ABRAHAM VAN DER VIES
KOEN LIMPERG
ROBERT DE ROOS

PERSONEN IN VOLGORDE VAN OPKOMST
Eerste boerenknecht . . . Gernrd Hartkamp
Tweede boerenknecht . . Arend Hauer
Trygacus, een wijnboer . . Albcrt van Dalsum
Een mestkever................... M. L. Ekel
Twee dochtertjes van Try < Nanny en Willy uit
1 Jacob Hamcl’s Kinderkoor
gacus .................................
Hcrmcs, de bode der góden . Frits van Dijk
Polcmos, de god v. d. oorlog Louis van Gasteren
Lawaai, zijn dienaar . . . Bob de Lange
Koorleider........................
Piet te Nuyl
Koor van wijnboeren . .
A.V.R.O.Andere lieden .... :
Mannenkoor
Eircnc, godin van de Vrede . Nel Drijver
Opora, godin van de Oogst . Darja Collin
Theoria, godin v. d. Feesten Tinc Medema
Hicroclcs, een priester . . . Hans van Mcerten
Een plocgsmid
Arend Hauer
Eerste wapenhandelaar . . Louis van Gasteren
Tweede wapenhandelaar. . Bob de Lange
Gevolg v. wapenhandelaren
Hendricus en Annic uit
Een jongen........................
Jacob Hamels Kinderkoor
Een meisje........................
Koor van bruidsmeisjes . .
Meiden en knechts ....
Het A.V.R.O.-Omrocp-Orkest en Vrouwenkoor,
onder leiding van ALBERT VAN RAALTE.

i
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Slotdans uitgevoerd door leerlingen van en o.l.v. Rini Hopman. Koren
ingcstudecra o.l.v. Stcphcn Jansen. Costuams uitgevoerd door Mej.
Bodes en Mej. Kargl o.l.v. Iti van der Poel. Toneeltechnische leiding
D. C. van der Poel. Het décor-limracrwcrk uitgevoerd door A. H. Martens, het schilderwerk door J. Habold, de rcquisicten door Mej. Haring
buizen, het kapwerk door fa. Michels, allen te Amsterdam.

„De Vrede”
227

het die de Vrede gevangen hield. Robert de Roos maakte de
muziek. De avond was een succes.
Deze geslaagde inwijding was een aanleiding om — na de oorlog
— een reeks toneelvoorstellingen te ontwerpen, waarbij de hoorspelkem van de NRU centraal stond. Zij kreeg de gelegenheid
het microfoonwerk af te wisselen met een optreden voor zicht
baar publiek. Te midden van de coulissen, die zij — medespelers
— zo lang waren ontwend. De personeelsleden van alle omroe
pen waren — met hun familie - welkom, zodat van vijf tot acht
voorstellingen van elk stuk moesten worden gegeven. Deze daad
van de AVRO in de 'gemeenschappelijkheid’ werd gewaardeerd.
Achtereenvolgens werden opgevoerd - alle spelen geregisseerd
door Kommer Kleyn - ’Le Jeu de 1’Amour et du Hasard’ van
Marivaux met in de orkestbak een omroepensemble ad hoe, dat
een ouverture speelde en entr’act muziek uit werk van Coupcrin.
Verder 'Lady Windermere’s Waaier’ van Oscar Wilde, 'Kapitein
Brassbounds Bekering’ van Shaw en ’De vreemde Bezoeker’ van
Alberto Casella. De hoorspelkern leverde de meeste rolbezettin
gen, maar er waren enkele gasten. Zo speelde Paul Steenbergen
de Dood in de 'Vreemde Bezoeker’, met daarin ook een
gastoptreden van Louis Gimberg. Vera Bondam vervulde de
hoofdrol in 'Kapitein Brassbound’, namelijk die van Lady Cicely
Waynflete, de ondernemende ontdekkingsreizigster. Een laatste
voorstelling van ’Berkeley Square’, een romantisch toneelstuk
van John D. Balderston in samenwerking met J. C. Squire met
wonderlijke effecten in de tijd, kon het niet meer tot opvoering
brengen. Het bestuur was er tegen. Het stuk werd — later — door
de NCRV-televisie opgevoerd. Aan de reeks kwam een abrupt
einde. Jammer. Schaduwen - als in ’de Vreemde Bezoeker’ gingen voorbij.
Het waren voorboden van een giftig conflict tussen bestuur en
directie, dat tot langdurige verwijdering leidde, zonder dat de
wijsheid gevonden werd, die de wonden heelde...
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Literaire uitspattingen
Mijn vriend Van der Woord had daar een vernietigende kwalifi
catie voor: „Waarom wilt u dingen doen die u niet kunt? ” Ik
antwoordde, dat de dingen die je kunt niet zo interessant en
uitdagend zijn, als de dingen die je niet kunt. Daarom vertaalde
ik ’Lady Windermere’s Waaier’ van Wilde, 'Doctors Dilemma’
van Shaw evenals 'Captain Brassbound’s Conversion’, dat de eer
genoot door het Amsterdams Toneel onder Guus Oster gebruikt
te zijn. Ook van dezelfde: 'The Negro Girl in her search for God’
en ’Androcles and the Lion’. Meer stukken van Shaw en ande
ren. Van Alberto Casella vertaalde ik ’La morte en vacanza’, dat
een grandioze opvoering kreeg in de AVRO-toneelcyclus met
Paul Steenbergen in de hoofdrol. Heerlijker dan vertalen is het
zelf scheppen. Mijn ’Koning Midas’ is door Kommer Kleyn op
het toneel geregisseerd met de vader van de Verstraete’s — Jules
Verstraete — in de rol van 'verteller’. Ik laat aan het slot van
deze bladzij een deel van ’Midas’ volgen. Voor Vera Bondam
schreef ik vele half-uurschetsen, die weinig opvoeringskosten
vereisten. Het waren eenakters voor een dame; die zelf speelde
en de overige spelers te
verstaan gaf. Een paar titels? ’De
ambassadrice van Yougo Lobelia’ (een thriller). ’The Point of no
Return’ (een vlicgtuigepisode). 'Liefde en hermelijn’ (een ver
haal over Ne 11 Gwynn), ’Sybil Moncrieffs waagstuk’ (een pension-ontvluchting), ’Elizabeth Regina’ (een verhandeling met
poëzie over Elisabeth I), ’De erfopvolging bij Overpol’, (een
fabrieksgeschiedenis voor gymnasium-feestavond). De schetsjes
zijn honderden malen door Vera Bondam op kunstavonden
gespeeld. Ik eindig deze incomplete opsomming, om plaats over
te houden voor het slot van ’Koning Midas heeft ezelsoren’. Mijn
vertalingen van ’De Grote Reis’ (Jules Verne-figuren) en van
’Berkeley Square’ (een romantisch spel met omkering van de
tijd) gingen voor de NCRV-radio en TV. Voor ’Midas’ genoot ik
enige lof van mijn ’dear enemy’ der VARA, de heer J. B.
Broeksz. Bij de AVRO-programmaleiding stond ik niet hoog
aangeschreven. Nu ’Midas’ (1938). Men weet dat ’t de barbier
gold des konings, die - na een onjuist geachte - uitspraak als
jury, over een wedstrijd tussen Apollo en Pan van Apollo ezels229

oren aangenaaid kreeg wegens stommiteit. De barbier is de enige
die het geheim van de koning kent; want voor anderen verbergt
hij zijn schande onder een frygische muts. De barbier kan het
geheim niet langer meetorsen, gaat naar het veld buiten zijn
dorp, graaft daar een kuil, gaat daar met zijn mond boven liggen
en spreekt de woorden: „Koning Midas heeft ezelsoren.” De
wind blaast door de korenaren en — volgens het script — gebeurt
er dit:
Barbier: „Koning Midas heeft...” Zwijg! Ongelukkige... de gras
halmen hebben misschien oren... de berken luisteren... de
bijen... de eekhoorns... alles en allen luisteren. Alleen de aarde
zwijgt... Ha! De aarde heeft geen schuld! Zij bergt zoveel dat
zwijgt... Ik moet ’t iets of iemand toevertrouwen... mijn lippen
moeten eenmaal het geheim uitspreken... Hier mijn spade...(met
de mond in de kuil) „Koning Midas heeft ezelsoren” (De barbier
staat op en wacht versuft) (De wind steekt wat op)
Een stem: (fluistert): „Koning Midas heeft ezelsoren”. Een lui
der stem: „Koning Midas heeft ezelsoren! ” Meer stemmen
(luider): „Koning Midas heeft ezelsoren! ” Een spreekkoor van
kinderstemmen: „Koning Midas heeft ezelsoren! ” Een spreek
koor van vrouwen: „Koning Midas heeft ezelsoren! ” Een
spreekkoor van mannenstemmen: „Koning Midas heeft ezels
oren! ”
Een orgie van geluid barst los; de wind loeit, wilde muziek... de
barbier staat met de armen voor het hoofd gebogen, als in een
climax klinkt: „Koning Midas heeft ezelsoren! ” (doek)
De oorlog
Wat de oorlog betreft wijs ik op de tiende mei 1940, toen des
morgens om half vier de Heinkels over het vliegveld onder
Loosdrecht scheerden en dat met hun boordwapens bestookten.
Ik begreep dat wat wij zo lang gevreesd hadden, werkelijkheid
was geworden: dat ’t oorlog was. Wij hadden, met de andere
omroepen, voorbereidingen getroffen om de Nederlandse mili
taire bevelhebber het heft over de radio in handen te geven.
Daartoe was een hulpstudio ingericht in het bureau van de
Radioraad aan de Mauritskade, Den Haag. Vandaar uit konden
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de Legerautoriteiten Hilversum uitschakelen en zelf de micro
foon bedienen. Wij kwamen in de AVRO-studio bijeen om uit te
maken hoe de dienstregeling verder zou verlopen. Terwijl het
kanongebulder aan de Grebbeberg te horen was, werd er over
minuutjes gesproken, die, bijvoorbeeld, een morgenwijding
mocht duren. Ik voelde mij droef te moede: ik besefte dat ons
land door een ramp was getroffen. En de vrucht van ons levens
werk in dodelijk gevaar. Ik ga op de oorlog niet verder in. Het
aandeel en het optreden van de omroep in oorlogstijd heb ik
beschreven in twee werkjes. Het eerste heet: ’Hoe het den
Omroep verging! ’ en het tweede (na de bevrijding geschreven):
’Wat er met den omroep verder gebeurde’ (uitgaven: Uitgeverij
’Jacob van Campen’, Amsterdam, 1945), thans aanwezig in de
NOS-bibliolheek. Daaruit blijkt o.a. dat tijdens de bezetting (op
28 december 1943) in mijn huis te Blaricum het Omroep Comi
té (de latere Federatie van Omroepverenigingen) is gesticht.
Daarbij aanwezig waren: Mr. A. van der Deure, C. A. Keuning,
Pater J. Dito, P. A. M. Speet, J. B. Broeksz, E. Bomli, J. Corver
en W. Vogt, vertegenwoordigers, van de vier grote omroepen. Na
de bevrijding barstte de etterbuil van wraakzucht, intrige, laster
en roddel open, die met 'zuiveringscommissies’ tegemoet ge
treden werd. Voor die zuiveringscommissies heeft men alle ran
cunes, naijver en boosaardigheid tegen andere omroepbestuurders en mij kunnen uitvieren.
Mijn zuiveringscommissie werd gepresideerd door Mr. A. Drost,
destijds deken van de Orde van Advocaten te Rotterdam; leden
waren Mr. N. Vroom, advocaat te Amsterdam en Mr. J. A. H. J.
van der Dussen, destijds burgemeester, thans afgetreden Regerings
commissaris voor de Omroep. Ik ben - nadat ik, (reeds op 1
februari 1941) door de Duitsers was gearresteerd - enige tijd in
de gevangenis aan de Amstelveense weg, Amsterdam opgesloten
geweest, en — na de bevrijding — door een laaghartig beraamd
spel van intriges, namens het militair gezag door de Nederlanders
opgepakt. Daarna door de commissie Drost vrijgesproken van
alle blaam en toegelaten tot hervatting van mijn directeurschap
van de AVRO. Ik volsta met de verwijzing naar deze feiten en ga
niet in op opgravingen. Non bis in idem.
231

XIII
Omroep nieuwe stijl

Wat denkt- u van ’het bestel’. Een enkel aspect.
’Het Bestel’ schijnt met zijn talloze Bestuursgeledingen, Raden,
Commissies, Werkgroepen topzwaar. Het loopt gevaar een frus
tratie te worden voor de creatieve krachten in radio en TV, die
onder zo’n wijde overkoepeling, programma’s moeten voorberei
den en afleveren. Als deze loodzware top - zoals hij in gemelij
ke ogenblikken wordt afgeschilderd - niet de wijsheid opbrengt,
zichzelf een indrukwekkende folkloristische ingewikkeldheid
van de regering te vinden, is efficiënt werken nauwelijks moge
lijk. De met het bestuur belaste superstructuur moet zich contenteren met de toegevallen status. Zij zal inzien dat haar
rechtvaardiging ligt in het zijn van de premie, die voor een
verzekering wordt betaald. Die verzekering is, dat niemand de
minister van CRM formeel een verwijt kan maken, dat fijne
nuanceringen in het Nederlandse geestes- en gedragspatroon niet
tot hun recht komen, bij het gebruik van moderne massa-communicatiemiddelen. De ingewikkelde overhuivingsstructuur
heeft dan een functie. Een andere dan van de taakomschrijving,
die de werkelijkheid haar onder de handen weggrist. ’Het Bestel’
onbevooroordeeld bekeken is weinig anders dan... een verwer
kelijking van HDO-opvattingen van 1923; zij het zonder HDO
(nu AVRO).
Het accent valt op ’NOS’. De hybridische bundeling van NRU en
NTS. NOS is bedoeld als ”t ontmoetingspunt’ der geestesstro
mingen. Dat betekent in de werkelijkheid van nu: verslindster
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der deelnemers. Voor ’t eerst in de geschiedenis van de omroep
is er een afgedwongen gemeenschappelijkheid op het gebied der
programma’s. Een kern met eigen bevoegdheid. Natuurlijk heb
ben de componenten van de NOS - de zuilen - enige invloed
op het ontstaan dier programma’s. Maar het vetorecht is verval
len. Dat betekent nogal wat! Stel u de mogelijkheid voor van
het wegvallen van het vetorecht der machtige staten in de
Verenigde Naties!
Het sacro-sancte van de zuilen-programma’s in NRU belette een
gemeenschappelijke inbreng. Doemde constructieve toenadering
tot het AVRO-standpunt tientallen jaren van omroephistorie tot
mislukking. Het werd beschouwd als een geloofspunt bij de
confessionele omroepen en als een zaak van politieke dogmatiek
bij de wereld gerichte VARA. Dit veroorzaakte tientallen jaren
verstarring. Maar zie! Eén ministeriële beschikking bleek toerei
kend hoofden in de schoot te brengen. Zeker, de tijden zijn
veranderd. Door de geest van ontzuiling die over het denken in
deze tijd vaart, is samengaan eindelijk mogelijk; Het is nuttigen
prettig. Zó dat het in het veto-tijdperk, dat achter ons ligt, als
blasfemie zou zijn beschouwd.
Principiële zaken uit de omroep-discussie van veertig jaar ge
leden worden - bij de zuilen - als ’oude plunje’ opgeborgen.
Wegen raken open, die vroeger afgesloten waren of aangeduid
met: 'doodlopende weg’. Het hoofdkenmerk van het nieuwe
bestel is dat de voet - ook departementaal - eindelijk is
weggenomen van een vervelende rem. Misschien verhaast door
de REM. Nu staren we ogenknipperend in een blinkend ver
schiet. In dit licht is men gerechtigd te zeggen dat er blijheid
mag zijn over de ontwikkeling van de omroepzaken. Die voldoe
ning is er wel, ook bij de AVRO, maar sterk geclausuleerd. Ik
ben genoeg AVRO-man om te betreuren, dat denkbeelden van
de AVRO anno 1923, nu worden gerealiseerd zonder de AVRO.
Engelen zouden zeggen: „de hoofdzaak is, dat denkbeelden, die
terug in de tijd niet rijp waren, op een later tijdstip zegevieren”.
In hun eigen tijd waren zij óók gezond. Alleen niet rijp. Het is
mooi gedachten, die men gekoesterd heeft in een tijd, waarin
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De Oude Leeuw nu! (1973)
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iedereen er vijandig tegenover stond, later te zien overwinnen.
Gelijk krijgen is een heerlijke rechtvaardiging van eerder hande
len en verkondigen. Wie is daar ongevoelig voor? KRO en
NCRV hebben nu afstand gedaan van het veto-recht op het stuk
van programma’s die ze zelf niet hebben gemaakt. Hieruit blijkt
welke schokken in het omroepdenken sinds 1923 hebben ge
beefd.
’Paris vaut bien une Messe’? Moeten wij denken als Hendrik
IV? Is dat hier zo met betrekking tot de NOS? Als ik een robot
was, misschien. Maar ik ben geen robot. Een AVRO-man die een
geesteskind vijfendertig jaar heeft gekoesterd ben ik. De AVRO
had de positie moeten hebben die nu aan de NOS is toegevallen.
Waarom de NOS? De AVRO dreigt gestraft te worden met
degradatie tot zuil. Een tragische positie in een bestel waarin
haar idealen uit de tijd der verkondiging worden gerealiseerd.
Hoe het had kunnen zijn — met de warmte van het geloof — heb
ik beleden in mijn - door de AVRO gesponsorde — brochure:
’De AVRO en het tweede TV-net’. (1963)
Ik zeg dit om het verwijt te ontlopen dat iemand die kritiseert
nalaat te zeggen hoe ’t wèl moet.
Een omroep-ijstijd is nu aangebroken; hij duurt voort zolang de
NOS de 'gemeenschappelijkheid’ vormt.
De oppositie bij de zuilen tegen de NOS neemt toe.
De VARA en in mindere mate de NCRV, hebben bedenkin
gen tegen de NOS.
De KRO laat zich niet duidelijk uit; maar mokt ook.
De tijd moet komen waarin de hernieuwde kracht van de omroe
pen van de NRU de gletsjers van deze omroepstrijd zal doen
smelten. De warmte der verhoudingen, die na de bevrijding door
gemeenschappelijk geleden leed en doorstaan onrecht ontstond
zal dat proces kunnen inzetten. Dan zal dat smeltend ijs alleen
zwerfkeien nalaten, die als curiosa het omroep-kwartier der
toekomst — als herinneringsstenen - aan de werkelijke initiatief
nemers een merkwaardigheid zullen verlenen.
Wie deze bewering voor het eerst hoort en in twijfel trekt, duike
in de archieven om ondergetekendes rapport te lezen aan het
bestuur van de NRU over de stichting van een ’Radio City’. Men
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zal tegenwerpen: de schaal der dingen was kleiner. Toegegeven.
Maar een begin van uitvoering was er niet aan gegeven. Ziet men
de werkelijke stichters voor zo onnozel aan, dat — bij bestuursbewilliging - die schaal niet aangepast zou zijn.geworden aan de
behoeften die dan - vijftien jaar later - bekend waren en niet
eerder bekend konden zijn?
Deze merkwaardige wereld
In deze merkwaardige Hilversumse wereld wordt de strijd om de
persoonlijkheid tot gelding te brengen soms met het mes tussen
de tanden gevoerd. Zij bedient zich als ze ’t voor zelfhandhaving
nodig vindt van de middelen der tirannen. Het valluik, dat
onbegeerde toegang geeft tot de snel stromende Newa, opent
zich voor de onverbeterlijke. De werknemers der omroepvereni
gingen en van de organen der 'gemeenschappelijkheid’ - dat zijn
de 'overkoepelende’ instellingen — ontstaan uit dwang of con
cessie - hebben Hilversum gemaakt tot een dorp van hiër
archieën. De 'Gemeenschappelijkheid' in de omroep en de TV
bundelt de afzonderlijke machtsposities der 'zuilen' tot bord
papieren vestingstelsels. Dit Hilversum is een bedevaartsoord
voor kijkers en luisteraars. De omroepsters op de schermen der
TV, opdissers van de radio-rubrieken, de leiders van de modeorkestjes zijn vertrouwde en gevierde huisgenoten. Soms wor
den zij verfoeid. In de eenvormigheid van zekere huiskamcrlevens zijn zij idolen uit een droomwereld. Zij worden benijd. In
vele gezinnen zucht de jeugd: „Ik zou willen zijn, wat zij zijn.”
Jongeren wetten hun waan aan die omroepelite. Zij geloven
dat er gaven en ambities onopgemerkt in hen branden, welke die
van de personen op het scherm doen verbleken. Zij bekijken de
sterren en luisteren naar hen met de overtuiging dat zij het beter
kunnen. Veel beter. Als ze de kans maar kregen. Als ze maar
ontdekt zouden worden. Ze besluiten dan een gooi te doen
naaf de aandacht van het 'Pentagon' van Hilversum. Soms hun
keren zij alleen maar naar die gouden droomwereld
Radio en TV hebben de indruk gevestigd dat zij instellingen zijn
met de magische potentie onbeduidendheid en onbekendheid bij
toverslag te laten verkeren in roem, populariteit en rijkdom.
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Radio en TV oliën de drijfveer in de strevende persoonlijkheid:
de drang zich te laten gelden. Uit te steken boven de massa.
Opvallen. Trek de aandacht van de radio, liever nog van de TV...
en ineens wordt ge rondgedragen - als op een gouden schild —
voor de ogen van miljoenen. Wie is onverschillig voor de roes van
de wijn van de aandacht? Hier storten zij zich in de roesgevende
werveling van de ambitie. Aan de ene kant het gemelijke 'Penta
gon’ van Hilversum, met een overvol spreekuur voor wie zich
’ster’ waant. Aan de andere kant de zelfoverschatting van het
wachtkamer-publiek. Maar ook de eerlijke hoop. Het 'Pentagon’
heeft het licht der 'sterren' nodig om zelf gekaatst licht te
blijven uitschijnen. Daarom dit azen op uitblinkers. Dit snakken
naar uitblinkers. Het zal de uitblinkers omringen met beroeps
matige attenties, die 'de concurrentie’ minder verleidelijk maakt.
Wie faalt - of verslijt - onder de publieke waarneming wordt
tbrzijde geschoven of weggeworpen met de achteloosheid, waar
mee men zich ontdoet van een papieren servet. Het cijfer van de
robot der kijkdichtheid is beslissend.
Radio en TV zijn de machtigste weldoeners... ook de meest
harteloze verguizers. Oorzaak van mousserende blijheid, soms
ook van bittere ontgoocheling. Het trefwoord van het 'Penta
gon' is: eerzucht. Wie een bijdrage levert tot versterken van het
aanzien van het bolwerk is interessant.
Daarom is het met wierook gul. Waarom met de reukstof karig
zijn, als men zelf - in misgewaad - de kelk zwaait? Deze
scherpe belangenkern, opererende met, grotendeels, niet zelf
verdiend geld, leert aan harde gewoonten toetsen. Deze wereld
ontstond uit de ongecompliceerde technische ambitie van een
jonge fabriek met aan het hoofd een oud-zeeofficier tevens ir.
De Eerste Wereldoorlog verstoorde de maritieme carrière, die hij
nu misliep; evenals zijn ware bestemming: een hoge post in de
hoofse diplomatie van een - nu - weggezonken epoche.
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Dit boek is geen gedenkboek; het is ook niet de geschie
denis van de AVRO. Het is de optekening van een persoon
lijke belevenis rondom een uitvinding, die de mensen heeft
verrijkt en daarmee veranderd.
De communicatie zonder elektriciteit geleidende draad.
Die uitvinding staat in dit boek centraal.
De belevenis ervan — in een mensenleeftijd — wordt in
flitsen verteld, loopt er doorheen als een rode draad.
Veie anekdotische verhalen — op humoristische wijze ver
teld — vormen het andere hoogtepunt in dit boek.

