■
I

i

1

Ja a r boek 1932

/
2

I

adio-Jaarboek

J
.

1932

?
i

Samengesteld

door

E. P. WEBER
iSccretaris van Jen Radio-Raad, niet medewerking van
alle Radio-Autoritciten, alle Omroepvereenigingeu, en vele
medewerkers en belangstellenden bij den Radio-Omrocp

<*>

A. J. G. Strengholt

Uitgever

Amsterdam

'

r

6

INHOUD
iiiiiiiiiiiniii

Voorwoord van den Redacteur

Bladz.
11

I. Inleiding.
Een wensch van Minister P. J. Reyraer ..................................
De Radio in dienst der Volksontwikkeling, Dr. J. Th. de Visser
II. Regeering en Radio.
Radio-raad ............__................ ..... ............................ ........ ........
Algemeene Programma-Commissie .......................................... .
Radio-Omroep Contröle-Commissie ..............................................
Het Staatsbedrijf der P.T.T. en de radio-omroep in Nederland
Ir. M. H. Damme ................................................... .
Over Radio-Censuur, Mr. Dr. G. van den Bergh .................
De Controle op de Radio-uitzendingen, E. P. Weber ...............
Een afzonderlijke Radio-wet? Mr. A. A. M. Enserinck ..... .
,,Radio-wet” en Radio-reglement, Mr. B. de Gaay Fortman...
De Controleurs van den Radio-Omroep, W. J. M. Linden ...
De Politiek uit de Radio? W. H. Vliegen ...............................
Politieke Uitzendingen, E. P. Weber ..........................................
Een duidelijke Radio-wet, E. P. Weber .................................
Het Auteursrecht en het uitzendingsrecht ...............................
Geschiedenis en grondslagen van den Nederlandschen
Omroep. Het Omroepbedrijf.
Geschiedkundige ontwikkeling van den Nederlandschen Om
roep, P. A. Enserinck ..................................................
Waarom eén Christelijke Omroep? M. A. van der Deure .......
Katholicisme en Radio, L. H. Perquin O.P..................................
Het Algemeen Programma, Prof. Dr. J. R. Slotemaker de
Bruine ................... ........ ........................................... .......... .
Radio- en nationale synthese, G. van Veen ..........................
Het Omroépbedrijf, W. Vogt .........................................................

15
17
21
21
23
25
27
35
39
43
47
51
53
55
63

III.

67
79
81
85
91
95

IV. Nederlandsche Omroeporganisaties en andere instellingen.
Algemeene Vereeniging Radio-Omroep, A.V.R.O...........
103
110
Katholieke Radio Omroep, K.R.O.......................................
Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging, N.C.R.V
115
Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs, V.A.R.A. .
125
132
Vrijzinnig Protestantsche Radio Omroep, V.P.R.O........
137
Politie-Radio-Omroep ................ ........................... ...............
Draadloos Telefonische Persdienst van het Persbur. Vaz Dias 138
139
Radio Volksuniversiteit Holland
Humanitaire en Idealistische Radio Omroep, H.I.R.0.............. 141
T

pi

!
i

r

Bladz.
Vereeniging van Liberale Radio Amateurs, V.LR.A. ...
.. 147
Vrijdenkers Radio Omroep Vereeniging, V.R.O..................
.. 150
Federatie Radio-Vakonderwijs in Nederland ...................
153
Onderwijsfonds voor Scheepvaart, G. de Jong ...................
154
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut (K.N.M.I.) 156
Nederlandsche Vereeniging voor Intern. Radio-Amateurisme 159
Nederlandsche Radio Genootschap .........................
. 161
Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie
162
Nederlandsche Radio-Luisteraars Vereeniging ....
163
V. De Radio-omroep en haar medewerkers.

i

*
!
;i

\\

Voor de microfoon, Antoinette van Dijk, A.V.R.O. ..
.
Het Instituut E.N.S A.I.D..................................................
.
Het Ouderuurtje der N.C.R.V., L. W. J. van Hasselt
Het groote Vraag- en Antwoord Spel, Dr. K. van Eybergen
Muziekwaarde der radio, Is. Eyl, V.A.R.A. ...............................
Mijn ervaringen voor de microfoon, Fred Fry, AV.R.O..........
De neigingen van het luisterend Publiek voor Radio-muziek,
..
Hugo de Groot, V.AR.A...............................................
Planten, Bloemen, Tuinaanleg, A. J. Herwig, N.C.R.V
..
Het Moederuurtje der K.R.O., C. Meuleman ................
De omroeper bestaat nog, ja, maar hij is niet meer wat hij
..
vroeger was, J. de Jong, N.C.R.V........... ..............
..
V.A.R A.-Mandoline-Ensemble, Joh. B. Kok, V.A.R.A
Radio-Kooklessen, P. J. Kers, V.A.R A......................
Lichaamsoefeningen en de Radio, G. Kleerekooper, V.A.R.A...
De Jeugd en de Radio, Sophie Nuwenhuis-v. d. Rijst, K.R.O...
Radio-Tooneel, Kommer Kleyn ............................................. .........
Op bezoek bij Mevrouw Ida de Leeuw-van Rees, A.VR.O. ...
Proeve van een hoorspel, R. Steens, K.R.O................
Muziek en Radio, Nico Treep, AV.R.O........................
Vonkoverslag, E. van Uije Pieterse, N.C.R.V............
De Omroeper, Alex van Wayenburg, K.R.O................
...
De omroeper herleefd!, Guus Weitzel. A.V.R.O........
Ons Salon-Orkest, M. van ’t Woud, KRO...................
...
Het spel van „Vraag en Antwoord”, N.C.R.V............
De zieken hebben ons noodig, Ziekenapostulaat, K.R.O..........

164
169
171
172
175
178
181
184
184
185
187
188
190
193
194
197
199
201
205
207
209
211
213
215

VI. 'De Radio-omroep als Cultuurbrenger.
Literaire ontwikkeling der Massa, Martien Beversluis ..
Ontnuchterend, maar toch..., A. A. L. Graumans (Dré)
Radio en Tooneel, J. van Randwijk ................ ..................
De 10 Geboden voor den Luisteraar ............. ...............
Letterkunde en Omroep, Mr. P. H Ritter ......... ...........
Radio en Letterkunde, Anton van Duinkerken .......
.....
Radiocultuur, Ds. Spelberg ..........................................
..
Radio en Onderwijs, G. van Veen ........ ..................
8

:

217
221
225
228
231
236
237
239

7

VII.

Bladz.
Onze Enquête bij eenige Letterkundigen, Toonkunstenaars,
Tooneelsyelers en Journalisten.

Esther de Boer-van Rijk .
Jan van Ees ........................
Dr. H. E. Enthoven ............
Willem Kloos ........................
Cor van der Lugt Melsert .
Top Naeff .............................
Adr. de Goede .....................
Albert van Raalte ................
Cath. van Rennes ................
Herman Robbers ................
Joh. Wagenaar ....................
S. de Vries ..........................
M. Sluyser ............................
Cornelie van Zanten .........
VIII. Radio-Centrales.
De Radio-centrale, Jb. J. Fris ......................................................
De eerste jaren van de Radio-distributie, A. L. Bauling .......
Radio-distributie van den Gemeentelijken Telephoondienst te
’s-Gravenhage ................................................................. ,.......... .
Vereeniging van Leiders van Gemeentelijke Radio-Distributiebedrijven ........................................................................................
De Haagsche Telefoon-Radio-Vereeniging, J. H. Schmüll .......
IX. Techniek.
Golflengteverdeeling, Ir. H. J. Boetje en Ir. E. F. W. Völter
Het A.V.R.O. Bifrequentie-Plan, J. Corver ...............................
Radio Zendamateurisme in Nederland, G. Emmerik ...............
Ieder Jaar een Knop minder ......................................................
Wording der Radiolampen, A. J. Hoffman ...............................
Van Telefoon tot Luidspreker, Drs. H. C. Huizing ................ .
De Kwaliteit van Omroepzenders, Dr. Ir. N. Koomans .......
Een stukje geschiedenis, C. W. Riddèrhof ........ ......................
De Inrichting van Omroep-zenders, J. Roorda Jr. ...............
Een praatje over selectiviteit, Ir. J. S......................................
Van Zenden en Ontvangen, Hans Schnabel ............... ...............
20 jaren Radio-Onderwys, L. F. Steehouwer ...........................
De voor den Omroep beschikbare frequenties, Ir. C. H. de Vos
Radiostoringen en de Omroep, G. Emmerik ..............................
Commissie tot het overwegen van maatregelen tegen storing
in de radio-omroep-ontvangst ...............................................
Van Gljjspel tot Muziekdoos, door J. Corver ............ ..............

-

255
255
2-6
256
256
257
259
260
261
261
262
264
265
266
269
275

I

279
279
281
283
299
301
307
309
315
318
321
325
331
335
338
348
351
356
359

X. Radiohandel.
367
Moderne verkoopmethoden, E. B. W. Schuitema ................ .
371
Radio en Gramofoon ........................................ ....... .
Vereeniging tot Behartiging der Belangen van den Radio
handel ........................................................................................... 373
9

f

I!

v
'
:

f»

it

ii
i

I

Si

t

Bladz
XI. Nederlandscli Oost-Indië.
De Philips Omroep Holland-Indië, P.H.O.H.I.............................. 374
De omroep in Oost-Indië, W. G. Kuyck ................................... 378
Waarom een I.K.R.O.S., Joh. Hellings S.J............................... 385
Nederlandsch-Indische Christel. Radio-Organisatie, N.I.C.R.O. 388
Radio Vereeniging Makassar, K. G. van Alberda ................... 390
Radio-Vereeniging Midden-Java, Semarang ............................... 391
Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Internationaal Radioamateurisme ................................................................................ 394
XII. Internationale Vereenigingen.
Internationale Samenwerking der Katholieken, P. A. M. Speet 395
De Union Internationale de Radiodiffusion, Ir. A. Dubois ... 400
Arbeiders Radio Internationale, G. J. Zwertbroek ................... 405
XIII. Naslagwerk.
Technische gegevens, Ir. H. Mak .............................................. 410
Grafische Symbolen .......................................................................... 416
Een opvallend Lampenfabrikaat .................................................. 418
Radio-Technische Woordenlijst ...................................................... 420
Radio-centrales ................................................................................... 431
Radio-handelaren ............................................................................... 433
Radio-Literatuür ................................................................................ 437
Radio-Poezië.
34
De beste Huisvriend, Clinge Doorenbos
38
Dichter en Radio, Huib Wouters .........
66
W&&r moet dat héén? Clinge Doorenbos
94
Hindernis, Huib Wouters .........................
114
Debutant, Huib Wouters .........................
Spotprenten.
W. Heskes. Blz. 62, 84, 98, 227.
Ton van Tast. Blz. 78, 93, 113, 146, 177, 192, 216, 238, 254,
268, 274, 277, 278, 280, 334.
Advertentiën.
99
Philips Radio .....................................................................
100
N.V. Hoffman’s Radio ’s-Gravenhage .....................
100’
Theodoor Waldthausen, Amsterdam ..........................
101
N.V. Transformer Works, Amsterdam .....................
180
N.V. M. Stibbe & Co., Amsterdam ..........................
196
Mode Academie de Leeuw-van Rees .........................
300
Tungsram ..........................................................................
306
Frelat N.V., Amsterdain. ..............................................
314
N.V. Handelmij. R. S. Stokvis & Zonen, Rotterdam
337
Instituut Steehouwer, Rotterdam ..............................
366
Radibus N.V.......................................................................
..... 407
Instituut E.N.S.A.I.D........................................................
408—409
N.V. E. Lehner’s Handelsonderneming .....................
432
N V. Amsterd. Elementenfabriek v./h. Gebr. Peters
442
Edison Crystalphone Organisatie, ’s-Gravenhage ..
443
Van der Heem & Bloemsma, ’s-Gravenhage ...........
N.V. Techn. en Keramische Handelsvereeniging, Rotterdam 444
445
Fry’s Phono-Methode
10

F

!_

r
i
i

l

t

i

!

AAN DE BELANGSTELLENDEN IN HET
RADIO-JAARBOEK.
De moderne geschiedenis vliedt snel. Het snelst schrijdt wel voort
de geschiedenis van dat allermodernste product van den menschelijken geest

DE RADIO.
Wie een tiental jaren geleden de eerste expenmenten van den
radio-omroep aanschouwde, of juister gezegd, aanhoorde, waarbij
het begrip „kunst”genot ver te zoeken was, en wie nu beseft, dat
in ons land dagelijks honderdduizenden gezinnen van de kunst
volle, opvoedende en zielsverheffende uitzendingen genieten, zal wel
moeten toestemmen, dat hier in een korte spanne tijds iets ge
wrocht is, wat voor de geschiedenis van de menschélijke samen
leving van groote beteekenis is.
Dit snel aan ons voorbijgaan van de historie belet vaak om een
overzicht van het geheel te behouden en van het verband, hetwelk
tusschen de deelen bestaat.
Het is de taak van den geschiedschrijver het geheel in een kort
bestek samen te vatten, teneinde een ieder in staat te stellen, zich
telkens een beeld te kunnen vormen van de wordingsgeschiedenis
en van den toestand van het oogenblik.
Zoo ook zal het Radio-Jaarboek in zijn opvolgende uitgaven een
beeld geven van de ontwikkeling van den radio-omroep in ons land.
Daarnaast zullen allen, hij zij de man der wetenschap, politicus,
journalist of luisteraar, in het Radio-Jaarboek het antwoord moe
ten vinden op de vragen, die zich bij hem voordoen betreffende'
den radio-omroep, welke vragen hij öf nergens of na veel speuren
in boeken, tijdschnften of dagbladen kan opdiepem
Zoo zal het Radio-Jaarboek als ivetenschappelijk en geschied
kundig document een belangrijke taak kunnen vervullen en als
naslagwerk een onmisbaar hulpmiddel zijn.

*
Het Radio-Jaarboek heeft echter nog een andere beteekenis.
Over het gewicht van de radio voor onze samenleving bestaan nog
steeds de meest uiteenloopende opvattingen. Men kan in het alge
meen zeggen, dat de eene helft van het volk, dat een toestel bezit,
ervan geniet, en de andere helft er zich aan ergert of er de schou
ders voor ophaalt. Voor de laatsten kan het Radio-Jaarboek aan
leiding zijn, na de uitspraak over de radio van hoogstaande per11
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sonen te hebben gelezen, de tot dusver gekoesterde opvatting te
wijzigen en ook eens te willen onderzoeken of die radio dan wer
kelijk zoo’n leerzaam en verstrooiing-brengend middel is.
Daar wij den tijd nog niet gekomen achten om de geschiedenis
van den Nederlandschen Radio-zendtijd-strijd te boekstaven, is deze•
in dit Radio-Jaarboek onbesproken gelaten, behoudens dat de ver
schillende groepen hun standpunt hebben mogen belichten met uit
sluiting echter van alle polemiek. Eenige andere onderwerpen, die
eveneens tot strijd aanleiding gaven, zijn elk door twee schrijvers
behandeld, die de verschillende inzichten behandelen en wel van de
radio-contröle en de politieke uitzendingen.
Bij de samenstelling is naar objectiviteit gestreefd. De bedoeling
was niet propaganda in één bepaalde richting te maken. Vergelijkt
men de bijdragen over de verschillende deelen, die den Nederland
schen omroep vormen, met elkander, dan komt het eene deel mis
schien meer uit dan het andere. Dit onderscheid is grootendeels
toevallig. Waar de een degelijkheid of wetenschappelijkheid voorop
stelde, heeft de ander meer gestreefd naar een populaire behande
ling of door veel illustraties de aandacht willen boeien.
Een dergélijk verschil is niet te ontgaan.

;

*

1

Is nu het Jaarboek volledig? Op dien naam mag het geen aan
spraak maken. Het blijft een greep, al is het een ruime greep. Er is
getracht liet belangrijkste van den Nederlandschen radio-omroep in
dien greep te vatten. Een rem tegen de volledigheid was verder
de vooraf — voor deze eerste uitgave — vastgestelde omvang en
niet minder de omstandigheid, dat eenige vooraanstaa/nde personen,
die wij gaarne onder de auteurs hadden vermeld, in verband met
den korten beschikbaren tijd, geen gelegenheid hebben kunnen vin
den voor het samenstéllen van een bijdrage.
Dank vervult ons hart, wanneer wij denken aan de véle mede
werkers, die allen een belangrijke bijdrage hebben geleverd om
het werk tot stand te brengen. Wij meenen dan ook met recht
te mogen zeggen, dat geheel radio-lievend Nederland in de aller
eerste plaats- dezen medewerkers dank verschuldigd is, waar onze
taak in hoofdzaak slechts was het tot elkaar brengen van alle
krachten, die den Radio-Omroep in Nederland vormen en hun werk
tot één geheel samen , te voegen.
Ofschoon het moeilijk is uit de tallooze reeks van medewerkers
namen te noemen, meenen wij toch een uitzondering te mogen
maken voor Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat
12
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Mr. P. J. REYMER, Zijne Excellentie den Minister van Staat
Dr. J. TH. DE VISSER en den Directeur-Generaal van Tiet Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, Ir. M. H. DAMME,
zoomede de leidende j)ersonen van onze omroep-vereenigingen, aan
ivie het in hoofdzaak te danken is, dat het boek het daglicht zag.

*
Een woord van dank tenslotte mag niet ontbreken aan den uit
gever, den heer A. J. G. STRENGHOLT, die het in dezen moeilijken
tijd van economische inzinking ondernomen heeft de practische
uitvoering van het Radio-Jaarboek mogelijk te maken.
Het daarvoor noodige optimisme in dezen tijd, waarin de pessi
misten hoogtij vieren, verdient ongetwijfeld toejuiching.

13

Een wensen van Minister Reymer
.... dat ten slotte hier te lande
zal worden verkregen een organi
satie, gebaseerd op samenwerking

Voor allen, die een goed overzicht willen krijgen van de geschie
denis en den ontwikkelingsgang van den radio-omroep in Neder
land, is de verschijning van dit radio-jaarboek van groote beteekenis.
Immers in dit boek zal door hen, die op eenigerlei wijze met
dit belangrijke instituut in aanraking zijn gekomen, op overzich
telijke wijze en van verschillende kanten belicht, de beteekenis van
den radio-omroep als machtig cultuurmiddel worden uiteengezet.

*
Ik spreek gaarne de hoop uit, dat dit werk zal komen in vele
handen, en dat het er toe moge bijdragen, dat de verzorging van
den omroep steeds meer worde geleid in zoodanige banen, dat ten
slotte hier te lande zal worden verkregen eene organisatie geba
seerd op samenwerking — op voet van gelijkheid en met behoud
van ieders beginselen — van allen die zich de verzorging van de
belangen van den Nederlandschen omroep tot taak hebben gesteld.

Minister van Waterstaat.
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De Radio m dienst der

olksontwikkelmg
door
Dr. J. TH. DE VISSER,
Minister van Staat, oud-Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
Voorzitter van den Radio-Raad.
De Radio is een der machtigste
cultureelc opvoedingsmiddelen
van onzen tijd en zij zal
dit steeds meer worden

o

NDER de vele voordeelen, welke de Radio biedt, behoort wèl
voornamelijk, dat zij een nieuw en kostelijk middel tot volks
ontwikkeling: is.
Vooral voor ons land is dit van groote waarde, omdat over het
algemeen, in vergelijking met andere volken, het bewuste streven
naar ontwikkeling niet bijzonder sterk is. De groote massa wiegelt
bij voorkeur op de golven van lichte muziek o:f vermaakt zich
liever met de aanschouwing van spannende tafereelen op het doek,
of ook vergast zich gaarne op het een of ander spannend debat,
vooral wanneer het een politiek tournooi geldt, maar laat zich
slechts in betrekkelijk klein getal déAr vinden, waar op een of
ander gebied gelegenheid tot verruiming van den gezichtskring
wordt geboden, ja, er zijn voordrachten, er worden lezingen ge
houden, die betrekkelijk goed worden bezocht, maar steeds is toch
het aantal bezoekers gering in vergelijking met de drommen, die
louter uitgaan op vermaak.
Ongetwijfeld zal dit wèl altijd zoo blijven, omdat de groote
menigte meer van ontspanning dan van inspanning houdt, een ver
schijnsel, dat zich onder alle standen voordoet. Maar een scherpe
prikkel voor het in zich opnemen van gedachten en gevoelens, die
tot algemeen volksontwikkeling, in veel grooter mate dan tot heden
het geval was, kunnen leiden, is zeker de radio.
Allereerst behoeft men geen extra betaling te doen, noch zich uit
huis te begeven, hetgeen vooral op gure winteravonden iets beteekent, om zich op nuttige wijze bezig te houden. Men draait
rustig in zijn woning gezeten slechts den radio-knop en men kan
zich als het ware op ieder gebied laten oriënteeren
De machtiging tot uitzenden toch wordt den Radio-omroep-vereenigingen verleend met betrekking tot onderwerpen van cultureelen, ethischen, aesthetischen, godsdienstigen en politieken aard,
een onafzienbaar veld, hetwelk door de verschillende vereenigingen
dan ook ijverig wordt bearbeid. Het gevolg — en een gelukkig
17

«'
gevolg — daarvan is, dat de uitzending vooral van gramofoonniuziek steeds meer wordt beperkt, opdat men de gelegenheid hebbe
de hoorders op behoorlijke wijze op de hoogte te stellen van en in
te leiden in geestelijke en sociale stroomingen van dezen tijd en
men alzoo kunne medewerken tot verhooging van het beschavings
peil van ons volk.
Het is inderdaad verbazingwekkend, welk een rijke menigte van
onderwerpen de Radio binnen haar kring heeft getrokken en hoe
veel geestelijk genot zij verschaft.
Nu eens worden natuurbeschouwingen ten beste gegeven, waarbij
niet het minst de schoonheid van ons eigen land in bijzonderheden
wordt aangewezen. Dan verder wordt men in de historie van Neder
land of andere naties ingeleid. Nu eens wordt op de beteekenis
van den mensch in het wereld-geheel de nadruk gelegd, dan
weder wordt de groote waarde van de gemeenschap, vooral in haar
sociaal karakter, duidelijk gemaakt. Nu eens wordt een visie op
onzen tijd gegeven en worden zijn schaduw- en lichtzijden naar
voren gebracht, dan weder aansporingen gedaan om langs dezen of
genen weg een betere toekomst te zoeken. Nu eens boeien letter
kundige voordrachten en veredelen zij den smaak, dan weder wor
den de luisteraars op de deining der melodiën op en neder ge
voerd. Nu eens is de medicus aan het woord om practischen raad
voor de gezondheid van ouders en kinderen te geven, dan weder
komen vraagstukken van natuur-wetenschappelijken aard aan de
orde. Ja, welke onderwerpen nemen de radio-boden al niet in hun
programma’s op en welk een prachtige reeks van voordrachten
wordt niet door de Radio-Volksuniversiteit uitgezonden!
Het is een der mooiste verschijnselen van onzen tijd, dat de
wetenschap op zoo reusachtige schaal wordt gepopulariseerd. Aller
lei geleerden treden successievelijk uit hun studeercel om hun
kennis op eenvoudige wijze in dienst van de groote menigte te stel
len. Het groot geld wordt als het ware in kleine muntstukken op
ruime schaal uitgedeeld. En die voordrachten dragen in den regel
een zoo helder, eenvoudig, boeiend karakter, dat de eenvoudigste,
met eenig oordeel begaafd, er met vrucht naar kan luisteren en
er gaarne naar luisteren wil.
Daarbij moet behoorlijk worden gewaardeerd, dat men poogt in
rijke verscheidenheid iets voor verschillende leeftijden en behoeften
te geven. Wij hebben aardige nuttige kinderuurtjes; wij hebben de
cursussen voor grooteren; wij hebben de moederhalfuurtjes, waarin
allerlei wijze lessen omtrent lichamelijke verzorging en geestelijke
ontwikkeling van het kind worden gegeven; wij hebben de lessen
voor volwassen mannen over onderwerpen, die hun in hun maat
schappelijk leven van nut kunnen zijn. Het is bijna ongelooflijk in
hoe een korten tijd de Radio in de meest verschillende behoeften
heeft leeren voorzien en hoezeer zij de volksontwikkeling op breede
schaal heeft vergemakkelijkt. Ook in dit opzicht is zij ons letterlijk
een wonder.
Bij dit alles mag echter allerminst dit mooie worden verzwegen,
dat ieder door de Radio volgens zijn eigen levens- en wereldbe
schouwing kan worden ingelicht.. Want deze alle komen elk op
haar beurt tot haar recht. Ieder kan zijn beschouwingen naar eigen
18
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beginselen ontwikkelen en elk kan zijn radio afsluiten voor het
luisteren naar beschouwingen, waarvan hij niet is gediend.
Ook hierin komt een kostbare schat der vrijheid openbaar —
natuurlijk met de alom gestelde grens, dat de veiligheid van den
Staat, de openbare orde of de goede zeden niet worden aangetast.
Uit dit alles kan blijken, welk een kostelijk middel de Radio tot
volksontwikkeling is. Ook — en ik leg daarop den nadruk — voor
zieken, die niet kunnen genieten van die middelen tot ontwikkeling,
die den gezonde ten dienste staan. En bovendien, hoevele uren van
ontspanning worden er hun in uren van eenzaamheid niet door
bereid! En wat den gezonden aangaat, hun Radio bindt hen aan
huis, bevordert de huiselijke gezelligheid, brengt een zekere saambinding in gezinnen, die anders veelal, vooral in groote steden, uit
ééngaan door de aantrekkelijkheid van de straat.
Zoo is de Radio één der machtigste cultureele opvoedingsmidde
len van onzen tijd en zij zal dit steeds meer worden. Want de
techniek staat evenmin stil als de tijd. Maar daardoor wordt ook
de taak van allen, die machtiging tot uitzenden kregen of krijgen,
steeds ernstiger en mag worden vertrouwd, dat zij zonder onder
scheid zullen bevorderen de volksontwikkeling in gezonden zin.

imiiiimmimiiiimmim
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E Radio-raad dankt zijn ontstaan aan het amendement-Van
Dijk tijdens de behandeling- van de aanvulling van de Tele
graaf- en Telefoonwet in 1928 met eenige voorschriften voor
den radio-o.mroep.
Op blz. 35 van dit boek vindt men deze aanvullende bepalingen
en de wordingsgeschiedenis uitvoerig op blz. 43 tot 46.
De Radio-raad dient uitsluitend om den Minister van Waterstaat
raad te geven op diens verzoek of eigener beweging omtrent alle
aangelegenheden den radio-omroep betreffende.
De samenstelling van den Radio-raad heeft sedert zijn instelling
in Januari 1929 verschillende wijzigingen ondergaan en is thans
zooals de nevenstaande foto aangeeft.
Jaarlijks brengt de Radio-raad aan de Koningin een verslag uit,
dat verkrijgbaar is bij de Algemeene Landsdrukkerij.

D
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Algemeen Programma-Commissie
IJ de regeling van de zendtijdverdeeling, vastgesteld bij Ministerieele beschikking van 15 Mei 1930 werd bepaald, dat op
eiken zender per week één dag een algemeen programma
zou worden uitgezonden. Aan een Commissie, door den Minister
uit den Radio-raad benoemd, werd opgedragen de programma’s van
die dagen vooraf te onderzoeken df deze aan de eischen van een
algemeen programma voldoen.
De benoeming geschiedde bij Ministerieele beschikking van 10
Juni 1930, waarbij tevens de instructie voor de Commissie werd
vastgesteld.
In de samenstelling der Commissie kwam sedert haar instelling
geen wijziging.
Het jaarverslag van deze Commissie is opgenomen in dat van
den Radio-raad.

B
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Radio-O inroep

Controle-C ommissie

IJ de aanvulling in 1928 van de Telegraaf- en Telefoonwet
was mede een bepaling opgenomen, dat bij een algemeene
maatregel van bestuur bepalingen zouden kunnen worden
gesteld ten aanzien van de controle op de radio-omroep uitzen
dingen ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid van den
Staat, de openbare orde, of de goede zeden, hetgeen geschiedde
bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1930 (Radio-reglement), terwijl de
controle verder werd geregeld bij het Radio-omroep controle-reglement (K.B. 3 Juli 1930).
Behoudens één lid, Mr. B. Berger, burgemeester te Venlo, die
wegens drukke werkzaamheden moest bedanken is de samenstel
ling dezelfde als bij de instelling.
Het jaarverslag dezer Commissie wordt gevoegd bij dat van
den Radio-raad.

B

De staf van den Radio-raad, de Algemeen Programma Commissie
en de Radio-Omroep Contröle-Commissie op het bureau van den
secretaris.
23

Het Staatsbedrijf der P.X.X.
en de Radio-O inroep ui Nederland
door
Ir. M. H. DAMME,
Directeur-Gen. der P., T. en T.
Onze uizendingen kunnen een
vergelijking nu t die der beste
buitenlandsche omroep-stations in alle opzichten
doorstaan.

TT ET mag van algemeene beJfj[ kendheid worden geacht, dat
de radio in den aanvang van
hare toepassing, haar waardevolle
beteekenis heeft ontleend aan het
gebruik als middel van verkeer,
allereerst voor het radio-telegrafisch
overbrengen van berichten, later
voor het radio-telefonisch voeren
van gesprekken in het bijzonder op
groote afstanden. Het is hier niet
de plaats en het valt ook buiten het
bestek van deze bijdrage om. op
deze zijde van de practische toepas
sing van de radio en hare ongekend
snelle technische ontwikkeling in te gaan. Volstaan kan worden
met te constateeren, dat de radio onder de telegrafische en tele
fonische verkeersmiddelen in een tijdsverloop van slechts enkele
jaren een zeer belangrijke plaats is gaan innemen en vooral op
het gebied van de overbrugging van groote afstanden mogelijk
heden heeft geopend, waarvan het tot voor kort niet denkbaar
was, dat deze ooit zouden kunnen worden verwezenlijkt.
Dank zij de snelle ontwikkeling, welke de radio-techniek heeft
te zien gegeven, valt het dan ook niet te verwonderen, dat naast
de toepassing van de radio als verkeersmiddel, een ander gebruik
is ontstaan, een gebruik dat zich uitsluitend richt op het brengen
van mededeelingen van allerlei aard aan allen die deze wenschen
te ontvangen en dat bekend is als de radio-omroep.

* * *
Aanvankelijk begonnen als liefhebberij voor de kleine schare van
hen, die zich tot het beoefenen van de radio-techniek voelden aan
getrokken, heeft de radio-omroep zich ontwikkeld tot een factor
van groote cultureele waarde voor de samenleving, welker betee
kenis thans moeilijk meer kan worden ontkend. Ook in Nederland
heeft men de beteekenis van deze toepassing van de radio spoe
dig ingezien en het stemt tot vreugde dat ons land op dit gebied
pioniersarbeid heeft verricht, door van den radio-omroep als hulp25

middel voor ontwikkeling en ontspanning het eerst gebruik te
maken.
Het Staatsbedrijf der P.T.T. is van meet af bij het radio-omroepvmagstuk hier te lande betrokken geweest in dien zin, dat het
hierbij uitsluitend regelend en toezicht houdend optrad. Immers
toen. dank zij het particuliere initiatief, de eerste schreden op het
nog geheel braak liggend terrein van den radio-omroep werden
gezet, was er van een nationale of internationale regeling omtrent
dit punt nog geen sprake. Het Staatsbedrijf had er dus in de
eerste plaats voor te waken, dat de aan zijn zorgen toevertrouwde
openbare en andere Rijks radio-diensten niet door de particuliere
radio-omroepzenders werden gestoord, terwijl het later mede tot
taak kreeg er op toe te zien, dat de met betrekking tot den radioomroep in internationale verdragen en reglementen vastgelegde
bepalingen worden nageleefd.
if

i

*

*

Behalve het beschikbaarstellen van locale, interlocale en inter
nationale telefoongeleidingen heeft het Staatsbedrijf der P.T.T.
als zoodanig met de eigenlijke verzorging van den radio-omroep
noch technisch noch exploitatief eenige bemoeienis.
In tegenstelling met het meerendeel der buitenlandsche omroepinstituten, welke alle in meerdere of mindere mate een directe
overheidsinmenging kennen — is deze verzorging geheel overge
laten aan de particuliere omroep-vereenigingen, waarin de luiste
raars zijn georganiseerd, terwijl de hooge kosten, welke de pro
gramma’s vorderen, geheel uit vrijwillige bijdragen dier luisteraars
worden bestreden. Uiteraard zijn de omroep-organisaties, wat de
inhoud van de uit te zenden omroepstof betreft, onderworpen aan
de wettelijke voorschriften, welke te dezer zake in het leven ge
roepen zijn.
Dat deze organisatievorm aan de qualiteit van de programma’s
geen afbreuk heeft gedaan, zoodat de verschillende uitzendingen
een vergelijking met die van de beste buitenlandsche omroepstations in alle opzichten kunnen doorstaan, stemt tot groote
vreugde. Hierdoor wordt het bewijs geleverd, dat de groote cul
turele belangen, die door den radio-omroep worden gediend, door
de luisteraars ten volle worden beseft.
Dit besef is ook bij het Staatsbedrijf der P.T.T. levendig en dit
bedrijf zal het zich tot een voorrecht rekenen om zijn eigen kennis
en ervaring op radio-gebied, indien zulks wordt verlangd, ter be
schikking te stellen van den radio-omroep, ten einde door dezen
aanvullenden arbeid de schoone taak, die voor den omroep is weg
gelegd, zooveel mogelijk te vergemakkelijken.

iiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimi

OVER

ensuur
door
Mr. Dr. G. VAN DEN BERGH,
Lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal

Wie het beginsel van de vrijheid
van meeningsuiting aanvaardt,
moet reeds op teorcticse gronden
de Radio-Censuur verwerpen

IEMAND heeft voorafgaand verlof noodig, om door de
drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”.
Zo luidt art. 7 van de Grondwet.
Weinigen zullen ons tegenspreken, wanneer wij het beginsel, in
dit artikel neergelegd, een der steunpilaren van ons gehele staats
bestel noemen. Het is het beginsel van de vrijheid van gedachte-,
van de vrijheid van meningsuiting.
Wij achten ons ontslagen van de verplichting een nadere verde
diging van dit „grondrecht” te geven. „Pour discuter il faut être
d’accord”. Laten wij dus, ten einde een gedachtenwisseling over
radio-censuur mogelik te maken, ons „accoord” verklaren ten aan
zien van het beginsel in zijn algemeenheid.
Is echter het beginsel in zijn algemeenheid in onze Grondwet
vastgelegd ?
Laten wij ter beantwoording van die vraag allereerst artikel 7
nader bekijken. Wij vinden in de tekst hiervan een belangrijke be
perking: n.1. in de woorden: „door de drukpers".
Wat is strekking en draagwijdte van deze woorden?
Volkomen letterlik opgevat, hebben zij al heel weinig zin. Ik zet
het een ieder, zelfs een typograaf, om door een drukpers gedachten
of gevoelens te openbaren. Dit is meer dan een spel van woorden,
want op de drukpers komt het bij art. 7 inderdaad in het geheel
niet aan. Niemand betwijfelt, dat art. 7 niet uitsluitend betrekking
heeft op de drukpers. Een ieder aanvaardt, dat hektograaf, fotografiese reproduktie-machine en alle andere moderne instrumenten,
geschikt om gedachten of gevoelens in leesbare schrifttekens vast
te leggen, met de drukpers gelijkgesteld moeten worden ten aan
zien van de toepassing van art. 7 Grondwet. Een gemeenteverorde
ning bijv., welke zou trachten ten aanzien van geschriften door
zulke machines vermenigvuldigd, preventieve censuur in te voe
ren, zou geen langdurig bestaan hebben. Geen gemeente trouwens,
die het zou wagen een dergelgke verordening in het leven te roe
pen! Geen jurist, die art. 7 zóó eng zou durven te interpreteren!
En we gaan verder en mogen omnium consensu verder gaan. Ook
op eenige machine, geschikt om te vermenigvuldigen, komt het
in het geheel niet aan. Wanneer een schrijver (wat in de tegen27

woordige tijd ongebruikelik en onprakties, maar daarom toch niet
onmogelik is) zijn pennevruchten vermenigvuldigt door ze zelf, al
dan niet met een schrijfmachine, al dan niet bij 1 eksemplaar tege
lijk, over te schrijven (of ze door anderen te laten overschrijven)
en ze daarna laat uitgeven of verspreiden, zal hij ten volle de be
scherming van art. 7 Grondwet genieten. Niemand, die er aan
twijfelt. Ja, zelfs het vermenigvuldigen is geen essentieel element.
Wanneer de auteur slechts één eksemplaar schrijft en dit als
een „vliegend blaadje” van hand tot hand laat gaan, of woorden,
die gedachten of gevoelens uitdrukken, met grote letters op een
bord geschilderd, boven de .menigte uitdraagt, zal hij nog steeds
de bescherming van art. 7 genieten.
Wat is dan toch wel in wezen de betekenis van dit vermaarde
artikel? Alle tot nu toe behandelde gevallen komen er op neer,
dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft om gedachten en
gevoelens, in schrifttekens vastgelegd, te openbaren.
Wij schrijven opzettelik „schrifttekens” en niet „letters”. Want
niemand zal betwijfelen, dat andere schrifttekens, dan letters, b v.
stenografiese tekens, evenzeer door art. 7 worden beheerst. En
is de uitdrukking schrifttekens algemeen genoeg? We zien in dit
verband af van het openbaren van gevoelens en gedachten door
middel van afbeeldingen (stellig geen „schrifttekens”) al staat het
vast, dat ook deze door art. 7 worden beschermd. Wij menen, dat
in ons verband vooral daarom het begrip „schrifttekens” niet al
gemeen genoeg is, omdat daarbij allicht uitsluitend gedacht wordt
aan tekens, die via het gezichtszintuig de woorden in het brein
van de „lezer” herscheppen en hem aldus de gedachten en ge
voelens van de schrijver openbaren, altans kunnen openbaren. En
dit ware stellig te eng. Want niemand zal boeken of andere „ge
schriften” in braille „schrift” van de werking van art. 7 willen
uitsluiten. Toch is het hier niet het gezichtszintuig, maar de tast
zin, welke de woorden in de geest van de blinde te voorschijn
tovert.
En reeds is het niet meer nodig, dat de blinde zich de brailletekens eigen maakt en zijn tastzin oefent, ten einde van „ge
schriften” kennis te kunnen nemen. Reeds bestaat de fonografies
opgenomen, per post verzonden brief (en zelfs briefkaart), welke
niet alleen de blinde, maar ook de analfabeet helpt en ook in het
gewone gebruik voordelen bieden kan. Hier werkt nóch het ge
zicht, nóch de tastzin, maar het gehoor. De gedachten en gevoe
lens van de schrijver, in klanken geuit, zijn nu niet door de
stenotypiste vastgelegd; neen, een vernuftig gekonstrueerd werk
tuig heeft ze in een wasrol of ander zacht oppervlak geregistreerd,
hetzij rechtstreeks via de geluidstrilling zelf, hetzij indirekt (en
dan niet noodzakelik in de nabijheid) nadat de geluidstrillingen in
een elektriese stroom waren omgezet. Of nóg moderner, het ge
luid wordt, na in elektriese- en vervolgens in lichttrillingen te
zijn omgezet, gefotografeerd. En het gefotografeerde geluid, dat
misschien door een deskundige rechtstreeks zou kunnen worden
„gelezen”, wordt door een serie van techniese wonderen achter
eenvolgens weer in licht, elektriese stroom en klanken omgezet,
welke op hun beurt door een meer alledaags, maar toch nog groter
28

wonder in het brein v.an de ..ontvanger” de gedachten en gevoe
lens van de „afzender” rekonstrueren.
Wie twijfelt er aan, dat de techniek, welke reeds de „geluidbrief” bracht, straks ook, met name voor blinden, het „geluidboek” brengen zal, dat gelegd in een daartoe vervaardigd instru
ment, hun de gedachten en gevoelens van de schrijver in „ge
sproken” woorden vertolkt? En wie twijfelt er aan, of de open
bare „geluidbrief” en straks het ..geluidboek” de bescherming van
art. 7 Grondwet ten volle geniet? Wie zou een wet, preventieve
censuur instellende ten aanzien van geluidboeken niet ongrond
wettig achten? Wat is het principiële verschil, of ik de gedachten
en gevoelens vastleg met grote aantallen inktmolekulen op papier
öf door mikroskopiese gaatjes en bobbeltjes in een wasrol of (de
allermodernste vorm) met zilvermolekulen op celluloid? En het
één èn het ander kan tot rekonstruktie dier zelfde gevoelens en
gedachten in het brein van een ander leiden. De weg, die daartoe
leidt is in alle gevallen vol onbegrepen misterie, slechts in het ene
geval iets gekompliceerder dan in het andere.
Er bestaan ook reeds instrumenten, die (voor blinden) gewoon
gedrukte boeken „hoorbaar” kunnen .maken, doordat ze de ver
schillende letters in klanken van verschillende toonhoogte om
zetten.
En de techniek staat niet stil. Ik behoef het geschreven of ge
drukte manifest niet eens huis aan huis te laten bezorgen, ten
einde de daarin vervatte gedachten en gevoelens aan de bewoners
van die huizen te openbaren. Wie kent niet de hier en daar in het
buitenland, vooral in hotels opgestelde vernuftige instrumenten
(teletypewriter, „tape”), die gedachten en gevoelens van iedere
aard volkomen duidelik leesbaar in welgevormde „getikte” letters
in iedere aangesloten woning „openbaren”? Indien een gemeente
een onderneming koncessie zou verlenen om een dergelijke inrich
ting te exploiteren, wie zou dan niet van mening zijn, dat een eis
van preventieve censuur in strijd zou zijn met de Grondwet? Dat
zou vooral sterk spreken, indien een dagbladonderneming haar
voornaamste artikelen uit het avondblad reeds aldus aan de aan
geslotenen in de loop van de middag deed „toekomen”.
En, wilt gij een „telewriter” hebben, die geen „getikte” letters
voortbrengt, maar het schrift van de afzender volkomen natuur
getrouw weergeeft, gij kunt hem krijgen.
Het verhaal wordt eentonig — de techniek staat niet stil. Weldra
zal de „teletypewriter” en zal zelfs de „telewriter” geheel ver
ouderd zijn. Reeds nu maakt de televisie het mogelik in iedere
„aangesloten” woning, de brief, het gedrukte of geschreven stuk
of (paginaasgewijs) het boek (of ieder ander voorwerp) te laten
zien. De techniek hiervan is reeds tot grote volmaaktheid opge
voerd; alleen het bewegende, het levende beeld levert nog moeilikheden op. In het laten zien en lezen van een gedrukt stuk is men
reeds geheel geslaagd. Wij zelf hebben ons daarvan b(j een proef
neming kunnen overtuigen. En wanneer preventieve censuur op de
„gewone” toegezonden of thuisgebrachte krant is uitgesloten, is
ze dan wel geoorloofd op de krant, waarvan het beeld mij langs
elektriese weg wordt thuisgezonden, met of zonder draad?
29

Met of zonder draad! Want voor de moderne elektrotechniek is
de vraag „per draad of draadloos” in beginsel geheel bijzaak. De
teletypewriter kan ook draadloos werken, de televisie wordt zelfs
bijna uitsluitend langs draadloze weg toegepast.
En de techniek zal verder gaan. De televisie-inrichting in het
huis der „aangeslotenen” zal met een vrij eenvoudig instrument
worden uitgebreid, dat de per televisie ontvangen krant fotografies
vastlegt en afdrukt. De abonnee haalt ’savonds zijn (per televisie)
op papier keurig gefotografeerde krant uit zijn toestel. Eventueel
zoveel eksemplaren als zijn gezin lezers lelt. Een speciale inrich
ting zorgt er voor, dat ieder toestel slechts die „kranten” ont
vangen kan, waarop „het” geabonneerd is. Fantasie? De werkelikheid op dit gebied pleegt de stoutste fantasie te overtroeven. En
dan zijn we weer bijna letterlik tot art. 7 van de Grondwet terug
gekeerd!
Ook hier kunnen de blinden worden geholpen. De krant kan
worden „gesproken” en het aldus op het redaktieburo gesproken
woord, met of zonder behulp van een draadverbinding, in de wo
ningen der abonnees in een „geluidkrant” worden vastgelegd. Dit
is heden ten dage reeds technies uitvoerbaar. De geluidkrant kan,
door middel van een instrument, zo vaak men wil, worden „ge
lezen”, geheel of gedeeltelik. Misschien zullen ook niet-blinden
aan deze vorm de voorkeur geven. Zou, anders dan bij de televisiekrant, art. 7 op deze geluidkrant niet van toepassing zijn?
Niet alleen art. 7 van de Grondwet heeft betrekking op de vrij
heid van meningsuiting.
Daar is art. 9, dat als volgt luidt:
„Het recht der ingezetenen tot vereeniging en vergadering
„wordt erkend.
„De wet regelt en beperkt de uitoefening van dit recht in
„het belang der openbare orde.”
Ook dit artikel is van grote betekenis. In beginsel wordt het
recht van vergadering in de Grondwet verankerd. *) De inge
zetenen zijn in beginsel vrij hun gedachten en gevoelens in een
vergadering te openbaren Zij hebben daartoe geen voorafgaand
verlof nodig.
De vrijheid van het „gesproken” woord wordt erkend. De Grond
wet denkt hier aan een wijze van openbaarmaking van gedachten
en gevoelens, welke gebonden is aan plaats en tijd. De spreker is
aan. „ vergadering, naar plaats en tijd, gebonden, hij is er „aan• Ve &esPr°ken woorden zijn alleen ter vergadering hoorbaar,
bier heeft de moderne techniek haar bevrijdend woord gerinp- 6n’ rui?lte. en. tijd overwinnend. Dat de spreker ter vergadelirht aanwazi£ is. is geen volstrekt vereiste meer. De spreker is
klinkt Tf?1!.en ma£ zijn kahier niet verlaten — zijn stem weerof tpipfnn behulP van een luidspreker in de vergadering. Telefoon
is weae-Pvaif11 r!??io zi*n de tussenschakels. De eenheid van plaats
55 vanen, die van tijd is nog gebleven. De luisteraars horen
*)
30

Over het recht van vereniging spreken wij hier uiteraard niet'.

alleen zijn stem, zij zien de spreker niet. Maar weldra zal ook dat
het geval zijn. Dank zij het sprekende televisiebeeld zien zij de
spreker in levende lijve vóór zich staan. In één vergadering?
Neen, in zoveel vergaderingen, als gij maar wilt, waar ter wereld
zij op het moment van de uitzending ook worden gehouden.
Maar de spreker kan ernstig ziek of zelfs overleden zijn! Geen
nood! Een aantal gramofoonplaten vertolken zijn woorden. De
eenheid van plaats en de eenheid van tijd zijn beide weggevallen.
De luisteraars horen alleen zijn stem, zij zien de spreker niet.
Maar reeds nu kan ook dat laatste het geval zijn. De sprekende
film doet de spreker in levende lijve vóór de vergadering staan.
In één vergadering? Neen, in zoveel vergaderingen, als gij maar
wilt, waar ter wereld en wanneer (tot in verre toekomst) zij ook
mogen worden gehouden.
Maar de gesproken woorden zijn toch alleen ter vergadering (of
in de vergaderingen) hoorbaar! ,,Och kom!” zegt de moderne
techniek. „Waar gij u ter wereld bevindt, zult'gij de woorden, op
het ogenblik, dat zij gesproken worden, kunnen horen en ver
staan!” Radio of telefoon en radio vormen de tussenschakels.
Weer wordt de eenheid van plaats, nu aan de zijde van de luiste
raars, verbroken. De radio-luisteraars horen alleen zijn stem, zij
zien de spreker niet. Maar weldra zal ook dat het geval zijn.
Dank zij de televisie.
Gij waart die avond ongesteld, luisteraar? Of waart verhinderd
aan uw radiotoestel plaats te nemen? Geen nood! De rede is ter
vergadering fonografies opgenomen. Gij kunt de gramofoonplaten
in de stilte van uw kamer laten draaien, wanneer gij maar wilt,
ook in verre toekomst. Ook de luisteraars zijn nóch aan plaats,
nóch aan tijd gebonden. En gij wilt, luisteraar, de spreker ook
zien? Uw wens zal worden vervuld. Terwijl hij ter vergadering
sprak, is zijn woord en zijn beeld op de sprekende film vastgelegd.
Wat volgt uit dit alles? De verschillende vormen van openbaring
van gevoelens en gedachten zijn niet meer te scheiden. Er waren
twee geheel verschillende wegen om met medemensen in geestelik
kontakt te treden: het gesproken woord, gericht tot aanwezigen
en het geschreven of ,,door de drukpers” gevormde woord, dat
tijd en ruimte vermocht te overwinnen. Verba volant, scripta
manent. Dit alles is veranderd. Ook het gesproken woord heeft èn
ruimte èn tijd veroverd. Verba manent. En de woorden, die men in
het televisie-apparaat duidelik leest, ze zijn vluchtig als een ijle
damp. Scripta volant.
Het geluid wordt gezien, schrift wordt gehoord. Alle grenzen
zyn uitgewist.
Maar de Grondwet, die de ontwikkeling der techniek niet voor
zien kon, onderscheidt.
In art. 7: „openbaring van gedachten of gevoelens door de druk
pers”; in art. 9: „ter vergadering, dus door het gesproken woord”.
Reeds de Grondwet van 1848 bevatte beide artikelen in woordelik dezelfde tekst. (Artt. 8 en 10). In de Grondwet van 1815 is
alleen de vrijheid van drukpers, in ongeveer dezelfde bewoordingen,
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te vinden. De staatsregeling van 1798 bevat wel is waar een af
zonderlik artikel betreffende de vrijheid van vergadering (art. 18),
maar is toch zo gelukkig de gehele vrijheid van meningsuiting in
één artikel (art. 16) saam te vatten:
„Ieder Burger mag zijn gevoelens uiten en verspreiden, op
„zoodanige wijze, als hij goedvindt, des niet strijdig met het
„oogmerk der Maatschappij. De vrijheid der Drukpers is heilig ..”
En het scherpst en het volledigst zegt het het prototype van al
deze bepalingen: n.1. art. XI van de beroemde „Déclaration des
droits de 1’homme et du citoyen”:
„La libre communication des pensées et des opinions est un
„des droits les plus précieux de 1’homme; tout citoyen peut
„donc parler, écrire, imprimer librement, sauf a répondre de
„1’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.”
Wilde nu de Grondwet van 1848, toen zij geen algemene vrij
heid van meningsuiting neerlegde, afwijken van dat beginsel ?
Wilde zij bepaalde vormen van meningsuiting buiten de grondwettelike bescherming laten? Het blijkt uit niets. De grondwet
gever van 1848 had, gegeven de techniese ontwikkeling zijner
dagen, het recht te menen, dat hij in beginsel alle vormen van
meningsuiting onder bescherming der Grondwet had gesteld. In
art. 10 (tans 9) het gesproken woord, aan plaats en tijd gebonden;
in art. 8 (tans 7) het woord, dat plaats en tijd overwint. Hij kon
niet voorzien, dat deze onderscheiding geheel zinledig worden zou.
Zij is echter zinledig geworden, gelijk wij boven uitvoerig hebben
aangetoond. Of een openbaring van gedachten en gevoelens tijd en
plaats overwint, is volkomen accidenteel geworden; het heeft iedere
essentiële betekenis verloren. Mag de lichtkrant of de televisiekrant aan preventieve censuur worden onderworpen, omdat zij ver
vliegt? En is het weer anders, wanneer zg automaties wordt vast
gelegd en fotografies of op andere wijze reproduceerbaar wordt?
Mag de gesproken krant, die in geen enkel essentieel opzicht van
de televisiekrant verschilt, wel worden gecensureerd en weer niet,
wanneer zij (eerst) op een wasrol wordt vastgelegd? En staat de
ter plaatse uitgesproken vergaderingspeech ten opzichte van censuurmogelikheden niet gelijk met de rede, die door de telefoon of
de radio naar die vergadering wordt overgebracht? Of die ter
vergadering door de sprekende film wordt gehouden? En mag de
censor ingrijpen, wanneer ter vergadering de rede op een wasrol
of op een sprekende film voor alle toekomst wordt vastgelegd of
indien zij, met of zonder begeleidend beeld van de spreker, wordt
uitgezonden?
Het heeft alles geen zin. Het gesproken en het geschreven woord
kunnen èn ruimte èn tijd vullen. De gedachte, wat ook haar
voertuig zij, overwint beide. Ruimte en tijd vloeien ook hier ineen
en in deze hogere eenheid stroomt de gedachte voort.
Wie het beginsel van de vrijheid van meningsuiting aanvaardt en
het bovenstaande ernstig overweegt, moet reeds op teoretiese
32

gronden de Radio-Censuur verwerpen. De practiese gronden zijn
echter niet minder sterk. Al wat tegen de radio-vrijheid wordt
aangevoerd, is met evenveel of (juister) even weinig recht tegen
de vrijheid van drukpers te berde gebracht. Argument voor ar
gument. Valt de ene vrijheid, dan .moet ook de andere onder
gaan. „Bescherming van de kinderen”! Op ouders rust de plicht
radiotoestellen en dergelijke instrumenten even zorgvulig af te
sluiten als boeken en kranten. „Het buitenland kan mee-luisteren”!
Het buitenland kan ook boeken lezen. „Alles wordt zo maar in
huis gebracht, ook redevoeringen van politieke tegenstanders”!
En het politieke manifest, dat woning aan woning wordt ver
spreid? Wie het niet lezen wil, hij leze het niet! Wie niet luis
teren wil, sluite het toestel af of verandere van golflengte! Het
is alles koekoek-één-zang. Het kan ook niet anders, waar ieder
essentieel verschil ontbreekt.
De radio-censuur is stuitend. Voor ieder ernstig mens, die zich
van zijn verantwoordelikheid bewust is, is het bijkans onduldbaar,
dat hij voorafgaand verlof moet vragen om zijn beste gedachten
uit te spreken. Eer is teer. Menig hoogstaand man weigert zich
aan deze „beproeving” te onderwerpen.
Radio-censuur is te verwerpen. Zij is in strijd met de vrijheid
van meningsuiting, die, in beginsel onbeperkt, door onze Grondwet
wordt gehuldigd en erkend. Zij is in strijd met de geest van onze
hoogste staatswet.
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De Leste Huisvrienc1
Nee! Het is niet langer „luxe”,
’t Is niet langer „spelerij
Radio is nuttig, nóódig
Voor de hééle Maatschappij.
Denkt alleen maar aan den noodkreet:
„Luistert Willem West misschien?
Willem West? Uw zieke Moeder
Wil U voor het laatst nog zien”
Wordt het knusse kinder-uurtje
In het rond ge-radiood,
Dan zit Moeder stil te luist’ren
Met haar jongste op haar schoot.
En bij ’t hooren der verhalen
Uit het verre zend-station,
Ziet ze weer haar eigen Moeder,
Die zoo fijn vertellen kon.
Voor een jongen is géén beter
En geen passender cadeau,
Geen geschikter tijdpasseering,
Dan een goede radio.
’t Is de beste onderwijzer,
Dien men voor een jongen vindt;
’t Wordt zijn trouwste kameraadje
En zijn levenslange vrind.
Troost komt in de Ziekenhuizen,
Licht in de Gevangenis;
Zonneschijn straalt in het Weeshuis,
Waar het soms zoo somber is.
In den stal en in het landhuis,
In het hutje op de hei,
In ’t paleis en vier-hoog-achter,
Radio gaat géén deur voorbij.
’t Is niet meer een stukje speelgoed,
Dat daar knettert, krijscht en kraakt:
’t Is een wonderlijk gebeuren,
’t Is, voor menschendoen, volmaakt,
’t Is geen luxe, het is leven,
Het is véél meer dan genot:
Mysterieus, en tóch eenvoudig,
’n Gave van den goeden God.
CLINGE DOORENBOS.
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De Controle

door E. P. WEBER

op Je RaJio-XJitzenJiingen

huidige controle op de uitzendingen berust op artikel 3ter
| ) van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 volgens de aanvul
ling van 1928, waarbij o.m. werd bepaald:
„Bij den algemeenen maatregel, in het eerste lid bedoeld, kun
nen, met betrekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde
inrichtingen onder meer bepalingen worden gesteld... ten aanzien
van den inhoud van en de controle op hetgeen door middel van de
inrichtingen wordt uitgezonden, ter voorkoming van gevaar voor
de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden.”
De hier bedoelde algemeene maatregel van bestuur is het Kon.
Besluit van 3 Juli 1930 houdende vaststelling van een Radio-Controle-Reglement.
De voornaamste bepalingen daarvan zijn, dat er zal zijn een
preventieve en een repressieve controle, en dat een uitzending, die
afwijkt van het toegelaten programma kan worden afgebroken.
Over die controle is sedert haar instelling zoo nu en dan veel
stof opgewaaid, hetgeen ten slotte leidde tot de interpellatieAlbarda op 23 en 30 October 1930 in de Tweede Kamer van de
Staten-Generaal.
Allereerst betwistte de interpellant het wettige van het preven
tieve der Controle.
De Minister zette de wettelijke basis daarvan echter zoo scherp
uiteen, dat dit formeele bezwaar hier voorbij kan worden gegaan.
Hoofdzakelijk gingen de bezwaren verder tegen het ongewenschte
eener preventieve controle, waarbij voornamelijk een vergelijking
werd getroffen met de drukpersvrijheid en de vrijheid van ver
gaderen.
In het kort samengevat komt het verweer van den Minister en
de Kamerleden, die de preventieve censuur verdedigden daarop
neer, dat een vergelgking met de drukpers-vrijheid en de vryheid
van vergaderen niet opgaat.
Dit is ook naar mijn meening de clou van de heele historie.
De radio-omroep is dat wonderlijke middel, dat in staat stelt op
één oogenblik in honderdduizenden gezinnen in de ooren van millioenen luisteraars hetzelfde woord te laten weerklinken.
Uitsluitend repressieve maatregelen komen hier te laat en wel
om verschillende redenen.
Nemen wij eerst het voorkomen van gevaar voor de veiligheid
van den Staat. Wanneer men ziet hoe de opvoering van „La muc-Uè
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de Portici” aanleiding gaf tot een opstand, hoeveel meer mogelijk
heid biedt dan niet de radio om een opstand te verwekken? Een
klein voorbeeld — men lette vooral op het adjectief „klein” — was
hier de straatdemonstratie te ’s-Gravenhage in verband met het
verbod van de uitzending der Matteotti-herdenking, die volgens de
pers 8000 menschen op de been bracht eenige uren nadat door de
radio de oproep was uitgesproken.
Preventie is hier het eenige doeltreffende, en in de handen eener
Regeering, die zichzelf respecteert, volkomen oirbaar middel om in
’s lands belang werkzaam te zijn.
Hetzelfde is van toepassing op het voorkomen van gevaar voor
de openbare orde. Moeilijke economische toestanden als wij thans
beleven, met het steeds zich meer verbreidend verschijnsel van
werkstaking, kunnen licht tot wanordelijkheden leiden, wanneer op
roerige geesten in volkomen vrijheid een zoo machtig en in dit op
zicht gevaarlijk middel als de radio kunnen hanteeren.
En ten slotte het voorkomen van gevaar voor de goede zeden.
Het is bekend, dat het gelezen woord lang niet dien indruk
maakt dan het gehoorde woord. Vandaar dan ook, dat op tooneelvoorstellingen een veel scherper controle wordt toegepast dan op
de drukpers.
Men denke hier ook eens aan het speciale toezicht op de bioscoop
voorstellingen in verband met de zorg voor de jeugd.
Vrij algemeen wordt daarom ook voor de radio een andere norm
aangelegd. Een ruw woord, een onzedelijke uitlating, zelfs een be
spreking van het geslachtsverkeer, in een boek of courant vrij
onschadelijk, kan door de radio van verstrekkenden nadeeligen in
vloed zijn.
Past men hier alleen een repressieve controle op toe, dan zouden
eindelooze correspondenties en disputen te verwachten zijn over den
invloed van een bepaalden zin of zelfs van één woord. Is het dan
niet veel practischer, dat men het kwaad voorkomt door vooraf
zijn maatregelen te treffen?
Er zijn nog twee zijden aan het vraagstuk, die naar mijn meening
in dit verband nog onvoldoende belicht zijn en wel: de beperktheid
van de gelegenheid, die er tot uitzending bestaat, en de beteekenis,
die men aan de aanvallen, die de huidige radio-controle heeft te
verduren gehad, moet toekennen.
Voor den radio-omroep staan slechts twee uitzendgelegenheden
voor ons land ten dienste. Nu behoeft het toch werkelijk geen
betoog, dat indien er voor de radio evenveel gelegenheden beston
den als voor de drukpers en voor vergaderingen, d.w.z. ettelijke
honderden, één uitzending lang niet die beteekenis zou hebben dan
wanneer, zooals thans het geval is, er slechts twee gelegenheden
bestaan. In het laatste geval kan men aannemen, dat voor één uit
zending ongeveer 50 % der luisteraars luisteren, terwijl in het
andere geval dit slechts met enkele percenten het geval zou zijn.
Deze beperkte uitzendgelegenheid verhoogt derhalve boven
mate de beteekenis van iedere uitzending en maakt reeds daarom
elke vergelijking met de drukpers en het recht op vergaderen on
mogelijk.
De enkele omroepvereenigingen, die er zijn, hebben het mrno36

polie op den omroep. Het is begrijpelijk, dat de overheid bij het
verleenen van een concessie voor de uitoefening van een monopolie
zekere voorwaarden stelt.
Verder mag men zich de vraag stellen: staat het vele stof, dat
over de radio-controle is opgewaaid wel in een gezonde verhouding
tot de bezwaren, die daartegen worden ingebracht?
Op den voorgrond zij gesteld, dat men ten onrechte van censuur
spreekt. Het betreft hier tot op zekere hoogte een administratieve
controle.
De vereenigingen zijn verplicht hun programma’s vooraf bij de
Radio Omroep Controle-Commissie in te zenden. De bedoeling van
dezen maatregel is alleen, dat men vooraf wil weten, wat er uit
gezonden wordt en, keurt men het programma goed, dan ligt
daarin opgesloten, dat de uitzending vrij kan plaats vinden, zon
der eenige moeilijkheid te ondervinden m.a.w. dat dan niet kan
worden afgebroken. De controle is hier derhalve bedoeld als een
middel om de omroepvereenigingen voor hun uitzendingen een vrij
brief te geven.
Bij wijze van uitzondering vraagt de Commissie ook inzage van
oen tekst eener uitzending. Ook dit is alleen bedoeld om vooraf
aan de vereenigingen een ongestoorde uitzending te kunnen waar
borgen.
Wanneer men nu weet, dat de controle van den beginne af aan
volgens een bepaald plan is uitgevoerd, waarbij er steeds op gelet
is om de controle zoo weinig mogelijk hinderlijk voor de vereeni
gingen te doen zijn, en van dit plan ondanks de critiek van ver
schillende zijden daarop uitgeoefend, niet is afgeweken, terwijl men
tevens diene te bedenken, dat er thans vele maanden zijn heen
gegaan gedurende welke de controle zonder moeilijkheden haar taak
heeft kunnen vervullen, dan moet men toch wel tot de conclusie
komen, dat bij het verzet tegen de controle, gesteund als zij werd
door een felle perscampagne, ten slotte de sop de kool niet waard
was.
Alle omroepvereenigingen en zij, die voor hen voor de microfoon
optreden, volgen de aanwijzingen der Commissie blijkbaar zonder
eenig bezwaar. Natuurlijk ondervinden de vereenigingen eenigen
administratieven last, maar daar ging het bij de critiek op de radiocontrole ook niet om.
Wanneer ik dan bedenk aan welk een soms boosaardige campagne
de Commissie en vooral de ambtenaren der commissie zijn bloot ge
steld geweest, waarbij feiten werden genoemd, die zelfs geen schijn
van waarheid behelsden en argumenten zijn geventileerd, die zooals
hiervoor is aangetoond, onjuist zijn, dan kan men vaststellen, dat
de controle alleen op grond van haar wettige en redelijke basis
alle aanvallen heeft doorstaan en zij een nuttig element is in de
schakel van krachten, die den Nederlandschen radio-omroep tot
een opbouwend geheel maken, omdat zij bij voorbaat het minder
gewenschte weert.
iimiiiiKiiiiiiiimiiiiiimi
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Dichter

en

Radio

Een lapje in een marmersteen,
Een diepe stilte om je heen.
Rood speelt een lichtje kiekeboe.
U kunt gaan spreken. Waar naar toe?
Misschien hoort mij in Afrika
een mooi zwart meisje O, Id-ld!
Misschien valt iemand aan de Kaap
bij ’t zelfde lied heel zacht in slaap.
Misschien ook waait het lied voorbij
als blad’ren in het Herfst-getij.
En luistert niemand naar mijn woora.
Niet denken aan zooiets! Ga voort!
De zee, het wijde contingent,
is mijn bezit op dit moment.
Rijn, Seine, Guadalquivir,
ze stroomen eigenlijk naast mij hier.
De kleumer in zijn kamer-cel,
de boerenmeid en haar gezel,
De deugniet, die wil gokken gaan,
en ’t kind met het hansopje aan.
het bruidje, wit, ja, wit in ’t wit,
de man, waarin geen fut meer zit,
de jeugd, die lacht, de jeugd, die dweept,
de klerk, wiens taak is afgestreepz.
’t Is
’t is
daar
daar

oud en jong, ’t is recht en krom,
heel die wen'éld ginds rondom,
achter ’t grijs en recht gordijn
zal mijn lied te hooren zijn.

De, wereld zegt wellicht... het %s
vervelend, roerend, mooi en mis,
Eén knip! het roode licht verdween...
’t is stil! De dichter zit alleen.
HUIB WOUTERS.
(Vrij naar het Deensch.)
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door Mr. A. A. M. ENSERINCK.
__ en men kan gerust zeggen. dat de radiostrijd, zooah hij na de totstandkoming van deze
wet ontbrandde, voor een goed deel te wijten is
aan deze amendementen.

T^E wenschelijkheid van een afI ) zonderlijke wet, waarin al dat
gene, wat van het groote ge
bied der draadlooze telegrafie en
telefonie voor duurzame regeling
vatbaar is, een plaats vindt, is reeds van verschillende zijden
bepleit.
De Commissie-Ruys de Beerenbrouck, die van dit groote gebied
in het bijzonder den Radio-omroep aan een diepgaand onderzoek
onderwierp, wijdt in haar bekend rapport, verschenen in 1926, ook
aan deze materie eenige beschouwingen. Zij komt tot de slotsom,
dat het onjuist is de draadlooze telegrafie en telefonie in dezelfde
wet te regelen met de draad-telegrafie en -telefonie. Mag er mis
schien — aldus de commissie — op het eerste gezicht eenige over
eenkomst bestaan tusschen beide middelen van gedachten-overbrenging — beide diensten beoogen het op snelle wijze overbrengen
van berichten; beide uitvindingen worden met den naam „tele
grafie” en „telefonie” aangeduid, — steeds meer gaan deze twee
toepassingen van de wetenschap uitéénloopen.
Terwijl de lijn-telegrafie en -telefonie zich ontwikkeld heeft tot
een afgerond geheel in den vorm van een Staatsbedrijf, behoort
de radio slechts voor een zeer klein gedeelte daartoe en ontwik
kelt zich steeds meer op een terrein, dat niets met het Staats
bedrijf uitstaande heeft. En waar het Hoofdbestuur der Posterijen
en Telegrafie, krachtens den aard van zijn werkkring, niet meer
dan andere Staatsdiensten bij den radio-omroep betrokken is, daar
dient ernstig de vraag overwogen te worden of het geen tijd wordt
den wettelijken band tusschen de lftn-telegrafie en -telefonie eenerzijds en de radio anderzijds door te snijden en alles, wat het radio
verkeer betreft, bij afzonderlijke wet te regelen.
Op grond van deze overwegingen achtte de Commissie de tot
standkoming van een afzonderlijke radio-wet in hooge mate gewenscht.
Deze toch al niet te sterke argumenten hebben thans, vijf jaar
na het verschijnen van het rapport, vrijwel alle kracht verloren.
Niemand immers zal thans meer kunnen volhouden dat de „radio”
slechts voor een klein gedeelte tot het Staatsbedrijf behoort. Vrijwel
het geheele radio-telegraaf- en -telefoonverkeer is in handen van
den Staat, ressorteert onder het Hoofdbestuur der Posterijen, Tele39
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grafie en Telefonie en vindt, evenals het draad-verkeer
zijn
regeling in de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, S. 7.
Hiertegen kunnen slechts weinig bezwaren bestaan. Technisch
mogen beide takken van dienst uiteenloopen, op het gebied der
exploitatie loopen zij parallel; zoowel het draadloos- als het draadverkeer bestaat uit het wisselen van telegrammen en het voeren
van gesprekken tusschen twee bepaalde instanties, afzender en ge
adresseerde, oproeper en opgeroepene. Werd thans aan het ver
langen van de Commissie-Ruys tegemoet gekomen, werd de rege
ling van het radio-telegraaf- en -telefoonverkeer in een afzonder
lijke wet neergelegd, dan moest deze nieuwe wet in vele opzichten
een doublure van de bestaande Telegraaf en Telefoonwet worden.
Uit artikel 1, laatste lid, van deze wet, luidende: ,,Zoowel in dit
als in de volgende artikelen zijn onder telegrafen en telefonen
tevens begrepen radio-telegrafen en radio-telefonen”, blijkt ten
duidelijkste hoezeer de regeling van de radio-telegrafie en -telefonie
met die der draad-telegrafie en -telefonie één onverbreekbaar
geheel vormt.
Hoe geheel anders is het met den radio-omroep gesteld. Van
Staats-exploitatie, hoe gewenscht in vele opzichten misschien ook,
is geen sprake. Een alzijdig en onbeperkt uitzenden en opvangen
van seinen treedt hier in de plaats van een gericht en beperkt
verkeer; één centraalpunt is er, van waaruit de seinen, muziek en
mededeelingen worden uitgezonden naar allen, die in de gelegen
heid zijn te luisteren door middel van de daartoe geschikte toe
stellen. Het is te begrijpen, dat toen men den tijd gekomen achtte
om tot wettelijke regeling van deze materie over te gaan, wederom
stemmen opgingen voor een afzonderlijke wet, waarin de radioomroep met alles, wat ermede verband houdt, zijn regeling zou
vinden. Noemt men zoodanige wet een Radio-wet, dan neemt men
het woord „radio” in zeer beperkten zin, maar sluit zich aan bij
het spraakgebruik, dat onder „radio” in de eerste plaats den „radioomroep” verstaat. Bij de beraadslagingen over het ontwerp van
wet, dat geworden is de wet van 12 Mei 1928, S. 169, de radio-wet,
kwam deze wensch al dadelijk naar voren. De Minister van Water
staat was van meening, dat men zich met de regeling van deze
materie zonder bezwaar kon aansluiten bij de bepalingen van de
Telegraaf en Telefoonwet. Toen uit het Voorloopig Verslag bleek
dat eenige Kamerleden bezwaar maakten tegen deze inlijving en
een afzonderlijke wet bepleitten, verdedigde de Minister zijn stand
punt op historische en technische gronden. Het historisch argu
ment putte de Minister uit de oude redactie van het reeds aange
haalde laatste lid van artikel 1 der Telegraaf en Telefoonwet, die
voor de wijziging in 1919 luidde: „Deze wet is eveneens van toe
passing op telegrafen en telefonen, waarbij de toestellen op de
eindpunten niet onderling door draden en geleidingen zijn ver
bonden”. Zijn er nu ter zake van een bepaald gebied der radiotoepassing bijzondere bepalingen noodig (zooals op het oogenblik
voor den radio-omroep), die niet voor alle diensten van telegraaf
en telefoon zullen hebben te gelden, dan is het geheel in de lijn
van de wording en ontwikkeling der wet, dat in deze wordt aan
gegeven, wat voor dat bijzondere onderdeel als regeling zal gelden.
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Verder wees de Minister erop. hoe, in technisch opzicht, de nieuw
te regelen inrichtingen verband houden met het algem'ene Tele
graaf- en Telefoonverkeer. Een afzonderlijke wet zou in vele van
haar bepalingen een herhaling moeten worden van de bestaande
Telegraaf- en Telefoonwet.
Met deze argumenten heeft de Minister het pleit gewonnen: over
een afzonderlijke radio-wet is in de Kamer niet meer gesproken.
Is dit te betreuren? Zeker niet; de tijd voor een uiteindelijke
regeling van de „radio” in de wet is nog niet gekomen. Daarvoor
verkeert de te regelen stof nog tè veel in een stadium van wor
ding en ontwikkeling. Wil men niettemin tot regeling van deze
materie overgaan, dan moet men deze treffen in een vorm, waarbij
men in staat is zich in den kortst mogelijken tijd aan eventueel ge
wijzigde omstandigheden aan te passen. Dat de Minister dit be
grepen heeft, blijkt uit het stelsel, waarop zijn regeling is gebouwd.
Eigenlijke normen treft men in de artikelen, die aan de Telegraaf
en Telefoonwet werden toegevoegd, niet aan. Het belangrijke
artikel 3ter b.v. bepaalt zich tot een formeele regeling van het
onderwerp en laat de vaststelling van den inhoud der, krachtens
dit artikel uit te vaardigen, voorschriften nagenoeg geheel over
aan de inzichten van de Kroon.
Evenals ieder wetsontwerp, waarin in meer of mmdere mate de
mogelijkheid tot delegatie wordt geopend, vond ook dit ontwerp
met zijn vérgaande delegatie ernstige bestrijding. Kon men met
deze wijze van wetgeven genoegen nemen, waar het de technische
zijde van de te regelen materie betrof, bij den radio-omroep zijn
in hooge mate de belangen der burgers betrokken, en deze mochten
niet aan de inzichten van de administratie worden overgelaten.
In het wetsontwerp was het recht op uitzending niet voldoende
geregeld; de Regeering zou uitmaken wie wel en wie niet zouden
mogen uitzenden. Ten aanzien van de controle op hetgeen zou
worden uitgezonden, werden in de wet in ’t geheel geen normen
gesteld. Alle regelingen, die ingrijpen in den rechtstoestand der
burgers kunnen alleen door henzelf d.i. door of krachtens de wet
getroffen worden. Houdt men zich niet aan dit beginsel, dan zou
men zich steeds meer van den rechtstaat verwijderen. Dit waren
inderdaad belangrijke bedenkingen. In een Nota van Wijziging
kwam de Minister aan de bezwaren van de Kamer tegemoet. Vast
gehouden werd echter aan het systeem om zich in de wet slechts
te bepalen tot het trekken van de hoofdlijnen. Wilde men alles in
de wet regelen, ,,de gisting in de materie zoude te zeer blijken
de rekbaarheid der wet te buiten te gaan.”
Verder merkte de Minister op dat formeel deze regeling zich
geheel aansluit bij het beginsel, dat aan de Telegraaf en Tlefoonwet ten grondslag ligt. Voor de verschillende vormen van het ge
richte telegraaf- en telefoonverkeer treft men in deze wet de
hoofdregels aan, terwijl aan de algemeene maatregelen van bestuur
en de op grond van deze te verleenen concessies en machtigingen,
de meer gedétailleerde uitwerking wordt overgelaten.
De Kamer echter liet zich niet overtuigen; hoezeer de Minister
ook pleitte voor vrijheid van handelen, hoezeer hij ook den Kamer
leden verzocht vertrouwen in de Regeering te hebben, men was
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vastbesloten „de omlijsting, waarin het schilderstuk ontbrak” op
te vullen. Er is geamendeerd, er is een nieuw artikel toegevoegd
en men kan gerust zeggen dat de radio-strijd, zooals hij na de»
totstandkoming van deze wet en van de door deze vereischte uit
voeringsmaatregelen, ontbrandde, voor een goed deel te wijten is
aan deze amendementen. Men denke slechts aan het zendtijden
besluit, een uitvloeisel van de in de wet neergelegde billijke verdeeling van den zendtijd, aan de moeilijkheden, gerezen bij de op
lossing van het zender-vraagstuk, moeilijkheden, die een gevolg
zijn van het wettelijk voorschrift dat een machtiging, behoudens
uit hoofde van bezwaren van techniek en uitvoering, „slechts”
geweigerd kan worden wegens gevaar voor de veiligheid van den
Staat, de openbare orde of de goede zeden. Wederom is gebleken
dat het recht van amendement niet voorzichtig genoeg kan uit
geoefend worden.
Zien wij naar de landen om ons heen, dan blijkt dat, waar men
tot wettelijke regeling van den radio-omroep is overgegaan, men
meestentijds, evenals in ons land, aansluiting heeft gezocht bij de
Telegraaf- en Telefoonwet. In Duitschland is men zelfs zoo ver
niet gegaan. De geheele regeling van den omroep daar te lande is
vervat in den concessie-vorm; een tusschenschakel, als b.v. ons
Radio-Reglement, is weggelaten. Dr. Neugebauer, een erkend auto
riteit op het gebied der Telegraaf- en Telefoonwetgeving, is van
oordeel, dat de tijd voor een wettelijke regeling van den omroep
in Duitschland nog niet rijp is. Voor ons land kan deze uitspraak
overgenomen worden; ook hier te lande zijn de toestanden op radiogebied, zoowel technisch als organisatorisch, nog te weinig ge
consolideerd dan dat wij tot wettelijke regeling, opgevat als rege
ling bij de wet, kunnen overgaan.
Afgezien van eenige minder gelukkige bepalingen in artikel 3ter
der Telegraaf- en Telefoonwet, waarop ik hier boven reeds de aan
dacht vestigde, is met de logische, trapsgewijze regeling in wet,
algemeene maatregel en machtiging de grondslag gelegd, waarop
de radio-omroep zich vrij, doch tevens in geordende banen, kan
ontwikkelen.
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„Radio wet
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en

Radio-Regleinent
door Mr. B. DE GAAY FORTMAN.

De vraag dringt zicli op, of hier de wet nog op goeden
voet staat met Kranenburg's eisch van „geen onbepaalde,
algemcenc delegatie".

'P'' Ft bestaat geen radiowet. Vandaar dat ik het woord hierboven tusschen aanhalingsteekens heb geplaatst. Bedoeld is
de wijziging der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 van 12 Mei
1928, opgenomen in staatsblad no. 169, waarbij een viertal artikelen
aan die wet zijn toegevoegd en in twee artikelen wijzigingen zjjn
aangebracht.
Het onderwerp, waaraan ik hier eenige beschouwingen wil wijden,
raakt het netelig vraagstuk der verhouding tusschen wet — pro
duct der wetgevende macht, volgens artikel 110 der grondwet ge
zamenlijk door Koning en Staten-generaal uitgeoefend — en algemeenen maatregel van bestuur, waarvan de vaststelling aan de
Kroon is voorbehouden, den raad van State gehoord.
Van de „besluiten”-regeering van Koning Willem I en de nog
lang daarna heerschende opvatting, dat buiten de regelende macht
des Konings slechts zou vallen, wat bij de grondwet aan de wet
gevende macht uitdrukkelijk werd opgedragen, tot de beslissing
van den Hoogen raad der Nederlanden in 1879, dat de Koning
slechts in zoover tot het uitvaardigen van algemeene maatregelen
van bestuur bevoegd kan worden geacht, als deze zouden steunen
op grondwet of wet, of althans een uitvloeisel zouden zijn van een
van die beiden, is een lange reis. Eenmaal zoo ver gekomen, heeft
de wetgever niet nagelaten steeds meer de uitwerking zijner voor
schriften aan algemeene maatregelen van bestuur op te dragen,
over te laten en toe te vertrouwen. Wanneer men den oorlogstijd,
die uit anderen hoofde behoefte had aan snel wijzigbare voor
schriften, uitzondert, mag deze voortschrijdende ontwikkeling voor
een zeer groot deel gesteld worden op rekening van de niet stil
staande techniek. Op meer dan één gebied is de toestand thans
deze, dat de wet zich bepaalt tot het aangeven van algemeene
beginselen met opdracht aan de Kroon (aan ministers en ook wel
aan lagere organen) om deze uit te werken.
In zijn standaardwerk Het Nederlandsche Staatsrecht (1924)
omschrijft Prof. Mr. R. Kranenburg negatief en positief de plicht
van den wetgever aldus: „Wanneer de wetgever... slechts vast
houdt aan de gedachte, dat hij geen onbepaalde, algemeene dele
gatie aan een ander orgaan mag geven, maar zelf de beginselen,
den algemeenen gedachtengang van de regeling heeft vast te leg
gen, dan is tegen den geest van de Grondwet niet gezondigd, al
is haar letter, voor andere omstandigheden geschreven, soms wat
in ’t gedrang gekomen.” Hieruit is de bevoegdheid van den alge
meenen maatregel van bestuur tevens af te leiden.
De techniek der „Radiowet” beschouwende, ziet men dat de
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pra.ktijk deze theoretische beschouwing al weer vooruit is, zooals
het trouwens bij geheel deze stof veel ervan heeft, of de leer
achter de praktijk aankomt, de praktijk de theorie dwingt, om
met haar rekening te houden, en het is de vraag, of het ver ervan
verwijderd is, dat niet alleen de uitdrukkelijke opdracht in de wet
aan de Kroon een zoodanige stilzwijgende opdracht naast zich
— en straks misschien in haar plaats — zal moeten dulden, maar
men zelfs den algemeenen maatregel van bestuur den eisch slechts
stellen gaat van niet buiten — en later: niet in strijd met — de
wet te zijn.
Bij de behandeling der wet heeft de minister het uitdrukkelijk
gezegd, dat het de bedoeling was, dat de wetgever zich zou be
perken tot het hoogst noodige, tot de machtiging aan het uit
voerend gezag, om de vereischte regelingen vast te stellen. De
Staten-generaal hebben in beginsel het standpunt van de regeering
aanvaard, maar tevens althans in één opzicht de .uitvoerende macht
méér aan banden gelegd.
In hoofdzaak zegt de wet, dat ter regeling van den aanleg, en
het gebruik van inrichtingen — die zij niet anders aanduidt, dan,
voor zoover het radiotelegrafische en radiotelefonische inrichtingen
betreft, als „niet bestemd voor het overbrengen van telegrammen
of het voeren van gesprekken” — bij algemeenen maatregel van
bestuur voorschriften zullen worden gegeven. Wellicht heeft, daar
het uit de memorie van toelichting bekend was, dat het in de
bedoeling lag, om bij deze gelegenheid het radioverkeer te regelen,
de buitengewone vaagheid dezer bepaling zelfs geen onderwerp van
eenige gedachtenwisseling uitmaakt. Aan dien algemeenen maat
regel van bestuur nu worden eenige bevoegdheden gegeven, waar
van één is de regeling der veel besproken controle op hetgeen
wordt uitgezonden. Als dat toezicht er komt, zegt de wet, zal het
moeten strekken ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid van
den Staat, de openbare orde en de goede zeden. En ook van een
ander voorschrift heeft men gemeend ter bescherming van den
rechtstoestand der burgers van den Staat den grondslag in de wet
te moeten leggen, n.1. van de bevoegdheid der Kroon, om een
bevel tot staking van het gebruik der inrichtingen in het alge
meen belang te geven.
Maar naast die beperkingen van den algemeenen maatregel van
bestuur staat een groote toegift, en wel een, die zou blijken over
den algemeenen maatregel van bestuur heen te reiken, de eisch
n.1. van een ministerieele machtiging voor aanleg en gebruik der
inrichtingen. Uit de Tweede Kamer is toen een stem opgegaan tot
nadere bepaling der voorgestelde vrijheid van den minister, en
daaraan is te danken het voorschrift, dat een machtiging be
houdens uit hoofde van techniek en uitvoering slechts wegens
gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de
goede zeden kan worden geweigerd.
De zendtijdverdeling ten slotte is door een amendement-Van Dijk
in de wet gebracht, daar gebonden aan den eisch der billijkheid
en beperkt ten gunste van omroeporganisaties, die aan eischen, in
den algemeenen maatregel van bestuur te stellen, zouden voldoen.
Het zijn slechts hoofdpunten, die ik heb kunnen geven.
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En nu de uitwerking, waarbij ik weer mij zal moeten bepalen
tot deze hoofdpunten en hetgeen zich daaromheen bevindt.
Natuurlijk hoort men in het Radio-reglement 1930 allereerst
over welke inrichtingen de wet het heeft willen hebben, n.1. over
inrichtingen tot uitzending, distributie en ontvangst van mededeelingen van woord-, toon- of beeldinhoud van ontspannenden,
leerzamen, politieken, aesthetischen, ethischen of religieuzen aard,
bestemd voor allen, die deze wenschen te ontvangen of van mededeelingen van zakelijken aard uit hoofde eener daartoe strekkende
rechtsbetrekking tusschen afzender en ontvanger. Hier wordt dus
tevens de inhoud van hetgeen wordt uitgezonden aan banden
gelegd, ook een bevoegdheid, door de wet aan den algemeenen
maatregel van bestuur gegeven.
Voor de controle op de uitzendingen verwijst de algemeene maat
regel van bestuur naar richtlijnen, bij ministerieele beschikking te
geven, en gegeven bij het Radio-contröle-reglement 1930, waarvan
een alumnus der Leidsche hoogeschool in een der stellingen, die
hem den weg moesten openen tot den doctorstitel in de rechts
wetenschap verklaarde, dat het in strijd is met de desbetreffende
bepaling der Telegraaf- en Telefoonwet.
En nu de machtigingen. De verhouding „Radiowet”-Radio-reglement 1930 is hier al zeer moeilijk. Als de wet zegt, dat slechts
wegens gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde
of de goede zeden een machtiging mag worden geweigerd, heeft
zij eerst reeds vrijgelaten de bezwaren uit hoofde van techniek en
uitvoering, die — vooral in het ongrijpbare begrip „uitvoering” —
misschien een wagenwijde deur open zetten voor den algemeenen
maatregel van bestuur. En meer nog is die machtiging zelf een
onbegrensd veld. Inderdaad? Of heeft dat verbod van weigering
eener machtiging behoudens in de genoemde gevallen beperkenden
invloed ook op den inhoud der machtiging, waarover de wet zelf
overigens zwijgt?
Men zou het niet zeggen, wanneer men in het Radio-reglement
1930 telkens wel trouw herhaald ziet dit verbod van weigering,
maar daarnaast gesproken wordt van voorwaarden, aan de mach
tiging verbonden, en, voor zoover een enkele genoemd wordt, niet
in een op het eerste gezicht aanstonds duidelijk verband met
eischcn van techniek en uitvoering, als deze, dat de programma’s
der omroeporganisaties onderling moeten worden uitgewisseld. En
die machtiging, die niet geweigerd mag worden... zij kan door
den minister worden ingetrokken bij niet-nakoming der voorwaar
den, waaronder zij is verleend.
Er staat nog heel wat meer in het Radio-reglement 1930, wat
uit het oogpunt dezer korte beschouwingen vermeldenswaard is.
Trouwens — als de wet zegt, dat bij den algemeenen maatregel
van bestuur bepalingen kunnen worden gesteld ten aanzien van
aanleg, gereed voor gebruik aanwezig hebben en gebruik van in
richtingen, noemt zij de onderwerpen, waarover deze algemeenen
maatregel zal kunnen gaan, uitdrukkelijk „onder meer”. De vraag
dringt zich op, of hier de wet nog wel op goeden voet staat met
Kranenburgs eisch van „geen onbepaalde, algemeene delegatie”,
en of met deze woorden niet buiten de wet om een recht
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scheppende algemeenen maatregel van bestuur wordt ingeleid.
Het vraagstuk der verhouding tusschen wet en algemeenen maat
regel van bestuur is in de verhouding „Radiowet”-Radio-reglement
1930 wel heel scherp toegespitst. Ook om de rol van tusschenschakel, die de algemeene maatregel van bestuur vervult, als hg
een deel zijner taak aan den machtiging-gevenden minister over
draagt. Maar ook buitendien. Zegde niet de minister van Water
staat bij de behandeling der laatste P.T.T.-begrooting, dat een van
vele zijden verlangde beroepsinstantie ten deele in de wet zou
moeten — en ten deele daarbuiten haar wettelijken grondslag zou
kunnen vinden.
In het vorenstaande heb ik dit vraagstuk niet opgelost en ook
niet willen oplossen; slechts heb ik willen doen uitkomen, dat het
radioverkeer ook den nauw-luisterenden jurist genoegens biedt.
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Het staat onomstootclijk vast dat in
onze maatschappij een gemiddeld in
zicht bestaat omtrent hetgeen mag en
hetgeen niet mag

door
W. J. M. LINDEN

'
EN viertal personen luistert voortdurend en afwisselend naar
alles wat uitgezonden wordt. Men doet dit aan de hand van
den ingezonden tekst. De controle is dan wel zeer eenvoudig.
Zeer vaak moet echter geluisterd worden naar uitzendingen,
waarvan geen tekst aanwezig is, omdat de Omroep-ContróleCommissie de inzending van een tekst niet noodig vindt. Het is
dan aan het inzicht van den controleur overgelaten te beoordeelen
of de perken van de wet worden overtreden. Wie met de noodige
gemoedsrust deze wijze van controleeren beschouwt zal moeten
instemmen met de opvatting, dat deze controle uiterst moeilijk is,
veel tact, algemeene ontwikkeling, kennis van toestanden en ver
houdingen, inzicht in de literatuur, kennis van vreemde talen enz.
enz. vereischt.
Hoofdzaak is het bezit van een voldoende dosis bezadigdheid-en
verdraagzaamheid, opdat het aanvankelijk oordeel vlug kan worden
getoetst aan de algemeen geldende opvattingen omtrent een ge
middelden uitleg van hetgeen moet worden verstaan onder open
bare orde, goede zeden en veiligheid van den Staat. Het is niet
voor de eerste maal, dat dit oordeel in
menschenhanden wordt gelegd. Niet al
leen, dat de rechter elk oogenblik voor
een beslissing wordt gesteld, doch ook
de Centrale Commissie voor de Film
keuring staat telkenmale voor moeilgke beslissingen.
Het staat onomstootelijk vast, dat in
onze maatschappij een gemiddeld in
zicht bestaat omtrent hetgeen mag en
hetgeen niet mag. Even vast staat ook
dat degeen, die deze gemiddelde gren-
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W. J. M. LINDEN
te ’s-Gravenhage
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zen overschrijdt, het niet eens is met die uitspraak, al is deze uit
spraak daarom niet minder juist.
In het dagelijksch leven weet ieder mensch voor zich de grenzen
te trekken van wat oirbaar is en wat niet, ook al staat dit ner
gens nauwkeurig omschreven. De ervaring heeft geleerd dat deze
grenzen, mits elastisch getrokken, nagenoeg overal en door allen
worden aanvaard m.a.w. er is een gemiddelde opvatting, gegrond

G. J. LANDWEER
te Soest

op algemeen geldende begrippen van fatsoen en vooral op het
gezond verstand.
De aldus bepaalde grenzen worden niet straffeloos overtreden.
Niet omdat de controleur gereed staat de uitzending te doen
staken. De controleur is slechts de waarnemer, die de commissie
rapporteert, zoodra er iets bijzonders voorvalt.
Hij zal in zijn rapporten de aandacht vestigen op de punten, die
naar zijn jneening correctie verdienen, het aan hooger instanties
ter beoordeeling overlatend of ingegrepen dient te worden met ver
manend of straf gebaar. Stel u den niet meer jongen contröleur
voor, zittend in rustige afzondering en wikkend en wegend wat
kan en mag naar zijn beste weten en getoetst aan de gemiddelde
opvatting, die o.a. mede wordt bepaald door onderlinge uitwisse
ling van gedachten. Zijn geweten, zrjn algemeene ontwikkeling,
menschenkennis en ervaring geven hem aan hoe hij te oordeelen
heeft, los van persoonlijke opvattingen en vrij van vooroordeel.
De richtige uitoefening van de functie van controleur is een
kwestie van aanvoelen. Zich van hen een beeld te vormen, als van
een stelletje femelaars met bekrompen opvattingen en muffe ge
dachten, gebrek aan levenskennis, doet aan deze mannen te kort.
Hun arbeid is inspannend. Immers gtj luisteraar, stelt uw toestel
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zoodanig in, dat gij alleen hoort wat u bekoort of belang inboe
zemt. Hij, de controleur, moet naar alles luisteren, vooral naar
datgene waarvoor het overgroote deel der luisteraars het toestel
uitschakelt, ongeacht welke omroepvereeniging aan het woord is.
Er zijn er immers zoovelen, die alleen naar muziek luisteren en
van geen gesproken woord willen hooren.
In een zeer belangwekkend boek, getiteld: ,,In de schroefwind”,
waarin de hedendaagsche luchtvaart op meesterlijke wijze wordt
geschetst door den luitenant-vlieger A. Viruly, komt een hoofdstuk
voor, dat hij noemt: „Eén seconde luchtvaart-historie.” De schrijver
vertelt daarin wat er in Europa in één seconde voorvalt in de
vliegwereld.
Welnu, leg de programma’s van de vier omroepvereenigingen
eens naast elkaar en ga eens na, waarnaar een controleur moet
luisteren en waarvan hij verslag moet uitbrengen. Het zal u vol
doende zijn om te beseffen hoe weinig opwekkend zijn taak is,
doch ook... hoe noodig. Ge zult bemerken, dat eenzelfde zaak op
allerlei manieren aan hem wordt voorgelegd. Hij mag geen partq
kiezen, slechts alle standpunten zoo objectief mogelijk weergeven
en opletten, dat geen der betoogers zich in enthousiasme of op
winding te buiten gaat. Wellicht is er iemand, die stilletjes reclame
maakt voor zijn plantjes, voor zijn piano, voor zijn politieke op
vattingen tijdens het Algemeen Programma. Dat mag allemaal niet,
maar dat is slechts de hors d’oeuvre van zijn moeilijke en verant
woordelijke taak. Hoofdzaak is, dat hij het hoofd koel houdt en
nuchter staat tegenover de beroeringen des geestes en ten aanzien
van de propaganda, die zulk een gewichtig bestanddeel vormt van
den arbeid der omroepvereenigingen.
De moreel-zware taak en de ingespannen langdurige arbeid —
we geven geen eenzijdigen kijk als we vermelden dat er dagen
zijn van een zeer groot aantal werkuren van geestelijken arbeid —
hebben evenwel ook lichtzijden. Het ambt brengt een schat van
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parate kennis en een ruim en diep inzicht in menschelijke en maat
schappelijke verhoudingen. De controleur doorloopt tal van cur
sussen, zoowel in handwerken en knutselen, als in talen en boek
houden. Hij wordt van de hoogste geestelijke hoogten geslingerd
in de diepste afgronden van meststoffen voor den landbouw. Pro
fessoren, propagandisten, enthousiaste en droevig gestemde dames,
beoefenaars van het bel canto, jazz- en kerkmuziek, geweldenaren
en vredestichters, zij allen defileeren in bonte rij voor de microfoon
en de controleur ziet hen niet, hoort hunne stemmen en noteert...
Heeft hij fantasie, dan stelt hij zich daarbij voor hoe de personen
er uit zien. Dragen ze een bril, hebben ze een modieuze kleedij?
Onbeantwoorde vragen. Hij noteert. Somtijds geeft de gids een
portret — dat wel eens en illusie wegneemt. Het tegendeel komt
gelukkig ook vaak voor.
De moeilijkheden waarvoor de controleur zich gesteld ziet, zijn
vele. De eenc spreker roffelt een lesje af uit een boekje. De andere
spreekster heeft een veel te hooge stem om voor de microfoon
te spreken. De derde staat er te dicht voor en is onverstaanbaar,
de vierde doet de luidspreker meetrillen.
De controleur noteert...
Een donderend ;geraas schrikt hem öp! Een bedwarmer of een
massage-apparaat is aan den gang.
Schril fluit een storende Mexicaansche hond.
De tram rommelt een onophoudelijk gegons door den luidspreker.
De controleur noteert...
Vellen vult hij elke week over zijn bevindingen.
Wee-hem, als hij toevallig niet heeft gehoord, dat een ander wel
heeft opgemerkt.
Hij zit er immers voor.
Is die controle nu eigenlijk wel noodig? vraagt tenslotte iemand.
Wij gelooven van wel. Zoolang
onvolmaakte menschen nog niet ge
heel zonder hartstochten zijn, zullen
buitensporigheden voorkomen. Laat
de controleur zijn verborgen werk
doen, dat in dit geval niet dat der
duisternis is.

J. J. ROBITSCH
te Haarlem

De Politiek uit Je RaJio?
door W. H. VLIEGEN.
Lid van de Ile Kamer der StatenGeneraal.
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Natuurlijk geldt ook hier, dal men zelfs van
het goede te veel kan krijgen en dat de uit
zendende organisaties goed' zullen doen zich
een verstandige zeljbeperking op te leggen.

K heb mij altijd verwonderd wan
neer ik door menschen die zelf
soms hevig aan het politieke
leven deelnemen, publieke d.w.z. po
litieke functies bekleeden, in kranten
en op den katheder politieke voor
X
lichting geven, hoorde of zag betoogen, dat in het Radio-verkeer de po
litiek niet thuis hoorde, er uit moest worden geweerd. Dat iemand,
die zelf niet aan politiek ,,doet”, er geen belangstelling voor heeft,
zoo iets betoogt, is nog eenigszins te begrijpen. Wanneer men zelf
ergens geen belangstelling voor heeft, komt men er allicht toe
anderen kwalijk te nemen, dat ze er anders over denken. Breed
gedacht is dat evenwel niet.
Wat is politiek? Is het iets verkeerds? Is het iets, waaraan een
fatsoenlijk mensch niet behoort mee te doen?
Onder de benaming politiek verstaat men al datgene, wat be
trekking heeft op het openbaar bestuur, op de regeering, de wet
geving, de provinciale en gemeentebesturen, hunne bevoegdheden,
hunne daden, enz. enz.
Het is een gebied waarop velerlei meening bestaat, welke meeningen hebben geleid, moesten leiden, tot de vorming van verschil
lende tegenover elkaar staande partijen, en waarop dus veel strijd
gestreden wordt. Het is een gebied, waarop over groote volksbe
langen wordt beschikt, en waar daden worden verricht en beslis
singen genomen, die de grootste materieele, cultureele en moreele
belangen van het volk raken.
Vroeger was het een privilege van enkele bevoorrechten om die
beslissingen, te nemen. Door de demokratische ontwikkeling is het
een gebied van algemeen volksbemoeienis geworden. Door het algemeene verplichte kiesrecht is het zelfs een verplichting geworden
politieken invloed uit te oefenen.
Rijmt het nu daarmede als men de middelen om politieke voor
lichting te geven en te ontvangen, beperkt? Is het kwaad of is
het goed dat menschen, geroepen, verplicht zelfs, om politieken
invloed uit te oefenen, van de politiek iets weten? Is onkunde hier
een gewenscht iets?
Voor mij maakt de politieke ontwikkeling een onafscheidelijk
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deel uit van de algemeene volksontwikkeling en hoe hooger het
peil van die ontwikkeling stijgt, hoe beter. Politieke belangstelling
is een onmisbaar deel van de beschaving, die kennis en niet on
kunde tot basis moet hebben.
Nu is de Radio een middel tot verbinding, tot contact, tusschen
leiding en massa. Een verbindingsmiddel als de pers, als de ver
gadering, als de vereeniging.
Waarom zou dat verbindingsmiddel verspeend moeten worden
voor de politiek?
Bovendien: waar is de grens tusschen politiek en vele andere
dingen? In ons land is godsdienst en politiek sterk met elkander
doorweven. In een godsdienstige voordracht kan een sterke poli
tieke tendens liggen. Bij tal van ekonomische onderwerpen is de
politiek ten nauwste betrokken, maakt er dikwijls een onafschei
delijk deel van uit. Zou iemand kans zien om over vrijhandel of
protektie te spreken, zonder de politiek te raken? Men kan wel
doen alsof, maar niemand zal er in loopen. Zoodra men raakt aan
het gebied der wetgeving, wordt het van zelf politiek.
En daarom is het streven om de politiek uit de Radio te weren
een verminking van het ontwikkelingswerk, dat met behulp van
de microfoon gedaan kan worden. Het zou bovendien leiden tot
een zoodanige censuur, dat ze onmogelijk zou zijn te dulden.
Natuurlijk geldt ook hier, dat men zelfs van het goede te veel
kan krijgen en dat de uitzendende organisaties goed zullen doen
zich een verstandige zelfbeperking op te leggen. Dat kan men
evenwel rustig aan hen zelf overlaten.
Dat er menschen zijn, vele zelfs, die van politieke voordrachten
niet gediend zijn, is bekend. Niemand verplicht hen, er naar te
luisteren, evengoed als niemand verplicht is politieke artikelen in
zijn krant te lezen.
Maar een verbod van politiek in de Radio zou ik beschouwen als
een stuk tirannie, waar ieder, die de vrijheid hoog wil houden,
vierkant tegenover moet staan.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii
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POLITIEKE UITZENDINGEN
door E. P. WEBER
Een verbod lijkt ons derhalve op dit oogenblik
uit een oogpunt van Regee' imsbcleid met *evenscht en zelfs niet mogclijk zonder een feilen
strijd te ontketenen, die zou bewijzen: het betere
is de vijand van het goede.

iiiiiiiMiiiiimiiMiiiiiimiiiiMiimiiiim

T7 R is van verschillende zijden o.m. in de Staten-Generaal de
wensch geuit, dat politieke uitzendingen niet in den aether
thuis behooren. Voorop zij gesteld, dat de radio-artikelen van
de Telegraaf- en Telefoonwet uitsluitend verbieden uitzendingen,
die gevaar opleveren voor de veiligheid van den Staat, de open
bare orde en de goede zeden. Volgens de wet kunnen politieke uit
zendingen, mits zij aan de gestelde bepalingen voldoen, niet worden
verboden. Bovendien noemt het Radio-reglement uitdrukkelijk de
politieke uitzendingen. Zonder wijziging van de wet en het Radioreglement is uitsluiting van politieke uitzendingen niet mogelijk.
Wat de wenschelijkheid betreft om tot zulk een verbod te ge
raken zij opgemerkt, dat Nederland met zijn vrijheid voor de poli
tieke uitzendingen een uitzondering vormt.
De regeling in het buitenland is als volgt:
* * *
België. Politieke uitzendingen zijn toegelaten. De Minister zal
echter het aantal uren daarvoor te besteden, vaststellen.
Denemarken. Politiek is toegelaten, practisch wordt daarvan
echter alleen bij verkiezingen gebruik gemaakt.
Duitschland. De omroep is niet de spreektrompet van politieke
partijen. Politieke uitzendingen worden verzorgd door een speciale
commissie.
Engeland. De politieke partijen hebben geen invloed op den om
roep. De British Broadcasting Corporation, B.B.C. is bij wijze van
proef begonnen met het uitzenden van disputen op politiek gebied
bij speciale gelegenheden.
Frankrijk. Het maken van politieke propaganda is verboden.
Noorwegen. Politieke uitzendingen zijn niet verboden doch vin
den practisch niet plaats.
Oostenrijk. Een strikte politieke neutraliteit wordt bij de uit
zendingen in acht genomen. In een commissie, waarin alle politieke
partijen zijn vertegenwoordigd, heeft elk lid het recht van veto
over een uitzending.
Tsjechoslowakije. Partijpolitiek wordt niet toegelaten.
Zweden. Politieke uitzendingen zijn niet verboden. De partijen
in den Rijksdag hebben echter verklaard politieke uitzendingen
niet te wenschen.
Zwitserland. Politiek is toegelaten doch wordt practisch niet
uitgezonden.
* * *
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Uit dit overzicht blijkt wel, dat ons land een vrijheid kent als
nergens.
Onze omroep wordt te dien aanzien verder nog gekenmerkt door
de omstandigheid, dat practisch alleen, de S.D.A.P. door middel
der aan haar nauw verbonden V.A.R.A. politieke uitzendingen
doet plaats vinden.
Nu staat het wel vast, dat de niet bij de V.A.R.A. aangesloten
luisteraars deze politieke uitzendingen niet op prijs stellen en dit
— gezien de algemeene voorliefde bij het luisterend publiek voor
amusementsuitzendingen — zelfs met een deel van de V.A.R.A.leden het geval is.
Verbod van politieke uitzendingen zou derhalve tegemoetkomen
aan den wensch van het overgroote deel der luisteraars.
Er is echter een andere zijde aan dit vraagstuk. Allereerst maakt
de V.A.R.A. in haar welbegrepen eigenbelang geen overmatig ge
bruik van haar recht tot het uitzenden van politiek. Verder druischt
een dergelijk verbod wel in tegen de traditie der Nederlandsche
politieke vrijheid. Ten slotte is het practisch niet mogelijk om een
eenmaal genoten recht te ontnemen indien er zich geen bepaalde
feiten, die wijziging van den toestand noodig maken, hebben voor
gedaan.
Bovendien hebben politieke voordrachten — met mate genoten
— een ontwikkelenden invloed, ook indien deze van politieke tegen
standers uitgaan.
Met een verbod van politieke uitzendingen bereikt men trouwens
zijn doel niet. De tendentieuze hoorspelen der V.A.R.A. en kwink
slagen van een Teun de Klepperman, waarnaar wèl geluisterd
wordt, hebben veel meer uitwerking dan droge politieke voor
drachten.
Een verbod lijkt ons derhalve op dit oogenblik uit een oogpunt
van Regeeringsbeleid niet gewenscht en zelfs niet mogelijk zonder
een feilen strijd te ontketenen, die zou bewijzen: het betere is de
vijand van het goede.
Zoodra echter de S.D.A.P. haar revolutionair karakter — dat zij
toch altijd heeft — door daden tot uitdrukking zou brengen, eerst
dan zou een verbod gewenscht en, politiek gesproken, mogelijk
worden.
Dan is echter wetswijziging niet noodig omdat de drie genoemde
wetsnormen in dit geval reeds voldoende mogelijkheid bieden tot
beperking of algeheel verbod, zij het dan voor zekeren tijd.

Miiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiii
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Een duidelijke Radio ~\\^et
Ik neem aan, dat een buiten

door E. P. Weber. staander, die de wet aandach
tig leest, toch niet alles
ervan begrijpt.

OEN de radio-omroep omstreeks 1920 zijn intrede deed in
onze maatschappij, was, zooals te begrijpen is, in onze wet
geving daarin niet voorzien.
Doordat de radiotelegrafie en -telefonie ressorteerde onder het
P.T.T. Staatsbedrijf kwam als ’t ware automatisch ook de radioomroep daaronder te vallen met als hoogste instantie de Minister
van Waterstaat.
Het ontbreken van eenige wettelijke bepaling voor den radioomroep, maakte het den Minister van Waterstaat mogelijk in de
eerste jaren van deze nieuwe toepassing der techniek geheel naar
eigen welgevallen regelend op te treden.
Niet ten onrechte werd deze Minister dan ook genoemd „De
dictator in den aether”. Dit kon natuurlijk niet zoo blijven. Meer
en meer kwamen er moeilijkheden, die wettelijke voorziening
eischten. Het gevolg was, dat in het begin van 1928 door den
Minister een ontwerp van wet werd ingediend, welke leidde tot de
wet van 12 Mei 1928 houdende aanvulling en wijziging van de
Telegraaf- en Telefoonwet 1904.
De eerste twee artikelen van deze wet luiden:

T

Artikel 1.
„Bij algemeenen maatregel van bestuur worden voorschriften
gegeven ter regeling van den aanleg en het gebruik van daarin
te omschrijven radiotelegraaf- en radiotelefooninrichtingen, niet
bestemd voor het overbrengen van telegrammen of het voeren van
gesprekken, met. inbegrip van de geleidingen en lijnen, welke voor
het gebruik van deze inrichtingen zijn bestemd.
Voorzoover andere inrichtingen dan radiotelegraaf- en radio
telefooninrichtingen zijn bestemd voor een gebruik als met be
trekking tot deze in den algemeenen maatregel van bestuur in
het vorig lid bedoeld, is geregeld, zijn de bepalingen van dit artikel
en van dezen algemeenen maatregel van bestuur ook van toe
passing op eerstbedoelde inrichtingen, met inbegrip van hetgeen
ten behoeve van het gebruik van deze inrichtingen tot het voort
planten van den electrischen stroom is bestemd.
Op de inrichtingen, als in het eerste en tweede lid bedoeld, zijn
behoudens de bepalingen van dit artikel, van deze wet geen andere
dan de artikelen 1, 18, 20 laatste lid, 20bis en 20ter van toepas
sing, alsmede artikel 13, indien de aanleg en het gebruik van
Rijkswege geschiedt.
Bij den algemeenen maatregel in het eerste lid bedoeld, kunnen
met betrekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde in
richtingen, onder meer bepalingen worden gesteld:
a. ten aanzien van den aanleg, het gereed voor het gebruik
aanwezig hebben en het gebruik van de inrichtingen;
Ö5

b. ten aanzien van den inhoud van en de controle op hetgeen
door middel van de inrichtingen wordt uitgezonden, ter voor
koming van gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare
orde of de goede zeden; alsmede ten aanzien van de beschikking
over hetgeen met de inrichtingen wordt opgevangen, ter bescher
ming van de rechten van derden;
c. ter voorkoming en opheffing van belemmering, welke de in
richtingen teweegbrengen aan de exploitatie van telegrafen en
telefonen of aan het gebruik, hetwelk door het Rijk van zoodanige
inrichtingen wordt gemaakt.
Ook kan bij dezen algemeenen maatregel van bestuur de eisch
van een door Onzen Minister van Waterstaat te verleenen mach
tiging voor den aanleg en het gebruik van die inrichtingen of
bepaalde groepen daarvan worden gesteld of wel het ten gebruike
gereed hebben of het gebruik van bepaalde inrichtingen of onder
deden worden verboden.
Bij het verleenen eener machtiging tot het doen van uitzendingen
wordt, den Radio-raad gehoord, de beschikbare zendtijd naar billijk
heid verdeeld over de omroeporganisaties, die voldoen aan nader
bij dezen algemeenen maatregel van bestuur te stellen eischen.
Een machtiging kan, behoudens uit hoofde van bezwaren van
techniek en uitvoering, slechts wegens gevaar voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden worden
geweigerd.
Als regel wordt bij dezen algemeenen maatregel van bestuur
gesteld, dat het gebruik van de inrichtingen, bedoeld in het eerste
en tweede lid van dit artikel, zoodra het door Ons in het algemeen
belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele wordt gestaakt.
Op overtreding van de in den algemeenen maatregel van bestuur
te geven voorschriften kan daarbij straf worden gesteld, doch geen
andere of hoogere dan hechtenis van ten hoogste zes maanden of
geldboete van ten hoogste duizend gulden.
Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is
verloopen sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige
wegens eenzelfde overtreding onherroepelijk is geworden, kan de
rechter hechtenis of geldboete tot het dubbel van het voor elk in
den algemeenen maatregel van bestuur bepaalde maximum uit
spreken.
De inrichtingen of onderdeden, waarmede de overtreding is ge
pleegd, kunnen, voor zoover zij den veroordeelde toebehooren, bij
de veroordeeling worden verbeurd verklaard.
Artikel 2.
Er is een Radio-raad, die zoowel op daartoe door Onzen voor
noemden Minister gedaan verzoek, als uit eigen beweging, voor
lichting geeft aan de Regeering omtrent alle met den nadio-omroep
in verband staande onderwerpen.
De Radio-raad bestaat uit ten minste negen, door Ons, op voor
dracht van Onzen voornoemden Minister, te benoemen leden.
Een der leden wordt door Ons als Voorzitter aangewezen.
Aan den Radio-raad kan door Ons een Secretaris worden
toegevoegd.
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Door Ons wordt een instructie voor den Radio-raad vastgesteld
ter regeling zijner werkzaamheden.
Jaarlijks brengt de Radio-raad aan Ons een verslag uit omtrent
zijn werkzaamheden, welk verslag aan de Staten-Generaal wordt
medegedeeld.”

* * *

Daarna volgen dan nog eenige minder belangrijke bepalingen,
hoofdzakelijk van strafrechtelijken aard, die ik den lezer schenk,
omdat zij in dit verband van geen nut zijn.
De beide aangehaalde artikelen en daarvan vooral het eerste
heeft sedert zijn intrede in de Nederlandsche wetgeving heel wat
stof doen opwaaien en aanleiding gegeven tot heel wat geschrijf
en gepraat en heeft tot veel verschil van opvattingen over de
interpretatie geleid.
Ik neem aan, dat een buitenstaander, die de wet aandachtig
leest, toch niet alles ervan begrijpt. Dit behoeft zeker niet te ver
wonderen indien men weet, dat de insiders het niet met elkander
eens zijn, wat er eigenlijk precies in de wet staat.
* * *
De bezwaren van de wet zouden tot de volgende samenvattingen
kunnen worden teruggebracht.
1. De invoeging bij de Telegraaf- en Telefoonwet. Door ver
scheidene leden van de He Kamer werd volgens de memorie van
antwoord ernstig betwijfeld of dit wel juist is. Het antwoord van
de Regeering. dat een afzonderlijke radiowet grootendeels een dou
blure van de Telegraaf- en Telefoonwet zou zijn, is slechts ten
deele juist. Niet alleen, dat een onderwerp als de radio-omroep
uitzendingen een geheel andere stof zijn dan de telegrammen en
telefoongesprekken, maar zelfs de technische zijde is geheel anders,
zooals thans door de moeilijkheden van de zenderapparatuur wel
duidelijk blijkt. De radio-omroep behoort in wezen niet thuis bij
de behandeling van het telegraaf- en telefoonverkeer.
De bemoeiingen van de Regeering met den radio-omroep zijn
echter slechts voor een deel van technischen aard doch meer van
anderen aard zoodat m.i. een afzonderlijke radiowet zeker voordeelen biedt.
(Ik verwijs verder naar het artikel van Mr. A. A. M. Enserinck
in dit Jaarboek, die over dit speciale onderwerp een juridisch licht
laat schijnen, zich daarbij op een ander standpunt dan het mijne
stellende).
2. De redactie van de wet vloeit niet over door duidelijkheid.
Ten deele is dit de schuld van de opsteller, ten deele moet dit
worden geweten aan de wijzigingen door de He Kamer erin ge
bracht. Zooals dit met zooveel wetten het geval is, ging de eenheid
van de redactie hierdoor te loor.
Tot deze onduidelijkheden reken ik:
a. De benaming van den radio-omroep in de wet. Deze wordt
er namelijk genoemd:
wat d zenders van den radio-omroep betreft: „Radiotelegraafen radiotelefooninrichtingen, niet bestemd voor het overbrengen
van telegrammen of het voeren van gesprekken.”
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voor de zendinrichtingen van den draadomroep: "andere inrich
tingen dan radiotelegraaf- en radiotelefooninrichtingen bestemd
voor een gebruik als met betrekking tot deze in den algemeenen
maatregel van bestuur in het vorig lid bedoeld",
wat de uitzendingen zelf betreft, deze worden o.m. genoemd
„hetgeen door middel van de inrichtingen wordt uitgezonden.”
Dit is een wijze van redactie, welke niet den kortsten weg volgt.
Eenzelfde wijze van redactie zou bijv. voor een gewoon rijwiel
zijn: „een vervoermiddel, niet bestemd voor het vervoeren van
voorwerpen, met wielen als regel van luchtbanden voorzien.”
Er hebben zich in de radio-wereld bepaalde woorden en termen
gevormd, waarvan ieder weet, wat ermee wordt bedoeld. Waarvoor
dan die duistere en omslachtige redactie gekozen?
b. In het artikel I wordt van „machtiging” gesproken, terwijl
nu eens bedoeld zijn de machtiging noodig voor het bouwen van
een zender, en dan weer de machtiging noodig voor de uitzendin
gen, d.i. dus het gebruik van een zender.
c. De zendtijd wordt verdeeld „bij het verleenen eener mach
tiging bij het doen van uitzendingen”. Dit is een volkomen over
bodige toevoeging. Indien een zender gebouwd is en de eigenaar
of de huurder ervan wil uitzenden, heeft hij een machtiging noodig.
Het spreekt dus vanzelf, dat een verdeeling van den zendtijd moet
plaatsvinden bij het verleenen van een machtiging tot het doen
van uitzendingen.
Anderzijds zegt de bepaling minder dan zij bedoelt te zeggen.
De bedoeling n.1. is, dat de eigenaar van den zender op dien
zender moet toelaten diegenen, aan wie door den Minister zendtijd
op dien zender is verleend. Het is een groote lacune in de wet,
dat deze verplichte toelating niet is geregeld.
d. Al zeer onvolledig en onduidelijk zijn de woorden „de be
schikbare zendtijd naar billijkheid verdeeld over de omroep
organisaties.”
Wat is „beschikbare” zendtijd: is dit de zendtijd „beschikbaar”
op de gebouwde zenders of is dit de zendtijd beschikbaar op de
door Nederland in gebruik te nemen golven? De bedoeling van
den wetgever zal wel de eerste zijn, maar dient dan duidelijk te
worden aangegeven.
En dan de woorden „naar billijkheid”! Ik zal niet opsommen de
verschillende opinies, die daarover bestaan. Laat ik volstaan met
op te merken, dat deze woorden, zooals door Minister Van der
Vegte in de Ile Kamer dan ook terecht is gezegd, overbodig zijn.
De Minister zal toch zeker niet bewust de zendtijd „onbillijk” verdeelen! Een verdeeling moet altijd naar een zekeren maatstaf ge
schieden. Men had dien maatstaf dan in de wet moeten noemen.
Volgens de eerste redactie luidden de woorden „naar evenredig
heid”. Dit was beter maar terecht werd opgemerkt: „naar even
redigheid van wat?”
De eenige juiste en logische verdeeling is deze, dat de verdeeling
plaats vindt naar de beteekenis en omvang van de aanvragende oraroep-organisatie, volgens nader door den Minister vast te stellen
regelen. Of deze dan den maatstaf aanlegt van het ledental, de
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financieele draagkracht, of wat ook, is van minder belang, maar
een vaststaande maatstaf, waarop de beteekenis van een omroep
organisatie wordt gepeild, mag niet ontbreken.
Men kan ook als maatstaf aanleggen den omvang der volks
groepen, die in de omroepvereeniging hun vertegenwoordiging
vinden, indien een duidelijke onderscheiding dezer volksgroepen
mogelijk is. Maar dan moet deze maatstaf ook als zoodanig in de
wet voorkomen.
Wat de huidige strijd over de zendtijdverdeeling betreft, kan al
leen worden gezegd, dat deze een logisch uitvloeisel is van de vaag
heid der wet.
e. Een regeling van periodieke herziening van de zendtijdregeling, afgeschéiden van noodzakelrjke tusschentijdsche herziening,
mag evenmin in de wet ontbreken.
/. De instelling van een Algemeen Programma, welke thans in
zekeren zin van de goedgunstigheid van de omroepvereenigingen
afhangt, behoort in de wet haar basis te vinden. De Minister kan
anders op elk oogenblik voor het feit komen te staan, dat de vereenigingen medewerking daaraan weigeren, waartoe zij wellicht
het recht hebben.
g. De bedoeling van de Ile Kamer bij de instelling van den
Radio-raad lijkt mij niet geheel beantwoord door de uitvoering.
Dit is echter zoo’n precair onderwerp, dat ik mij aan een
meeningsuiting op deze plaats niet zal wagen.
Het minimum aantal leden op 9 te stellen is wellicht minder juist.
Het kan zijn, dat de 14 leden, die de Radio-raad thans telt, een
te klein aantal is om in zich alle richtingen en opvattingen tel
vertegenwoordigen. Dan moet gelegenheid tot uitbreiding aan
wezig zijn. Het kan echter ook zijn, dat er gronden zijn, om het
aantal te beperken, en dan moet de wet niet een beletsel zijn. Er
zal wel geen enkele reden kunnen worden aangevoerd om dit aan
tal juist op 9 te stellen.
* * *
Men ziet het: er zijn in het radiodeel van de Telegraaf- en Telefoonwet veel duistere punten. Hieronder neem ik de vrijheid een
proeve te leveren van een wet, welke naar mijn meening duidelijker
is dan de bestaande. Het is slechts een ruwe schets, waarbij vele
détails zijn verwaarloosd.
Beziet men de wet nauwkeuriger, dan komen er nog vele desi
derata om den hoek zien. Zoo bijv. de belangrijke kwestie van de
uitwisseling der programma’s, de radiocentrales, een regeling voor
het verbod van reclame e.a. die wellicht beter in de wet thuis
behooren.
Ik laat al die kleine punten onbesproken. Een volledige studie
voor een ontwerp-Radiowet zou een dankbaar object zijn voor een
proefschrift.

* * *

ONTWERP-RADIO-OMROEPWET.
betreffende den
Wet van den
radio-omroep.
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Artikel 1.
Benaming.
In deze wet wordt verstaan onder:
„bouwmachtiging” een machtiging tot aanleg van een radioomroep-zendstation.
„zendmachtiging” een machtiging tot het doen van radio-omroep
uitzendingen.
„Onze Minister” de Minister van Waterstaat.
Behoudens in de gevallen, dat de draadomroep afzonderlijk wordt
genoemd, wordt onder „radio-omroep” mede begrepen de draad
omroep.
Artikel 2.
Bouwmachtiging.
Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt een RadioReglement vastgesteld, waarbij ten aanzien van den bouw van
zendstations bepalingen worden gesteld:
a. ten aanzien van den aanleg en het gereed voor gebruik aan
wezig hebben;
b. ter voorkoming en opheffing van belemmering, welke de in
richtingen teweegbrengen aan de exploitatie van telegrafen en
telefonen of aan het gebruik, hetwelk door het Rijk van zoodanige
inrichtingen wordt gemaakt.
Voor den aanleg van een zendstation is een machtiging van
Onzen Minister vereischt.
Een machtiging kan slechts uit hoofde van techniek worden
geweigerd.
Bij deze machtiging verplicht zich de eigenaar het zendstation
voor gebruik af te staan aan hen, die volgens artikel 3 een zend
machtiging op de golflengte van het zendstation ontvangen.
De vergoeding voor het gebruik van het zendstation wordt in
gemeen overleg tusschen den eigenaar en den huurder van het
zendstation bepaald. Indien dit overleg niet tot overeenstem
ming leidt, wordt de beslissing in handen gelegd van 3 scheids
lieden, één aan te wijzen door den eigenaar, één door den huurder,
terwijl deze beide scheidslieden den 3den aanwijzen.
Artikel 3.
Zendmachtiging.
Voor het doen van radio-omroep uitzendingen is een machtiging
van Onzen Minister vereischt.
Uitzendingen, die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden, dan wel
handelsreclame bevatten, zijn verboden.
In het Radio-Reglement worden regelen gesteld ten aanzien van
de contröle ter voorkoming van dit gevaar, zoomede kunnen daarbij
bepalingen worden gemaakt ten aanzien van de bescherming van
de rechten der uitzenders op het uitgezondene.
De beschikbare zendtijd volgens de aan Nederland ter beschik
king staande golflengten wordt door Onzen Minister, den in
artikel 4 bedoelden Radio-raad gehoord, verdeeld onder de omroeplichamen naar evenredigheid van de volksgroepen, die deze ver
tegenwoordigen (of: naar evenredigheid van den omvang dezer
omroeplichamen).
Buiten deze verdeeling heeft Onze Minister de bevoegdheid aan
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personen of lichamen, niet uitsluitend voor den omroep in het leven
geroepen, die geen zendtijd kunnen erlangen van de omroeplichamen
en wier uitzendingen in verband met het gewicht daarvan, daartoe
aanleidingen geven, zendtijd te verleenen. Deze zendtijd wordt naar
evenredigheid van het 3e lid van dit artikel over de omroeplichamen
verdeeld en mag in totaal 5 % van den totalen zendtijd niet te
boven gaan.
Onze Minister stelt nadere regelen vast omtrent de verdeeling
van den zendtijd op den grondslag van dit artikel, zoomede omtrent
de eischen, waaraan omroeplichamen moeten voldoen om voor
zendtijd in aanmerking te komen en omtrent periodieke herziening
der verdeeling.
De omroeplichamen zijn verplicht onderling hun programma’s
uit te wisselen.
Artikel 4.
Radio-raad.
Op voordracht van Onzen Minister wordt door Ons een Radioraad benoemd, telkens voor den tijd van 3 jaren. Een der leden
wordt door Ons als Voorzitter aangewezen.
De Radio-raad geeft aan de Regeering voorlichting omtrent alle
onderwerpen van den radio-omroep, zoowel op verzoek van Onzen
Minister als uit eigen beweging.
Aan den Radio-raad wordt door Ons een Secretaris toegevoegd.
Door Ons wordt een instructie voor den Radio-raad vastgesteld
ter regeling zijner werkzaamheden.
Jaarlijks brengt de Radio-raad aan Ons een verslag uit omtrent
zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt openbaar gemaakt.
Artikel 5.
Radio-centrales.
Voor de inrichting en het gebruik van een radio-centrale is een
machtiging van Onzen Minister noodig.
In het Radio-Reglement worden nadere regelen gesteld omtrent
deze machtigingen. De radio-centrales mogen buitenlandsche en
binnenlandsche programma’s slechts doorzenden voor zoover de in
ternationale overeenkomsten daarbij in acht worden genomen.
In het Radio-Reglement kan een maximum worden bepaald
eener vergoeding door de radio-centrales uit te keeren aan de om
roeporganisaties voor het doorzenden van de programma’s.
Behoudens mededeelingen op het bedrijf van de radio-centrale
betrekking hebbende, mogen de radio-centralehouders geen andere
eigen uitzendingen verrichten zonder machtiging van Onzen
Minister.
Artikel 6.
Buitengewone omstandigheden.
enz.
Artikel 7.
Strafbepalingen.
enz.
* * *
Wij hebben geenszins met dit ontwerp naar volledigheid ge
streefd. Er zijn, zooals reeds werd opgemerkt, zeer veel détails,
waarover nog veel zou op te merken zijn.
De bedoeling was slechts in een ruwe schets het beeld te geven
boe een duidelijke Radio-wet eruit kan zien.
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De omroeper met Jen leelijken hoest.

Uit „Radio-Bode” (A.VR.0.)

„Houd Evertje toch niet zoo dicht bij den luidspreker, man..., die
omroeper heeft een leelijke hoest... Je kunt nooit weten!
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'Het Auteursrecht en liet

:

TJitzendmgsrecht
door E. P. WEBER
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

IJ de radio-omroepuitzendingen heeft men met tweeërlei
rechten te maken en wel:
Het auteursrecht d.w.z. het recht, hetwelk de componisten
van muziekstukken en de schrijvers van romans enz. hebben op
hun geestesproduct. Het spreekt van zelf, dat een omroepvereni
ging niet zonder meer van deze geestesproducten gebruik mag
maken voor het vullen van haar programma’s.
Het recht op de uitzending, droit d’émission, d.i. het recht van
de omroeporganisaties op hetgeen zij uitzenden, zooals concerten,
hoorspelen enz. Het spreekt evenzeer vanzelf, dat men er aan heeft
gedacht, aan den uitzender een zeker recht toe te kennen op het
geen wordt uitgezonden, zoodat bijv. deze niet zonder meer op
gramofoonplaten mogen worden opgenomen.
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Auteursrecht.
Toen de radio-omroep nog in het stadium van proefuitzendingen
verkeerde, waren geen moeilijkheden met de auteurs aanwezig.
Nadat echter de uitzendingen een regelmatig karakter ontvingen,
begonnen de vereenigingen van auteurs voor hun rechten op te
komen.
In Zwitserland leidde dit tot verschillende conferenties met het
resultaat, dat voor 1931 door de vereenigde omroeporganisaties een
vergoeding van ƒ 25.000.— werd toegekend. Voor 1932 moest echter
een nieuwe overeenkomst tot stand komen.
Bij ons berust het auteursrecht ook voor de radio-uitzendingen
op de wet van 23 September 1912.
In 1928 vond te Rome een conferentie plaats om de Berner
Conventie op het auteursrecht, volgens de herziening van Berlijn
van 1908, in overeenstemming te brengen .met de toepassing van
den radio-omroep.
Deze conferentie leidde tot het nieuwe artikel 11 bis in de Con
ventie luidende:
1. ,,De auteurs van werken van letterkunde en kunst hebben
het uitsluitend recht de mededeeling van hun werken in het open
baar door middel van den radio-omroep toe te staan.
2. De regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van het
in het vorige lid bedoelde recht berust bij de wetgeving van de toe
getreden landen. De werkingsfeer van deze voorwaarden is echter
uitsluitend beperkt tot het grondgebied van het land, dat deze
vaststelt. Deze voorwaarden mogen onder alle omstandigheden noch
het persoonlijk recht van den auteur, noch diens recht op een rede63
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lijke vergoeding te kort doen, die bij gemis aan minnelijke schik
king door de bevoegde autoriteit wordt vastgesteld.”
Het auteursrecht is hiermede geregeld, behoudens de nadere
regelingen in de onderscheidene landen te treffen.
In ons land zijn er verschillende bureaux, die als gemachtigden
voor de auteurs optreden voor de invordering van de vergoedingen
voor het auteursrecht. De voornaamste zijn de Buma (Bureau voor
muziekauteursrecht, directeur A. D. Loman Jr.) en de S.A.C.E.M.
(directeur P. Clignctt) voor muziek en de B.AT.O.M. (Bureau
voor auteursrecht op Tooneelwerken met muziek, directeur Mr. H.
W. J. M. Keuls). Aan deze bureaux betalen de omroepvereenigingen het auteursrecht voor hun uitzendingen.
Droit d’émïssion.
Moeilijker was het te regelen het recht op de uitzendingen der
omroeporganisaties, en wel vooral voor die landen, zooals het onze,
die geen wettelijk vastgestelde retributie voor het bezit van een
radio-ontvangtoestel kennen.
Ons land kent dit droit d’émission niet en wel hoofdzakelijk om
dat dit recht internationaal nog geen regeling heeft gevonden.
In het bijzonder leverde deze afwezigheid eener wettelijke rege
ling moeilijkheden op, toen de radio-centrales zonder daarvoor aan
de omroep-organisaties vergoeding te geven, de programma’s van
dezen doorzonden aan hun aangeslotenen.
Het is niet te verwonderen, dat de Union de Radiodiffusion zich
veelvuldig met het vraagstuk van het droit d’émission heeft bezig
gehouden.
Reeds op 8 Juli 1925 uitte de Union den wensch:
qu'une sanction légale et juridique soit donné dans tous les pays
& ces droits de propriété commerciales des émissions.
Vooral de kwestie der radiotelefoondistributie in Den Haag gaf
voor de Union aanleiding deze kwestie te behandelen, in verband
waarmede de leden in Juli 1926 werden uitgenoodigd:
A agir auprès de leur Gouvernement respectif pour obtenir la
reconnaissance légistative dans leur pays du droit de propriété
industrielle et commerciale des émissions au même titre que du
droit de propriété intellectuelle et artistique.
Daarop volgden nog eenige van deze uitspraken, waarvan nog
vermeld kan worden die van 11 Mei 1927:
le Conceil est unanime pour inviter tous les membres de 1’Union
è, obtenir de leur Gouvernement respectif une sanction légale et
juridique, sur le terrain national, contre tous faits d’utilisation
öéloyale ou même commerciale de leurs émissions en s’inspirant è.
eet égard, dans les pays oü la législation nationale le permet, des
conclusions du rapport établi par M. le Dr. W. Hoffmann (organi
sator en leider van verschillende gemeentelijke radio-distributiebedrijven in Nederland). Le Conseil prend acte enfin de ce que sa
Commission Juridique poursuit 1’étude de la question de propriété
des émissions en vue d’obtenir la sanction de ce droit sur le ter
rain international sous le cadre qui apparait le plus opportun.
Ook het Comité International de la Télégraphie sans fil hield
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zich met dit vraagstuk bezig en behandelde op haar 3e Congres
te Rome in 1928 een rapport van den heer Tabouis, het Fransche
lid van de Union de Radiodiffusion, dat op wettelijke regeling van
het droit d’émission aandrong.
Het congres uitte daarop den wensch, dat art. 10 bis, al. 3 van
het Verdrag van Parijs herzien in Den Haag in 1925, betreffende
de bescherming van den industrieelen eigendom met een 3e para
graaf zou worden uitgebreid, luidende:
Toute utilisation dans un but lucratif d’une émission radioélectrique est interdit sans 1’autorisation préalable de l'émetteur”.
Op het Congres van Rome in 1928 heeft de „Association pour la
Protection de la Propriété industrielle” het droit d’émission be
studeerd en heeft zich vereenigd met het besluit van de Union de
Radiodiffusion van 11 Mei 1927.
In verschillende buitenlandsche tijdschrift-artikelen wordt het
droit d’émission behandeld en op wettelijke regeling aangedrongen,
zoo o.a. van Dr. Giesecke, directeur van de Reichsrundfunk-Gesellschaft in het „Archiv für Funkrecht” Januari 1930 onder den titel
..Sauvegarde de la Propriété des Emissions”.
Het woord is thans aan de landen. Het lijdt geen twijfel of deze
zullen, de een na den ander, het droit d’émission wettelijk regelen.
Ook ons land zal niet achter mogen blijven en daartoe moeten
overgaan, waar ook de wenschelijkheid deze regeling voor ons land
meer en meer een behoefte wordt.
Hoe de regeling moet luiden is een ander vraagstuk, en vooral
wat de strafbepalingen betreft, niet eenvoudig.
De aan de regeling verbonden juridische puzzles zullen intusschen
wel oorzaak zijn, dat de regeling niet spoedig tot stand zal komen,
komen.
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Ti^aar moet dat heen ?
’t Klinkt zoo lakoniek eenvoudig,
Niets bizonders, doodgewoon:
Die en die spreekt dan en dan met
Onze Oost per telefoon.
Mensclienwoorden en gedachten
Vliegen om den aardbol rond,
Net of op die groote wereld
Héél geen afstand meer bestond.
En je voelt je als een jongen
Met zijn petje in zijn liand:
Waar is ’t einde van dat „kunnen”?
Van ’t vernuft en van ’t verstand?
Mochten wij het niet beleven,
Het historische moment,
Waarop onze Koningin zich
Oók tot Indië heeft gewend?
Toen een Koninklijke boodschap
Door Haar Moeder werd gezegd,
Werd er, zij het dan ook draadloos,
Weer een nieuwe band gelegd.
Korter wordt de groote afstand
En toij worden „naaste buur”;
Kilometers worden meters,
Millimeters op den duur.
En de zoon in Insulinde
Hoort uit Hólland Moeders stem;
Moeder luistert in vemikking,
Fluistert dankbaar: ’k hóórde hem ...
Oost en West! Wij gaan gevoelen
Door de verre luchten heen:
Ondanks vele misverstanden,
Hólland, Oost en West zijn één!
En wéér wordt een groote mijlpaal
Op de» wonderweggezet:
Draadloos krijg je in je kamer
Een natuurgetrouw portret.
Stem en beeltenis tezamen
Vliegen door het luchtgebied,
En ’t zal óók niet lang meer duren,
Tot men de beweging ziet.
Als ze ddarna nog verklappen
Je gedachtengang en zoo........
Dan zal menigeen gaan zeggen:
Aan mijn lijf géén radio!
CLINGE DOORENBOS.
■
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Ges cluedkundige
Ontwikkeling
den Nederlandsclien

Radio-O mroep
door P. A. ENSERINCK,
Referendaris bij het Hoofdbestuur
der P.T.T.

■

Dan is en wordt de Radio-strijd in
ons land niet tevergeefs gestreden
en kan hij ten slotte leiden tot
een samenwerking •— zonder
prijsgeving van beginselen

"I \ E groote bloei en de buitengewone belangstelling, waarin de
| ) radio-omroep zich in ons land mag verheugen, is uitsluitend
het gevolg van den ijver en het taaie geduld, waarmede de
vereenigingen van luisteraars zich op dit nieuwe terrein van ge
dachtenuiting hebben geworpen. De verschillende cultureele, gods
dienstige en politieke groepen, die in ons volk zeer talrijk zijn,
hebben spoedig ingezien, welk een machtig middel in den radioomroep gevonden wordt ter verbreiding van de beginselen, die zij
willen hooghouden, tot het brengen van kunstuitingen op allerlei
gebied aan hen, die anders daarvan niet of zeer bezwaarlijk kennis
konden nemen en tot het geven van een gepast amusement in de
huiskamer.
Hoewel de geschiedenis van den radio-omroep, zoowel in het bui
tenland als hier te lande nog zeer jong is, is zij vooral in ons land
er een geweest van veel bewogenheid, van veel belangstelling en
ook van veel strijd. De meeningen van de verschillende luisteraars,
vertolkt door hunne vertrouwensmannen in de besturen hunner or
ganisaties, botsten vaak fel en niet altijd even gekuischt tegen
elkander. Evenwel: „du choc des opinions, jaillit la vérité”. Door
den feilen strijd, die enkele achtereenvolgende jaren is gestreden
en die — zie ik goed — thans eenigszins begint te verstarren, is
verkregen, dat duidelijk naar voren kwam welke idealen de ver
schillende organisaties zich met betrekking tot den ontwikkelings
gang van den radio-omroep hebben gesteld. Dit kan niet anders
dan verhelderend werken en, indien daaruit zou voortvloeien een
betere waardeering van elkanders gedragingen, een beter begrijpen
van elkanders standpunt, dan is en wordt de radio-strijd in ons
land niet tevergeefs gestreden en kan hy ten slotte leiden tot een
samenwerking — zonder prijsgeving van beginselen — op al die
punten, waar samenwerking nuttig en in menig opzicht nood
zakelijk is.
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Zooals ik hierboven reeds opmerkte, is de geschiedenis van den
radio-omroep nog zeer jong. In 1919 was het de Heer Ir. a Steringa Idzerda, die op den zender P.C.G.G. te ’s-Gravenhage met
proefuitzendingen een aanvang maakte. In het begin toonde, naast
enkele amateurs hier te lande, alleen het buitenland, met name
Engeland, belangstelling in deze uitzendingen. Langzamerhand
begon men met de eenvoudige ontvangmiddelen van dien tijd ook
in eigen land naar de programma’s van P.C.G.G. te luisteren.
Behalve de P.C.G.G.-zender kwamen er nog een 6-tal dergelijke
zehders, o.a. in de Lampenfabriek Heussen te Arnhem, Middelraad
te IJmuiden, Smith en Hooghoudt te Amsterdam en de Nederlandsche Seintoestellenfabriek te Hilversum.
Evenwel was de belangstelling niet van dien aard, dat de hooge
kosten, die de proeven vorderden, konden worden goedgemaakt. De
uitzendingen van deze stations werden dan ook in 1924 gestaakt.
Alleen de zender van de Nederlandsche Seintoestellenfabriek bleef
in bedrijf. Hoewel aanvankelijk de door deze fabriek geconstrueerde
zender alleen gebruikt werd voor het doen van proefnemingen —
zij verkreeg daarvoor van den Minister van Waterstaat, op grond
van artikel 3 der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl. No. 7)
aanvankelijk een experimenteervergunning en in 1924 een z. g. n.
ontstond op instigatie van de N.S.F.
fabrikanten-machtiging
het Hilversumsche Draadlooze Omroep-Comité (H.D.O.-Comité),
ten doel hebbende de geregelde uitzending van mededeelingen van
woord- en tooninhoud, van ontspannenden, leerzamen, godsdienstigen, politieken en ethischen aard. Daarvoor stelde de N.S P. den
zender iederen avond gratis ter beschikking van den H.D.O. De
kosten, verbonden aan de uitzendingen van de programma’s, waar
aan van lieverlede ook artisten van naam gingen medewerken,
werden gedekt door vrijwillige bijdragen van de luisteraars.
In het H.D.O.-Comité hadden zitting 3 vertegenwoordigers der
N.S.P., n.1. de heeren Vogt, v. d. Woord en Ir. White en 3 luisteraars,
t.w. de heeren Suermondt Smit, Duyzentkunst en baron Tindal.
Spoedig na het optreden van den H.D.O. kwam uit de kringen
van de orthodox-protestantsche luisteraars de wensch naar voren
tot het stichten van een eigen organisatie voor de uitzending van
programma’s, welke meer aan de behoeften en verlangens van die
groep zouden tegemoetkomen. Daartoe werd in 1924 opgericht de
Nederlandsche Christel. Radio Vereeniging (N.C.R.V.), welke vereeniging van de Directie der N.S.F. tegen betaling de beschikking
(Tver den zender verkreeg op Woensdagavond, voor het eerst op
24 December 1924.
Het voorbeeld van de orthodox-protestantsche luisteraars werd
gevolgd door de Katholieke, die den Katholiekeni Radio Omroep
(K.R.O.) oprichtten, welke den zender van de N.S.F. huurde op
Dinsdagavond, voor het eerst op Dinsdag 24 November 1925.
Ongeveer gelijktijdig met den K.R.O. ontstond de Vereeniging
van Arbeiders Radio Amateurs (V.A.R.A.), die eveneens de be
schikking over den Hilversumschen zender verkreeg en wel op
Zaterdagavond, voor het eerst op 7 November 1925.
Ten slotte meldde zich als Omroep-organisatie aan de Vrijzinnig
Protestantsche Radio Omroep (V.P.R.O.), een voortzetting van het
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in 1924 opgerichte Radio-Comité uit de centrale commissie voor
het Vrijzinnig Protestantisme. Deze vereeniging werd, met mede
werking van de andere organisaties, in de gelegenheid gesteld zich
des Zondags, beurtelings des morgens en des namiddags te doen
hooren. Haar eerste uitzending als zelfstandige omroep-organisatie
vond plaats op 30 Mei 1926.
Zoo stond het met de uitzendingen in het voorjaar van 1926.
Inmiddels was op initiatief van den toenmaligen Minister van
Waterstaat, Ir. Bongaerts, bij ministeriëele beschikking van 7 Oct.
1925 eene commissie ingesteld, aan welke werd opgedragen:

I

a. de vraag te overwegen, welke taak te Staat ten aanzien van
den radio-omroep te vervullen heeft;
b. ter volledige regeling van het omroep-vraagstuk, voor zoover
de Staat daarbij betrokken is, de Regeering van advies te
dienen en ter zake voorstellen te doen;
c. de tijdelijke maatregelen aan te geven, welke noodig zullen
zijn om, in afwachting van de totstandkoming van de defini
tieve regeling, den radio-omroep in Nederland te kunnen uit
voeren.
Opgemerkt moge nog worden, dat in den tijd, toen men, de beteekenis van den radio-omroep nog niet voldoende inziende, nog
niet gekomen was tot het formeeren van de cultureele omroep
organisaties, het omroep-vraagstuk reeds een punt van bespreking
uitmaakte in de z.g.n. Permanente Commissie voor de RadioTelegrafie, die haar rapport uitbracht op 23 Juli 1923 en door de
commissie tot reorganisatie van den Technischen dienst bij het
Staatsbedrijf der P.T.T., die op 13 Juni 1924 haar zienswijze aan
de Regeering kenbaar maakte.
Het spreekt van zelf, dat deze adviezen, gegeven in een tijd, dat
de strijd in den aether nog zoo goed als niet bestond, zich voor
namelijk bepaalden tot het trekken van technisch-exploitatieve
richtlijnen met betrekking tot den radio-omroep. Zij kunnen daarom
in het tegenwoordige stadium van de zaak buiten beschouwing
blijven.
Anders was het met het rapport van de bovengenoemde com
missie voor den radio-omroep, meestal naar haren voorzitter aan
geduid als de Commissie-Ruys de Beerenbrouck. In deze commissie,
waarin de vertegenwoordigers der verschillende omroep-organisaties zitting hadden, werd het groote cultureele belang van den
radio-omroep volkomen ingezien.
Zij bracht haar rapport uit in Juli 1926.
Als één der belangrijkste conclusies uit dit rapport moge worden
genoemd, dat de commissie met algemeene stemmen als hare meening kenbaar maakte, dat een kleurlooze omroep niet gewenscht
is en dat iedere levensbeschouwing, welke niet in strijd is met
’sLands wetten, gelegenheid moet krijgen zich te uiten, terwijl
vooral door repressief toezicht zooveel mogelijk moet worden ge
zorgd, dat de gevoelens van andersdenkenden niet worden gekrenkt.
Het resultaat van den belangrijken arbeid van deze commissie
werd door den Minister van Waterstaat aan de beide Kamers der
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Staten-Generaal en aan hare leden, die daarop prijs stelden, toe
gezonden.
Het lag voor de hand, dat, toen alle omroep-organisaties zich
van het Hilversumsche station voor hare uitzendingen moesten
bedienen, voor elk van hen slechts weinig zendtijd overbleef. Vooral
de omroep-organisaties, die slechts over één avond in de week kon
den beschikken (de N.C.R.V., de K.R.O. en de V.A.R.A.) alsmede
de V.P.R.O. zochten spoedig naar middelen om den zendtijd uit te
breiden.
Mede uit dit verlangen naar meer zendtijd is de Huizer-zender
geboren, die op 22 October 1927 in dienst gesteld werd. Daartoe
werd, overeenkomstig een advies van de Commissie-Ruys de Beerenbrouck, aan den Katholieken Radio Omroep en de Nederlandsche
Christelijke Radio Vereeniging — in afwachting van de definitieve
regeling van den Nationalen Omroep in Nederland — gezamenlijk
machtiging verleend voor den aanleg en het gebruik van een gemeenschappelijken radio-telefoniezender.
In deze machtiging werd in art. 3 o.m. de bepaling opgenomen,
dat de houders verplicht zijn op door den Minister van Waterstaat
goed te keuren c.q. vast te stellen voorwaarden de zendinrichting
gedurende één avond per week ten gebruike af te staan aan den
V.P.R.O. Als uitzendavond voor dien omroep werd aangewezen de
Vrijdagavond na 8 uur.
Ingevolge een op 5 Maart 1926 tusschen H.D.O. en N.S.F. ge
sloten contract vielen de Dinsdag- en Woensdagavonden, die de
K.R.O. en N.C.R.V. op Hilversum hadden, weer terug aan den
H.D.O., die, na eerst A.N.R.O. geheeten te hebben, later den naam
van A.V.R.O. had aangenomen.
Ook aan de verlangens van de V.A.R.A. om uitbreiding van zend
tijd was inmiddels eenigermate tegemoet gekomen. Op aandrang
van den Minister van Waterstaat werd n.1. op 13 April 1927 tus
schen de vertegenwoordigers van de N.S.F., den A.N.R.O. en de
V.A.R.A. een bespreking gehouden, waarbij de A.N.R.O. zich ver
plichtte bij het in werking stellen van den zender te Huizen, aan
de V.A.R.A., behalve den Zaterdagavond, waarover deze vereeni
ging reeds beschikte, bovendien af te staan:
den Zondagmorgen van 9.30 tot 1 uur.
een aantal hoogtijdagen als daar o.a. zijn: den 1 Mei-dag en den
vooravond, een Kerstrede, een demonstratie tot een maximum van
10 en gelegenheid tot uitzending in bijzondere omstandigheden
met name in verkiezingsdagen. De overige zendtijd op den Hilversumschen zender kwam aan den H.D.O. (A.N.R.O.).
De uitzending van de kerkdiensten van den V.P.R.O. des Zondags
door middel van den zender te Hilversum bleef voorloopig ver
zekerd, doordat de daarvoor benoodigde tijd welwillend door de
V.A.R.A. en A.N.R.O. werd afgestaan, zoodat naast den uitzend
avond des Vrijdags op Huizen de te voren reeds bestaande toestand
op den zender te Hilversum voor den V.P.R.O. gehandhaafd bleef.
Nadat de zendvergunning aan de K R.O. en de N.C.R.V. geza
menlijk was verleend, werden ook door de organisaties, die alleen
van den zender te Hilversum gebruik maakten, zendmachtigingen
gevraagd. Zooals reeds eerder werd opgemerkt, was deze machti70
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ging tot voor kort uitsluitend in handen van de eigenaresse van
den zender, de N.S.F.
Ten einde ook aan de wenschen van de hierbedoelde organisaties
tegemoet te komen werd bij beschikking van den Minister van
Waterstaat van 18 April 1928, goedgekeurd, dat zij — in afwach
ting van de definitieve regeling — door middel van dezen zender
hunne uitzendingen verzorgden, terwijl aan de eigenaresse van den
zender, de N.S.F., een machtiging werd verleend voor den aanleg
en het gebruik van dien zender ten behoeve van de omroep-organisaties, die daartoe door den Minister van Waterstaat waren aan
gewezen. Aan den V.P.R.O., die mede een zendmachtiging had aan
gevraagd, werd medegedeeld, dat dit voorloopig — in verband met
zijn uitzonderlijke positie, wegens het gebruik maken van de beide
Nederlandsche omroep-zenders — nog niet kon geschieden.
Dit korte overzicht van de geschiedenis zou onvolledig zijn in
dien niet rpet een enkel woord werd vermeld, dat in den loop der
jaren naast de groote vereenigingen zich nog enkele kleinere omroep-vereenigingen hadden gevormd, vereenigingen, die niet den
omroep in zijn geheel wenschen te verzorgen, doch die slechts het
propageeren van de door hen voorgestane beginselen beoogen.
Ik noem hier o.a. de Vereeniging van Liberale Radio-Amateurs,
de Vrijdenkers Radio Omroep, de Humanitaire en Idealistische
Radio Omroep en meer andere. Ook politieke partijen meldden zich
voor het verkrijgen van zendgelegenheid aan, zoo o.a. de Vrijzinnig
Democratische Bond, de Plattelandersbond en de Christelijk Demo
cratische Unie.
Voorts moge er nog op worden gewezen, dat de Nederlandsche
omroep zijn uitzendingen moet verrichten in de golfbanden, welke
volgens het op 1 Januari 1929 in werking getreden Internationaal
Radiotelegraafverdrag van Washington met daarbij behoorend
Reglement voor den omroep beschikbaar zijn gesteld en dat ten
gevolge van een in 1930 te Praag gehouden conferentie van Europeesche Telegraaf-administraties aan Nederland zijn toegewezen de
golven 298 M. en 1875 M.
Het behoeft geen betoog, dat bij de steeds voortschrijdende ont
wikkeling van de radio-techniek de behoefte aan wettelijke rege
ling van den aanleg en het gebruik van radio-verkeers-toestellen
zich hoe langer hoe meer openbaarde. De Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl. 7) bevatte weliswaar reeds eenige bepalingen met
betrekking tot de radio-telegrafie en -telefonie, doch deze hadden
uitsluitend betrekking op een verkeer, zooals dit ook bij de lijntelegrafie en -telefonie plaats vindt. Al wat op radio-verkeersgebied daarbuiten lag, zooals radio-omroep, radio-distributie enz.,
vond in de wet geen regeling.
Dit leidde tot indiening — bij Koninklijke Boodschap van 9 Juni
1927 — van een wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van de
Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl. 7).
Nadat de toenmalige Minister van Waterstaat, Z Exc. H. v. d.
Vegte, in de Memorie van Toelichting had medegedeeld welke in
richtingen tot het nieuwe arbeidsveld — de alzijdige en onbeperkte
uitzending en opvanging van seinen — behoorende. om wettelijke
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regeling vroegen, trad hij in beschouwing omtrent de wijze, waarop
die wettelijke voorziening ware te treffen.
Z.Exc. achtte het niet mogelijk de aanleg en het gebruik dier
inrichtingen in haar geheel in de wet op te nemen en ook niet in
die mate in de wet vast te leggen als dit kon geschieden ten aan
zien van de draad telegrafie en -telefonie, welke bestemd is voor
het wisselen van telegrammen of het voeren van gesprekken.
Daarvoor achtte Z.Exc. het alzijdig gerichte radio-verkeer nog te
zeer in wording en in ontwikkeling; niet alleen technisch ook or
ganisatorisch — en hierbij dacht Z.Exc. vooral aan den radioomroep — was naar het oordeel van den Minister het tijdstip tot
uiteindelijke oplossing der vraagstukken nog niet aangebroken.
„Wilde men alles in de wet regelen, de gisting in de materie
zoude te zeer blijken de rekbaarheid der wet te buiten te gaan.”
Z.Exc. meende dus
rekening houdende met den stand der
wetenschap op dat oogenblik en met den stand der organisato
rische vraagstukken — dat het geboden en ook voldoende was
alleen de lioofdlijnen voor de regeling van den aanleg en het ge
bruik van bedoelde inrichtingen in de wet op te nemen.
De nadere regeling der materie ware dan te voorzien en nader
uit te werken in een algemeenen maatregel van bestuur en in de
op grond daarvan voor elk geval afzonderlijk te verleenen con
cessie of machtiging. Op deze wijze meende Z.Exc. een deugdelijken grondslag te kunnen leggen, waarop een vrije ontwikkeling,
beantwoordende aan het groote belang van dit verkeer, in ge
ordende banen zou kunnen geschieden.
Z.Exc. deelde dan verder in de Memorie van Toelichting mede,
hoe hij zich de verdeeling van de stof in wet, Algemeenen Maat
regel van Bestuur en machtigingen had gedacht. Het zou te ver
voeren dit hier alles te herhalen. Voor de lezers, die hieromtrent
meer willen weten moge worden verwezen naar de gedrukte
stukken No. 353 der zitting 1926—1927.
De indiening van dit ontwerp werd volgens het voorloopig ver
slag algemeen met instemming begroet. Het stelsel, dat door den
Minister was aangenomen, vond intusschen geen onverdeelde in
stemming.
De hoofdbezwaren kwamen in het kort hierop neer:
le. Het wetsontwerp bepaalt zich eigenlijk tot een formeele
regeling van het onderwerp en laat de vaststelling van den inhoud
der krachtens de wet uit te vaardigen voorschriften nagenoeg ge
heel over aan de inzichten van de Kroon, met als te verwachten
ongewenschte gevolgen:
a. dat omtrent den inhoud van de gedachten-uitingen door mid
del van den radio-omroep een controle der Regeering zou
worden ingesteld, een in het geheel niet onschuldig element
in ons volksleven, ten opzichte waarvan de noodige objecti
viteit niet is gewaarborgd en dat niet strookt met het be
ginsel van vrije meeningsuiting, hetwelk aan onze constitutie
ten grondslag ligt;
b. dat de grondslag van het recht op uitzending niet in de wet
wordt vastgelegd, „doch dat de Regeering, hetgeen in de
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praktijk zal beteekenen de dienst der Posterijen en Telegrafie,
zal uitmaken wie wel of niet zal mogen uitzenden.”
c. dat de regeling van de heffing van met betrekking tot de
radio-inrichtingen te heffen rechten aan het goedvinden der
Administratie wordt overgelaten, die de heffing vaststelt, verhoogen of verlagen kan zonder zeggenschap van den wet
gever. Een belastingheffing dient op wettelijken basis te
rusten.
2e. De bevoegdheid van de Kroon om het gebruik van radioinrichtingen, geleidingen en lijnen geheel of ten deele te doen
staken, zoodra dit in het algemeen belang wordt noodig geacht.
„Daden van ergerlijke willekeur zouden aldus door de Regeering
met een beroep op het algemeen belang tegen politieke tegen
standers kunnen worden gepleegd, zonder dat de gevolgen van die
willekeur achteraf zouden zijn te herstellen”.
Voorts werd ernstig betwijfeld of het wel juist gezien is de
regeling van het radio-verkeer als bedoeld in het wetsontwerp, vast
te leggen in de Telegraaf- en Telefoonwet, in het bijzonder voor
zooveel betreft de regeling van den radio-omroep, terwijl tenslotte
bepleit werd een centraliseering van den radio-omroep in den vorm
van een Staatsbedrijf, waarvan de programma’s door een uit en
door de luisteraars benoemde commissie in overleg met den
Directeur van dat bedrijf, zouden moeten worden vastgesteld zoo
danig, dat met de wenschen van allen zooveel mogelijk rekening
zou worden gehouden.
Minister Van der Vegte heeft ten aanzien van deze opmerkingen
blijkens de Memorie van Antwoord het volgende standpunt inge
nomen: „Het is voor het oogenblik noodzakelijk om het opnemen
in de wet van richtinggevende, dat zijn tevens beperkende be
palingen, zooveel mogelijk te voorkomen. In de Radio is nog zoo
veel ontwikkeling, zooveel vinding en onvoorzien gebruik verborgen,
dat het hoogst onpraktisch zou zijn definitieve regelingen in de
wet vast te leggen.”
Het was geenszins de bedoeling van Z.Exc. de regeling van de
controle op hetgeen wordt uitgezonden, blijvend in een Algemeenen
Maatregel van Bestuur op te nemen. Deze wijze van handelen was
slechts een tusschenfase, die de gelegenheid zou bieden gegevens
en ervaringen te verzamelen voor een meer definitieve regeling
in de wet.
Met de uitoefening der contröle wenschte Z.Exc. geenszins de
Regeering zelf te belasten. Zijne bedoeling was om in overleg met
zijn ambtgenooten, een commissie in het leven te roepen, die door
haar samenstelling een waarborg zou geven, dat de verschillende
stroomingen op politiek en godsdienstig gebied, binnen de door de
samenleving vereischte perken ten volle tot uiting zouden komen
en die tevens in staat zou zijn de verlangens der luisteraars op
ander gebied dan van politiek en godsdienst, op het gebied der
kunsten, wetenschappen en hetgeen overigens binnen de cultureele
taak van den radio-omroep ligt, te overzien. De Minister verklaarde
zich bereid met betrekking tot de contröle reeds thans in de wet
op te nemen, dat de contröle strekt ter voorkoming van gevaar
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voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde en de goede
zeden en ter bescherming van de rechten van derden.
Ook ten aanzien van het onder 1 punt b. bedoelde bezwaar ver
klaarde de Minister zich bereid hieraan zooveel mogelijk tegemoet
te komen door in de wet op te nemen de bepaling dat een mach
tiging voor den aanleg en het gebruik van de in de wet bedoelde
inrichtingen, behoudens uit hoofde van bezwaren van techniek en
uitvoering, kan worden geweigerd wegens gevaar voor de veilig
heid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden.
Met betrekking tot de in het ontwerp voorgestelde retributie,
betwistte de Minister of hier van „belastingheffing” kan worden
gesproken. De bijdragen, welke zouden moeten worden opgebracht,
worden geheven naar aanleiding van de door den Staat bewezen
diensten, rechtstreeks in verband staande met het gebruik, dat men
van de inrichtingen maakt. De heffing als remuneratie voor de in
het publiek belang bewezen diensten, werd opgenomen ter bestrij
ding van de kosten van alle bemoeiingen, welke verbonden zijn
aan de verzorging van het aether-verkeer. Voor zoover de omroep
door anderen plaats vindt dan het Rijk, zal eene uitkeering aan
deze derden niet kunnen geschieden dan met goedkeuring van den
wetgever, n.1. bij de jaarlijksche begrooting van het Staatsbedrijf
der P.T.T.
De bepaling, regelende de bevoegdheid van de Kroon om het
gebruik van radio-inrichtingen, geleidingen en lijnen geheel of ten
deele te doen staken, zoodra dit in het algemeen belang wordt
noodig geacht, is geheel analoog aan die in art. 15 der T. en T.-wet,
ten aanzien van het openbaar telegraaf- en telefoonverkeer opge
nomen. De bepaling kan niet worden gemist.
De Minister achtte het niet alleen met het oog op het stadium,
waarin de aangelegenheid toen verkeerde, doch ook op historische
en technische gronden, alleszins gerechtvaardigd, dat de regeling
van het radio-verkeer als in het wetsontwerp bedoeld, in de T. en
T.-wet wordt vastgelegd. Omtrent de centralisatie van den om
roep in den vorm van een Staatsbedrijf was de Minister van oor
deel, dat de Overheid goed zal doen, door samenwerking met de
verschillende omroep-organisaties eene oplossing te bevorderen,
daarin bestaande, dat die organisaties ten slotte — met eerbiedi
ging van elkanders politieke en godsdienstige levensbeschouwin
gen — komen tot één lichaam, den nationalen omroep.
Tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de 2e Kamer
kwam nogmaals tot uiting, dat, hoewel men in beginsel met het
systeem van den Minister wel kon instemmen, men er toch prijs
op stelde in de wet op te nemen al datgene, wat zonder bezwaren
daarin thans reeds opgenomen kon worden. Het gevolg van deze
zienswijze was de indiening en de aanneming van enkele amende
menten, waarvan wel de voornaamste waren de inlassching van
een nieuw artikel, houdende de instelling van een Radio-Raad, die
zoowel op daartoe door den Minister gedaan verzoek, als uit eigen
beweging voorlichting geeft omtrent alle met den radio-omroep in
verband staande onderwerpen, alsmede de opneming van een be
paling, dat bij het verleenen van een machtiging, de beschikbare
zendtijd, den Radio-Raad gehoord, naar billijkheid wordt verdeeld
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over de omroep-organisaties, die voldoen aan nader bij Algemeenen
Maatregel van Bestuur te stellen eischen.
Voorts is nog van gewicht de aanneming van een amendement,
strekkende om de heffing van met betrekking tot de inrichtingen
te betalen rechten te voorkomen. Gevolg van de aanneming van
dit amendement was, dat de omroep-organisaties geheel afhanke
lijk bleven van de vrijwillige bijdragen der luisteraars.
De debatten over de z.g.n. radio-wet waren zeer belangwekkend.
Evenals in het rapport van de commissie-Ruys de Beerenbrouck,
kwam gedurende de beraadslagingen sterk de meening naar voren,
dat volgens de algemeen geldende opvattingen, van een neutralen
omroep in Nederland geen sprake kan zijn, doch dat elke richting
gelegenheid moet krijgen hare meening, mits deze niet in strijd
is met de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede
zeden, voor de microfoon uit te spreken.
De Tweede Kamer nam op 24 Februari 1928 het geamendeerde
wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aan, de Eerste Kamer
vereenigde zich daarmede op 10 Mei d.a.v.
Er was dus nu een wet, de wet van 12 Mei 1928 (Stbl. no. 169),
en de eerste taak van den Minister van Waterstaat was nu, de
totstandkoming te bevorderen van den Algemeenen Maatregel van
Bestuur tot verdere regeling van de in de wet bedoelde radio-telegraaf- en radio-telefoon-inrichtingen.
Nadat over deze materie de inmiddels bij Kon. besluit van 21
Januari 1929, No. 17 benoemde Radio-Raad zijn advies gegeven had
en ook met de verschillende belanghebbende instanties overleg
was gepleegd, kwam deze A. M. v. B. bij Kon. besluit van 9 Mei
1930 (Stbl. No. 159) tot stand. Het Radio-reglement 1930 was
hiermee geboren.
In afzonderlijke hoofdstukken worden daarin achtereenvolgens
behandeld de bestaande soorten van radio-inrichtingen, t.w.:
de Radio-omroep;
de uitzending van mededeelingen van zakelijken aard (de z.g.n.
zakelijke omroep);
de Radio-distributie;
de Draad-omroep;
de machtigingen tot het beproeven van of het nemen van proeven
met radio-electrische zend-inrichtingen;
de Ontv.ang-inrichtingen en voorts
Strafbepalingen.
Het zou te ver voeren indien al deze hoofdstukken hier nadere
behandeling vonden. Ik meen te mogen volstaan met te vermelden,
dat in artikel 2 is bepaald, dat de mededeelingen van woord-, toonof beeldinhoud van ontspannenden, leerzamen, politieken, aesthetischen, ethischen of religieuzen aard, bestemd voor allen, die deze
wenschen te ontvangen, slechts afkomstig mogen zijn van rechts
persoonlijkheid bezittende omroep-organisaties, die tot het uitzenden
van deze mededeelingen door den Minister zijn gemachtigd.
Voorts is bepaald, dat de omroep-vereenigingen, om voor een
machtiging in aanmerking te kunnen komen, moeten aantoonen,
dat zij in zoodanige mate gericht zijn op bevrediging van in het
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volk levende cultureele of godsdienstige behoeften, dat hare uit
zendingen uit dien hoofde geacht kunnen worden van algemeen
nut te zijn. Ten aanzien van de radio-distributie is o.m. bepaald,
dat de distribuant verplicht is de programma’s der Nederlandsche
omroep-stations gelijktijdig en onverkort door te geven naar alle
op de inrichting aangesloten perceèlen.
Met betrekking tot het ten gebruike gereed aanwezig hebben of
het gebruiken van eene radio-ontvang-inrichting is bepaald, dat
binnen 14 dagen, nadat de inrichting ten gebruike gereed is, bij
den Directeur van het Rijkstelegraaf- en Telefoonkantoor ter
plaatse, daarvan aangifte moet worden gedaan. Van die aangifte
wordt een ontvangbewijs afgegeven. Zonder het ontvangbewijs, is
het tengebruike gereed aanwezig hebben of het gebruiken van een
ontvanginrichting, verboden.
Na het in werking treden van het Radio-Reglement 1930, kon
de Minister overgaan tot de in de wet voorgeschreven billijke verdeeling van den zendtijd over de omroep-organisaties, die voldoen
aan de in dat reglement gestelde eischen.
Die verdeeling liet niet lang op zich wachten. Reeds enkele dagen
na het in werking treden van het Radio-Reglement 1930 nam de
Minister zijn beslissing, welke werd neergelegd in het zendtijden
besluit van 15 Mei 1930. Over dit besluit is veel te doen geweest,
het is — zoowel in als buiten de volksvertegenwoordiging — sterk
aangevallen en krachtig verdedigd. Het is niet mijn taak daarover
verder uit te weiden. Het besluit reserveert zendtijd voor de bij
zondere omroepen, voor den politie-radio-omroep en voor het al
gemeen programma en verdeelt den op beide zenders overschietenden zendtijd gelijkelijk over de 4 groote omroep-vereenigingen
(A.V.R.O., K.R.O., N.C.R.V. en V.A.R.A.).
Voor de keuring van het algemeen programma is een commissie
ingesteld, terwijl met de controle, bedoeld in artikel 3 ter der
T. en T.-wet 1904 (Stbl. 7) — dat is dus de controle op den inhoud van hetgeen wordt uitgezonden, ter voorkoming van gevaar
voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede
zeden — is belast de Radio-omroep-contröle-commissie, die haar
taak vindt vastgelegd in het Radio-contröle-reglement 1930.
Ook omtrent deze controle en de wijze, waarop zij wordt uitge
oefend, is reeds veel te doen geweest; voornamelijk ging het be
zwaar tegen de preventieve controle, die aan de hand van de wet
in het Radio-contröle-reglement werd mogelijk gemaakt.
De Minister heeft zich op het standpunt gesteld, dat hij de pre
ventieve controle naast de repressieve nog niet missen kan.
Gemakshalve laat ik hieronder nog volgen een chronologisch
overzicht van de belangrijkste data in de geschiedenis van de wet
telijke regeling van de in artikel 3 ter der T. en T.-wet bedoelde
radio-telegraaf- en telefooninrichtingen.
Uit dit overzicht zal m.i. de stelselmatige opbouw dier regeling
voldoende duidelijk blijken.
1. De z.g.n. radio-wet (wet van 12 Mei 1928, Stbl. No. 169).
2. Benoeming Radio-Raad. (Kon. besluit van 21 Januari 1929,
No. 17).
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3. Het radio-reglement 1930. (Algemeene Maatregel van Bestuur,
bedoeld in artikel 1 der wet van 12 Mei 1928, vastgesteld bij
Kon. besluit van 9 Mei 1930, Stbl. No. 159).
4. Het zendtydenbesluit.
No. 2 Hbs. P.T.T.).

(Min. beschikking van 15 Mei 1930,

5. Instelling algemeen programma-commissie. (Min. beschikking
van 10 Juni 1930, No. 1, Hbs. P.T.T.).
6. Instelling ltadio-Omroep-Contröle-Commissie. (Algem. Maat
regel van Bestuur, vastgesteld bij Kon. besluit van 3 Juli 1930,
Stbl. No. 272).
Alvorens mijn artikel te eindigen noem ik nog enkele cijfers, die,
naar ik meen, den groei en den bloei van den radio-omroep in
Nederland, duidelijk aangeven.
Op het oogenblik is van pl.m. 285.000 ontvang-inrichtingen de
voorgeschreven aangifte gedaan.
In 370 gemeenten zijn radio-centrales gevestigd. In totaal zijn
op het oogenblik 660 centrales in gebruik, waarop zijn aangesloten
pl.m 237.000 abonnés.
Nog enkele belangrijke vraagstukken wachten op afdoening. Ik
noem hiervan slechts de zend-apparatuur, de verdeeling van den
zendtijd voor de bijzondere omroepen en het vraagstuk van de
regeling van het beroep ten aanzien van beslissingen genomen in
de uitvoering van wettelijke voorschriften betrekking hebbende op
de inrichtingen bedoeld in artikel 3 ter der Telegraaf- en Telefoonwet.
Aan het einde van mijn artikel gekomen zij het mij vergund den
wensch uit te spreken, dat in den radio-omroep in Nederland
steeds meer zal worden gestreefd naar samenwerking. Samenwer
king met waardeering van elkanders overtuiging en zonder prijsgeving van beginselen. Zoodanige samenwerking zal van alle daar
bij betrokkenen offers vragen, wellicht zware offers, doch zij zal
ten slotte voeren naar een toestand, die een juist beeld kan geven
van de groote cultureele stroomingen in ons volk en die als zoo
danig de saamhoorigheid van dat volk duidelijk zal kunnen demonstreeren. Zoodra die samenwerking zal zijn bereikt, zal ru.i.
het ideaal van velen, een nationale omroep, federatief, in vrede en
goede verstandhouding verzorgd door de omroepverenigingen ge
zamenlijk, spoedig kunnen worden verwezenlijkt.
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CHRISTELIJKE
OMROEP?
door Mr. A. VAN DER DE URE,
Voorzitter der N.C.R.V.
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TT ET is niet gemakkelijk, in
een kort bestek deze vraag
afdoende
te behandelen.
Toch wil ik een poging doen, iets
van onze motieven en inzichten
over deze aangelegenheid aan an
dersdenkenden duidelijk te maken.
Geheel onjuist is de gedachte, als zouden de orthodox-protestanten bij de organisatie van den omroep uitgaan van sectarische tendenzen, van anti-nationale splijtzwam-gedachten, van de zucht naar
onnoodige splitsing en versnippering.
Ook de leden van de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging
gevoelen zich Nederlanders, zijn naast Christelijk ook historisch,
rekenen met de leiding welke God in de wereld-geschiedenis met
Nederland hield, zijn dankbaar voor de groote zegeningen, welke
ons in het Huis der Oranjes werden geschonken.
Niet de trek naar verdeeldheid bracht tot een eigen Christelijken
omroep. Maar wel de eisch, om eigen levensbeginsel en wereldbe
schouwing, ook in den omroep, tot ontplooiing en tot ontwikkeling
te brengen.
De oprichters van de Christelijke Radio-Vereeniging werden ge
leid door dezelfde gedachte, die bij de Christelijke School, de Chris
telijke Pers, de Christelijke Vak-organisatie naar voren kwam. De
Christelijke cultuur heeft een eigen sfeer die — dit leert de praktijk
van jaren — door anderen dikwijls kwalijk wordt begrepen en ver
staan. Vandaar, dat in de aangelegenheden, waarin ons levensbe
ginsel sterk naar voren komt, gezocht wordt naar zelfstandigen
vorm en naar eigen organisatie.
Zoo hebben onze Vaderen in den schoolstrijd het gezien toen zij,
onder druk en heftigen tegenstand, geheel uit eigen middelen
kwamen tot het oprichten van Christelijke scholen, terwijl de Open
bare school mede uit hunne belastinggelden werd bekostigd. Zoo
wordt en werd de actie gevoerd voor eigen Christelijke pers, be
seffende hoe licht met het neutrale dagblad ook de wereldsche
sfeer in de huiskamer zijn intrede doet. Zoo ook leidde de organi
satie op het terrein van den arbeid, die hoe langer hoe meer ver
zeilde in de socialistische wateren, tot oprichting van vereenigin79

gen, die in het bijzonder met de eischen van Gods woord op het
sociale gebied wenschten rekening te houden.
De Christelijke radio is niet alleen negatief. Zij heeft niet
uitsluitend de bedoeling, datgene te weren wat ons inziens in
strijd is met de Christelijke wereldbeschouwing. Zij werkt vooral
positief. Zij g e e ft datgene, wat in eigen kring leeft en daar
in het bijzonder verlangd wordt, en wenscht de beslissing, welke
uitzendingen dit zullen zijn, niet aan anderen over te dragen. De
N.C.R.V. wil niet alleen een omroep zijn, welke ieder belijder in
zijn huiskamer kan brengen, maar ook een omroep die ook ieder
belijder gaarne in zijn gezin brengt, omdat hij weet, dat die uit
zendingen geheel opbouwen en opvoeden en volgens de lijnen, door
de Christelijke school en de Christelijke Pers getrokken.
Het is duidelijk, dat het terrein door den Christelijken Omroep
bestreken, voor een vrij groot gedeelte samenvalt met het gebied,
door andere omroepen, door de Roomsch-Katholieke, de Socialisti
sche of de „neutrale” organisatie verzorgd. Het klassieke voor
beeld daarvan is de uitzending uit het Concertgebouw, hoewel dit
met vele andere voorbeelden van muziek-uitvoeringen en sprekersvoordrachten is te vermeerderen. En het is dit, door alle levens
kringen bestreken gebied, dat voortdurend het voorwerp is van
meer of minder gelukkig opgezette speculaties voor een „nationalen
omroep”.
Zijn wij principieele tegenstanders van een nationalen omroep?
Natuurlijk niet! Evenmin als we tegenstanders zijn van één natio
nale school, één nationale courant, één nationale arbeiders-organisatie. Het zijn alleen de omstandigheden, het feit, dat die school,
die courant, die arbeidersorganisatie niet waarlijk nationaal
konden zijn, welke ons hebben gedwongen tot eigen formatie en
afzonderlijk optreden.
Uit ons standpunt volgt, dat de Nederlandsche Christelijke RadioVereeniging bereid is tot iedere federatieve samenwerking, mits
vrijheid voor eigen wereldbeschouwing behouden blijft. We kunnen
niet aan anderen overlaten, te beslissen, welke kerkdiensten zullen
worden uitgezonden, welke sprekers moeten gevraagd, welk Chris
telijk lied zal worden gezongen; we moeten de verantwoordelijkheid
voor het karakter onzer uitzendingen tegenover onze leden zelf
blijven dragen. Maar daarnaast zal men in technisch en organisa
torisch opzicht voor iedere nationale samenwerking nooit tever
geefs op ons een beroep doen.
Het is te betreuren, dat de ontwikkeling van den omroep in
Nederland deze samenwerking niet heeft bevorderd.
Wij hebben' de illusie, dat we in Nederland inzake de radio nog
eens zullen komen tot eenheid en samenwerking. Die omroep kan
alleen worden verzorgd door een lichaam, dat organisatorisch en
evenredig uit alle omroepen tezamen opkwam.
Wordt echter in dien geest gewerkt, neemt de Regeering daartoe
het initiatief, wenscht men in Nederland zooveel mogelijk den om
roep federatief te verzorgen, dan zal men — mits onze geestelijke
vrijheid bewaard blijft, de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging van ganscher harte tot medewerking bereid vinden.
Bènnekom, 22 Februari 1932.
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Katholicisme en Radio
door L. H. Perquin O. P.,
Voorzitter K.R.O.

De Katholieke Kerk kan dus
nooit vijandig staan teg•enover
de resultaten van dee ware
wetenschap op welk gebied ook,
neemt onk gaarne alle ont
wikkeling aan en bevordert die

EN heeft aan mij ge
vraagd hoe de katho
lieke kerk staat te
genover de radio.
Het antwoord is vrij een
voudig.
Zooals zij staat tegenover
alle uitvindingen van den
menschelijken geest en dit
gedaan heeft door heel haar negentien eeuwen geschiedenis heen.
Die geschiedenis was altijd deze: overal waar het ging om den
vooruitgang op geestelijk en stoffelijk gebied, overal waar ont
wikkeling of beschaving kon bevorderd worden, stond zij steeds
gereed om haar de behulpzame hand te bieden en meestal nam zij
zelf daartoe het initiatief.
Wat zou onze Westersche beschaving zijn zonder haar invloed,
wat dreigt zij nu te worden, nu zich talloozen aan haar invloed
onttrokken hebben? Niemand zal dan ook ontkennen, ten minste
als hij onbevooroordeeld is, dat de katholieke kerk een niet genoeg
te schatten cultureele factor is geweest in de geschiedenis der
volkeren.
Van zelf volgt hieruit, dat zij niet afkeerig kan zijn van een
uitvinding, die op wonderbare wijze kan medewerken tot het gees
telijk en stoffelijk welzijn van den mensch: de radio, en deze uit
vinding dan ook gaarne gebruikt als een middel om haar eeuwen
oude traditie voort te zetten.
Vraagt men mij, welke beginselen hieraan ten grondslag liggen,
dan antwoord ik, de volgende: Zij beschouwt zich zelf als een in
stelling, die de Christus — welken zij als Gods zoon erkent en als
Verlosser van geheel het menschdom — gewild heeft om Zijn werk
tot het eeuwig heil der menschenzielen voort te zetten. Zij acht
zich te zijn de opvolgster der apostelen, tót wie de Christus deze
woorden sprak: „Gaat en onderwijst alle volkeren. Leert hen onder81
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houden al hetgeen Ik u bevolen heb. Zie Ik ben met u tot aan de
voleinding der eeuwen.” Dit is haar laatste doel: den mensch ge
lukkig te maken in het andere leven.
Dit tracht zij te bereiken door de leer van Christus te verkondigen en door de genademiddelen te gebruiken, die Hij heeft
ingesteld.
Maar ook werkt zij mede aan alles wat den mensch gelukkig kan
maken gedurende zijn leven, wetenschap, kunst enz., in één woord
aan de ontwikkeling van ’smenschen natuurlijke eigenschappen,
diepere kennis van de natuur en haar vermogens, beter begrip van
het ware, het goede en het schoone, omdat hij daardoor des te meer
tot God getrokken wordt, van Wien hij is uitgegaan, en Die de
oorsprong is van alles wat waar, goed en schoon is in deze wereld.
De katholieke kerk kan dus nooit vijandig staan tegenover de
resultaten van de ware wetenschap op welk gebied ook en neemt
ook gaarne alle ontwikkeling aan en bevordert die, om ze dienstig
te maken aan het tweevoudige doel, waartoe zij zich geroepen acht:
den mensch gelukkig te maken voor dit en het andere leven.
De conclusie ligt nu wel voor de hand.
De radio kan daaraan medewerken. Derhalve accepteert zij deze
en gebruikt haar ten bate van den mensch.
Doch er is nog een andere reden voor haar, die zij niet onderschat.
De radio geeft haar het middel in de hand, beter dan elke andere
uitvinding van de moderne wetenschap om de menigte te bereiken.
Zij is nu eenmaal een apostolische instelling d.w.z. een instituut,
dat krachtens haar roeping den onverwoestbaren drang in zich
heeft om, zoo mogelijk, geheel het menschdom bekend te maken
met haar heilsleer. En nu moge men over die leer denken zooals
men wil, te ontkennen valt toch niet, dat millioenen gedurende alle
eeuwen der Christelijke jaartelling zich met die leer gelukkig ge
voeld hebben en dat ook de grootste genieën in die leer de bevre
diging gevonden hebben voor hun hoogere aspiraties en hun inner
lijk zieleleven. Zij mag dus zonder pretentie verlangen die leer ken
baar te maken aan anderen en dat wel door gebruikmaking van
ieder wettig en zedelijk middel, vooral als dit dienen kan om de
groote menigte te bereiken.
Dat middel is in onzen tijd: de radio.
En nu staat de katholieke kerk tegenover twee categoriën van
menschen. De millioenen, die tot haar behooren, en de millioenen,
die buiten haar leven.
Zou iemand het dan kwalijk kunnen nemen, als zij de radio ge
bruikt om haar eigen volgelingen op godsdienstig en cultureel ge
bied te ontwikkelen?
Wij meenen van niet.
Zou iemand haar kunnen verwijten, dat zij door de radio tot hen
wil komen om hen te beschermen tegen de gevaren van moreelen
aard of hen te onttrekken aan invloeden, die zij verderfelijk acht
voor hun stoffelijk of geestelijk welzijn?
Wij kunnen het ons niet voorstellen.
Maar ook, wie zal het onredelrjk vinden of afkeurenswaardig,
dat zij de radio gebruikt om ook hen te bereiken, die buiten haar
staan, mits zij dat doet, zonder hen te hinderen, door een begrij82

pelijke en eenvoudige verklaring van haar eigen levensbeschouwing'
op godsdienstig, maatschappelijk en economisch gebied? Wie weet
niet hoeveel duizenden er zijn, die van de katholieke kerk en haar
leer nooit gehoord hebben of met allerlei vooroordeelen behept,
averechtsche meeningen hebben van wat zij voorstaat?
Heeft ieder mensch afzonderlijk niet het recht om vooroordeelen
tegen zijn persoon uit den weg te ruimen, en zou men datzelfde
recht mogen ontkennen, wanneer het een instelling betreft, die ge
durende eeuwen grooten invloed heeft uitgeoefend op geheel het
wereldgebeuren en dit nog doet?
Geen weldenkend mensch zal dit kunnen verlangen, mits het
geschiede op een wijze, die wars is van alle opdringerij en zich
bepaalt tot eenvoudige uiteenzetting van meeningen en opvattingen.
Wie met name de Katholieke Radio-Omroep gedurende zijn on
geveer zesjarig bestaan gevolgd heeft zal moeten erkennen, dat
men zijn katholieke overtuiging nooit heeft opgedrongen aan
buitenstaanders en hiermede is onze houding met betrekking tot
de radio voldoende verklaard. Zij is voor ons een machtig middel
tot ontwikkeling op godsdienstig en cultureel gebied voor onze
eigen menschen, maar ook voor niet-katholieken een gelegenheid
om met het katholicisme kennis te maken en naar wij hopen en
vertrouwen, het ook te leeren waardeeren.
In verband hiermede wilden wij ons nog de vraag stellen en in
het kort beantwoorden: in hoeverre kan men een katholieke radioomroep geschikt achten voor het geheeie luisterend publiek en
kunnen zijn programma’s algemeen genoemd worden.
Wij beschouwen de zaak hier objectief, want subjectief is wel
geen enkel programma algemeen. Smaken en opvattingen zijn
verschillend. Iedereen voldoen is onmogelijk.
Maar objectief d.w.z. zooals het daar ligt. meenen wij, dat een
programma zuiver een uiting van de katholieke levensbeschouwing
perse van algemeen nut is.
De reden daarvan is deze: de katholieke leer doet op geen enkele
wijze onrecht aan het algemeen menschelijke van onze natuur. Zij
leert niets, wat redelijker wijze opgevat met de menschelijke natuur
en haar zedelijke verlangens in strijd is. Zij tracht die integendeel
te verheffen en te veredelen en ze tot hooger volmaaktheid op
te voeren. Dat zij dit kan heeft zij getoond in al degenen, welke
gedurende den tijd van haar bestaan getrouw volgens haar begin
selen leefden. Getuigen haar onnoemelijk lange reeks van hoog
staande mannen en vrouwen, die zij heeft voortgebracht.
Men kan dus haar programma in zooverre het steunt op haar
beginselen gerust algemeen noemen, omdat het de menschelijke
natuur niet verlaagt doch integendeel medewerkt om haar te
verheffen.
De katholieke omroep is geen sectarische omroep bestemd alléén
voor een bepaalde categorie van menschen, hij tracht met zijn
programma’s de luisteraars niet af te zonderen, maar is ook tevens
een algemeene, omdat hij voor ieder mensch nuttig zijn kan, mits
h\j zelf er voor zorge steeds in den waren zin een katholiek te zijn.
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiim
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De huisgenootcn zijn het niet eens over

het te

beluisteren station . . .

Uit „Radio-Bode'’ (A.V.R.O.)

Het Algemeen
P rogramma
door
Prof. Dr. J. R. SLOTEMAKER
DE BRUINE
Ik ben er van overtuigd, dat de bezwaren,
die in het buitenland ongetwijfeld hesmaan,
waar men de bijzondere gestempelde om
roepverenigingen mist en ten gevolge daar
van het moet doen met programma's, die
eigenlijk saploos zijn en die eigenlijk
niemand met een zeer geprononceerde
overtuiging voldoen
dan volkomen
zouden zijn overwonnen

z

OOALS ik bij de behandeling in de Ile Kamer van de P.T.T.begrooting voor 1932 heb uiteengezet, is mijn standpunt ten
aanzien van het Algemeen Programma voor den radio-omroep
het volgende:
Dat op radiogebied onder ons het ideaal bereikt is, zal wel
niemand willen beweren.
Maar het treft mij, dat voortdurend eenige feiten worden ge
constateerd; of althans: dat men meent eenige feiten te kunnen
constateeren, zonder de poging om te komen tot verklaring dezer
feiten en dus tot oplossing der moeilijkheid.
Wanneer men over en weer feiten stelt of wat men voor feiten
houdt, zonder meer, dan spreekt men tegen elkander in, dan komen
we er niet uit. Ik zou, wat mij betreft, willen pogen een zekere
verklaring te vinden op een paar punten.
De oorzaken der moeilijkheid moeten naar mijn meening in de
eerste plaats daé.r gevonden worden, dat men bij de quaestie van
het algemeene en bijzondere niet den .meest natuurlijken weg heeft
ingeslagen.
De Minister heeft in het zendtijdbesluit het algemeen program
en het bijzonder program naast elkaar gezet; het is niet de eerste
keer, dat ik dat hartelijk waardeer. Maar het ware logisch ge
weest, wanneer er nu naast een algemeen program een algemeene
omroepvereeniging stond en naast de bijzondere programma’s bij
zondere omroepvereenigingen. Wanneer er dus ware een algemeene
omroepvereeniging, samengesteld uit personen — ik zeg niet uit
organisaties — met onderscheidene overtuigingen op de wijze,
waarop bijv. in het najaar van 1927 de K.R.O. en de N.C.R.V. zich
de samenstelling van een vereeniging met het oog op Indië heb
ben gedacht en wat dus, ook naar hun opvatting, mogeljjk is.
Naast zulk een algemeene omroepvereeniging tot verzorging van
het algemeen program zou er dan zonder eenigen twijfel nog reden
zijn voor en behoefte zijn aan bijzondere omroepvereenigingen met
een eigen karakter, die in dat eigen karakter haar bestaansrecht
zouden vinden. Ik ben er van overtuigd, dat de bezwaren, die in
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het buitenland ongetwijfeld bestaan, waar men de bijzonder ge
stempelde omroepvereenigingen mist en ten gevolge daarvan het
moet doen met programma’s, die eigenlijk saploos zijn en die eigen
lijk niemand met een zeer geprononceerde overtuiging voldoen —
iets, dat ik volkomen kan begrijpen — volkomen zouden zijn over
wonnen.
De Minister is van oordeel, dat een algemeen program niet door
een dergelijke vereeniging zou moeten verzorgd worden, maar door
de bijzondere omroepvereenigingen in onderlinge samenwerking. Ik
heb reeds vroeger opgemerkt, dat ik dat niet logisch acht; op het
oogenblik schijnt het bovendien mij toe, dat reeds blijkt, — ik kom
daarop nog even terug — dat wanneer een vereeniging haar eigen
karakter, wat haar eigenlijke bestaansreden vormt, niet geheel kan
uitleven bij het algemeen program, men ten gevolge daarvan in
moeilijkheden komt.
In de tweede plaats zou ik het volgende willen zeggen. De
Minister is het niet met mij eens, dat een dergelijke algemeene
omroepvereeniging de beste oplossing ware; maar den toestand, die
er is, betreurt de Minister evenzeer als ik.
Op blz. 10 van de Memorie van Antwoord der P.T.T.-begrooting
1932 staat:
De verwachting van den ondergeteekende, dat het in dit be
sluit vastgestelde algemeen programma door gezamenlijke ver
zorging van de groote cultureele omroeporganisaties langzamer
hand zou uitgroeien tot een gemeenschappelijk verzorgden om
roep, welke, met waardeering voor elkanders overtuiging, een
beeld zou kunnen geven van onze nationale eenheid en saamhoorigheid, is tot dusver, wegens gemis aan de daarvoor noodige
samenwerking, niet verwezenlijkt.
Die toestand schijnt mij buitengewoon verdrietig, omdat wij toch
eindelijk moeten worden verlost uit den toestand, waarin wij nu
verkeeren. Bovendien blijkt, dat deze toestand ook verdrietig' is
met het oog op de quaestie van den bouw van een nieuwen zender;
het gewicht van dat onderwerp zie ik zeer goed in.
Derhalve zou men moeten beproeven een einde aan dezen toe
stand te maken.
Dan is de vraag: Hoe kan dat? Ik heb vernomen, dat de schul
dige aan den bestaanden toestand zeer gemakkelijk is aan te
wijzen; dat is de A.V.R.O. Ik weet niet of de A.V.R.O. in dezen
de schuldige is. Ik ben geen lid van die vereeniging; ik luister naar
de uitzendingen nooit, ook naar andere nooit; ik spreek heel weinig
voor de A.V.R.O., minder dan voor de N.C.R.V.; ik ben inderdaad
strikt neutraal. Maar misschien, dat ik daardoor eer dan een ander
mij genoopt voel om te vragen, hoe het toch staat met die schuld.
Dat moet aan het licht gebracht worden!
Ik heb gehoord, dat de A.V.R.O. door onwil wordt gedreven. Dat
is voor mij in geen geval het antwoord, want dat is psychologisch
ondiep; als die vereeniging onwillig is, moet er toch voor dien
onwil weer een reden zijn. En zoolang wij die niet weten, komen
wil met uit de moeilijkheid.
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Nu dacht ik, dat die moeilijkheid eigenlijk hier zit, dat de
Minister aan deze vereeniging een karakter heeft toegeschreven,
waarvan deze vereeniging meent, dat zulks ten onrechte is ge
schied. Maar dit is nu toch een zaak, die uit te maken is! Het is
toch uit te maken, of te recht dan wel ten onrechte deze vereeni
ging de draagster en vertegenwoordigster van een der vier be
kende wereldbeschouwingen heet. Het enkele feit, dat naast de
A.V.R.O. andere vereenigingen ontstaan zijn, lijkt mij hiervoor geen
voldoende bewijs, omdat ook naast een eventueelen algemeenen
omroep er behoefte kon zijn aan bijzondere omroepen.
En wat ik nu zou willen, is eenvoudig, dat de Minister zeide: ik
stel het mij tot taak om deze quaestie uit te maken.
Wanneer te recht het stempel is gedrukt door den Minister, dan
wordt inderdaad de houding van de A.V.R.O. ook in mijn oog de
houding van een schuldige; en dan zal men, als iemand onwillig
blijft, ten slotte moeten zeggen, dat men zonder hem handelt.
Mocht blijken, dat het ten onrechte geschied is, dan zou een op
lossing zich heel gemakkelijk voordoen.
Ik spreek met eenigen ernst in deze richting, omdat de toestand,
dien wij hebben, in het belang van onze heele volksontwikkeling
eindigen moet; ik spreek daarvan met eenigen nadruk, vooral nu
tot mijn groote blijdschap de Minister bereid gevonden is het con
tact te herstellen, dat verbroken was; voor welk herstel en voor
welke bereidheid van den Minister ik niet nalaten wil mijn waardeering uit te spreken.
Maar nu zou ik zeggen: als de Minister de heeren bij zich heeft,
kan men die quaestie dan niet uitmaken?
Ik geloof, dat hetgeen ik nu zeg, iets dieper grijpt dan wat
meestal ter zake opgemerkt wordt. Op deze manier komen wij er
dan op den duur misschien uit.
Dat wij er uit moeten, blijkt ook in verband met de onzekerheid
omtrent het algemeen programma, nu dat verzorgd moet worden
door gestempelde vereenigingen. Ik denk natuurlijk aan de moei
lijkheden, die de N.C.R.V. op 30 October er van heeft ondervonden,
doch daaraan niet alleen. In den „Omroepgids” van 14 November
vindt men van de zijde der N.C.R.V. met betrekking tot de quaestie
van het programma, deze woorden:
Een onderscheid tusschen algemeen en gewoon programma
is als regel slechts met de grootste moeite te vinden.
Dat is reeds een vrij bedenkelijke toestand, zou ik meenen.
In het algemeen programma moeten volgens de regelen, die ge
steld zijn. uitgesloten zijn godsdienstige oefeningen, dogmatische
uiteenzettingen, die een polemisch karakter dragen, thetisch-dogmatische verhandelingen, in zoover die andersdenkenden in onaan
gename spanning brengen enz. Dat laat zich op zich zelf volkomen
hooren. Maar wanneer de beslissing met betrekking tot 30 October
gehandhaafd blijft, dan zal een eenvoudige liturgie met gedeelten
van de Heilige Schrift en kerkliederen dus waarschijnlijk niet behooren tot het algemeene. Ik zeg niet. dat het er wel toe moert
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behooren, ik vraag alleen: waarom zou een dergelijk programma,
als de N.C.R.V. 30 October wilde uitzenden, niet behooren tot het
algemeene ?
Zeer belangrijk lijkt mij immers de vraag van de norm : in hoeverre wordt aan de gestempelde omroepvereenigingen — gestem
peld niet door den minister, maar door de vereeniging zelf — toe
gestaan, haar wereldbeschouwing tot uitdrukking te brengen in
het algemeen programma?
Reeds is opgemerkt, dat men het zich aldus voorstelt: dat in de
verzorging van het algemeen programma door de bijzondere om
roepvereenigingen de nuance van de uitzendende organisatie moet
en mag worden teruggevonden. Niet anders heeft trouwens de voor
zitter van den K.R.O. zich eenmaal uitgedrukt in een radiorede
van 8 Juni 1930, waarin hij o.a. dit zeide:
Iedere omroep heeft dus het volste recht om in zijn algemeen
programma een deel te leggen van zijn eigen cultuur en levens
beschouwing, mits het niet geschiedt om anderen daarmede te
hinderen.
en even later:
In dezen geest kunnen wij, Katholieken, niets geen bezwaar
hebben tegen dien aigemeenen Vrijdag. Wij zullen met alle
nauwgezetheid er voor zorgen, dat ons programma geen anders
denkende ook maar iets zou schaden in zijn overtuiging en
tevens trachten zorg te dragen, dat „de Katholieke inslag”, zooals Mr. Teulings het uitdrukte, niet verwaarloosd wordt.
Ook dit beoordeel ik niet; maar ik constateer, dat aldus een
programma algemeen is, wanneer het een Katholieken inslag heeft
en wanneer van de cultuur en wereldbeschouwing dezer omroepvereeniging blijkt.
Maar dan wordt het mij al heel weinig verklaarbaar, waarom
het programma, dat beraamd was en uitgevoerd maar niet uitgezonden is vanwege de N.C.R.V., niet onder het algemeen pro
gramma behoort. De N.C.R.V. zelf gaat reeds zoo ver vast in haar
reeds genoemd blad van 14 November te schrijven:
Wat bewijst dit? We mogen daaruit concludeeren, dat volgens
de inzichten van de Algemeen Programmacommissie een feit
als de Hervorming niet in een algemeen-nationalen omroep
mog worden vermeld, zelfs niet, wanneer iedere mogelykheid
van krenking van andersdenkenden is uitgesloten.
Indien dat waar zou blqken en op hetzelfde oogenblik ook waar
is wat ik zooeven herinnerde en wat ik heb geciteerd uit den mond
van den K.R.O.-voorzitter, dan zou daarmede een dubbel standpunt
ingenomen zijn, dat naar .mijn overtuiging noch de Minister, noch
iemand in de Tweede Kamer zal willen verdedigen.
De Minister van
de Kamer gestelde ^rawntainth?t«00r?de miJ op de door m« in
ragen in hoofdzaak met het volgende:
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Ik onderschrijf hetgeen de heer Sloteraaker de Bruine heeft
gezegd over de basis van het zendtijdbesluit. Ik kan het niet
genoeg herhalen. Wat was de ratio van het algemeen pro
gramma? Deze was, dat men zou komen tot samenwerking,
maar op voet van algeheele gelijkheid. Op dit standpunt sta
ik nog. Indien nu een van de vereenigingen, de A.V.R.O., zich
op het standpunt wilde stellen, dat zij met de andere omroepvereenigingen op voet van gelijkheid wilde samenwerken, geloof
ik, dat wij een grooten stap verder zouden zijn.
De heer Slotemaker de Bruine, en dat waardeer ik, vraagt
of het niet mogelijk is, dat er bij de A.V.R.O. een zekere ge
prikkeldheid bestaat, omdat de Minister aan de A.V.R.O. een
cachet heeft opgedrukt, dat haar onwelgevallig moet zijn.
Ik kan hier categorisch op antwoorden, dat ik aan de A.V.R.O.
nooit een cachet heb opgedrukt. Men kan dat wel beweren,
maar ik heb eenvoudig verdeeld naar billijkheid. Ik heb ge
zien — ik kan mij hierin vergist hebben, maar zie dit nog niet
in — vier groote geestesstroomingen, de Katholieke, de orthodoxProtestantsche, de socialistische geestesstrooming en verder een
groote groep van de bevolking, die genoegen neemt met de
A.V.R.O., maar het woord politiek heb ik nooit gebruikt. En
daarom ben ik zoo blij, dat de heer Slotemaker de Bruine deze
vraag stelde, want ik heb, mij op het standpunt van de wet
stellend en verplicht zijnde naar billijkheid te verdeelen, niet
geïnventeerd, maar geregistreerd.
Dit antwoord kan mij onmogelijk afdoende voorkomen. Ziehier,
waarom:
De Minister zegt, dat hij niets deed dan registreeren. Er zijn
immers vier groote omroepvereenigingen en vier groote geestes
stroomingen. Derhalve.......
Maar dit is volstrekt onjuist.
Inderdaad zijn er vier groote omroepvereenigingen en ook vier
groote geestesstroomingen in Nederland. Doch daaruit volgt nog
allerminst, dat nu persé bij elk dier stroomingen één van de be
staande vereenigingen behoort. In theorie ware het zeer wel denk
baar, dat één van de organisaties niet beantwoordt aan een van
die stroomingen. En dat één van die stroomingen niet vertegen
woordigd is in een groote omroepvereeniging.
Dit is zonneklaar, wanneer men slechts even de vraag stelt, tot
welke geestesstrooming een Omroep-vereeniging zou behooren, die
blijkens statuten en samenstelling op samenwerking van onder
scheiden stroomingen berusten zou. Zooals de vereeniging, die —
gelijk ik reeds herinnerde — in 1927 voor Indië werd begeerd door
K.R O. en N.C.R.V.
Wanneer dus thans de Minister uitspreekt, dat de A.V.R.O. met
één van de vier geestesstroomingen samenvalt, dan registreert hij
niet. Maar hij beslist.
Het ware beter, wanneer de Minister dit rond-uit toegaf. En dat
te eerder, nu de uiteenzetting immers ook overigens bewijst, toe
onhoudbaar het ingenomen standpunt is. Men oordeele.
89

Er zijn dus in Nederland vier groote „geestesstroomingen”. Toe
gegeven. Maar welke zijn dat?
Antwoord van den Minister: de Katholieke — de Orthodox Pro>
testantsche — de Socialistische — en „de groep der bevolking, die
genoegen neemt met de A.V.RO.”
Het laatste is geenszins de aanduiding van een geestesstrooming;
dat ziet ieder. Als formule daarvoor, ja zelfs als zinspeling daarop
kunnen de woorden onmogelijk dienen. Het eenig-logische zou ge
weest zijn om te noemen: de humanistische of secularistische of
liberale of nog andere geestesstrooming. Dat ware in overeenstem
ming geweest met de logica en met de wereld-feiten.
Nu krijgen wij in plaats daarvan een omschrijving, die voor om
schrijving van een „geestesstrooming” onmogelijk dienen kan.
Waarom? Blijkbaar, omdat de Minister wel bereid is om te zeggen,
dat de A.V.R.O. één der vier stroomingen vertegenwoordigt maar
niet bereid is om te zeggen, welke dat is.
Deze houding lijkt mrj niet zeer gelukkig. En ik betreur haar,
omdat ik voorshands niet kan zien, dat er nu nog een uitweg is.
Maar de toestand blijft onbevredigend.
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Radiio en Nationale Syntkese
door G. VAN VEEN,
Adjunct-Directeur Nutsseminarium voor Paedagogiek
aan de Universiteit te Amsterdam
Mijn ervaring heeft me geleerd, dat
Katholieken, Protestanten, Liberalen
en Socialisten voortreffelijk zaken
kunnen doen, als ze maar niet
onder de druk staan der poli
tieke tribune, die ze eerst
zelf tot „geestdrift" heb
ben gebracht .................

ADIO... Het woord maakt zéér gemengde gevoelens in me
wakker. Allereerst een gevoel van weerzin, dat pas lang
zamerhand tot bedaren is gekomen. De radioruzie, welke we
gehad hebben, heeft me half ziek gemaakt. Ze was menschonteerend, toonde onze sectarische volksaard van zijn allerzwartste
kant. Ik zal niemand „de schuld” geven. De „eerwaarde”, die in
het concertgebouw werkte met het portret van minister Reymer
en erger, was me zeker niet minder antipathiek dan de „rücksichtlose Hetze” (ik kan in dit verband alleen maar Duitsche
woorden kiezen), die tegen den heer Vogt werd heet gestookt.
En ’t vreeslijke was, dat er in Nederland niet één te vinden bleek,
die de radiowoestelingen kon dwingen tot luisteren, die hun de
spiegel durfde voorhouden, om allen hun leelijke tronie te laten
zien. Niemand, die met sterke stem tot redelijkheid kon dwingen.
Ik hoop niet, dat we zooiets ooit weer moeten meemaken. Mijn
beste vrienden waren ontoerekenbaar geworden. Zelfs onze kinde
ren zaten vol van een infectueuse romantische haat tegen fantas
tische snoodaards, die rondom de zenders hun complotten smeedden.
En grooten en kleinen, ze waren even reëel... als in de dagen der
Prinsgezinden en Patriotten, toen Nederland van een bloedneus te
Hattem een bloedbad maakte en van den vijfden Willem, den
goeierd, een....... Nero”.
Aber das haben wir wiederum gehabt... de stem alleen van
leiders van omroepvereenigingen windt ons niet meer op; we
schreeuwen niet meer „Gooi dicht dat ding!” als we de stem van
de heeren hooren van vereenigingen, waar wij het niet mee eens
zijn. We zijn weer rustige Hollanders geworden en een beetje moe
na al die opwindende herrie.
We zijn ook Hollanders in dien zin, dat we nu geen orde op zaken
stellen. „Laat het nu maar zoo blijven, anders begint het weer.”
Hebben we zoo niet van 1579 tot 1795 de slechtste staatsregeling
gehad, die op Gods aardbodem denkbaar was, alleen, omdat het
nieuwe herrie zou geven, als we er iets aan veranderden? Iedereen
weet, „dat het eigenlijk idioot” is — maar ieder is zoo verstandig
in dit idiote te berusten, omdat een „krankzinnige ruzie” per slot
van rekening nog meer afschrikt dan zwakzinnigheid. Nederland
berust graag in zwakzinnigheid uit vrees voor erger.

R
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Toch moesten we ’t nog eens probeeren. We moesten, al zou
't alleen maar zijn uit een oogpunt van boete en zelfopvoeding,
iets doen voor gezamenlijke rekening, een algemeen programma
scheppen, dat onder leiding staat van de eersten onzer nationale
figuren, gekozen uit alle belangrijke volksgroepen. Dat experiment
zal schitterend gelukken!
Mijn ervaring heeft me geleerd, dat katholieken, protestanten,
liberalen en socialisten voortreffelijk zaken kunnen doen, als ze
maar niet onder de druk staan der politieke tribune, die ze eerst
zelf tot „geestdrift” hebben gebracht.
Het bewijs leveren, dat dit mogelijk is, ziedaar een voortreffelijk
sociaal-paedagogisch werk, dat ons verscheurde volksleven ten
goede zal komen.
Want ondanks sombere herinneringen zie ik de radio als een
zegenrijke uitvinding. In gezinnen, waarin reeds een opgewekt
geestelijk leven heerschte, kan de stem van buiten als oorzaak van
onrust en oppervlakkigheid worden gevoeld. Ongetwijfeld kan
onze eerbied voor godsdienst, wetenschap en kunst lijden, als we
in vijf minuten, zooals voorkomt, beurtelings een straal van een
preek, van een politieke speech, van een Weltschlager en van een
klassieke compositie „uit het kraantje” laten loopon. Maar deze
ongedurigheid gaat voorbij en ik neem aan, dat nu reeds naast
het vele, dat vluchtig wordt aangehoord, ook veel is, dat met
intense en rustige belangstelling wordt beluisterd, zoowel stof van
bijzondere aard, die in speciale kringen aandacht heeft, als stof
van meer universeel karakter, die algemeen belangstelling ver
dient. De vele brieven, die radiosprekers krijgen, zijn wel het beste
bewijs, dat hun woorden niet met de wind verwaaien en velen
bereiken, die vroeger weinig tot geestelijk leven werden geprikkeld.
En dan is zeker een van de gelukkigste resultaten, dat de rich
tingen naar elkaar luisteren. Persoonlijk stemt het mij tot vreugde,
als ik een vrijdenker-socialist hoor getuigen, dat „die Roomschen
op godsdienstig gebied ook prachtige dingen kunnen zeggen" en
als ik een orthodoxe protestant met geestdrift hoor verklaren, dat
die declamator van de „Vara” stukken van Heyermans zoo ont
roerend kan vertolken. Voor ’t gevoel van menschen als schrijver
dezes, die meenen, dat de burgers van hetzelfde land in een be
grijpende houding tegenover elkaar moeten staan, dat ieder uit
roepingsgevoel trouw moet blijven aan de eigen accenten, waar
over hem het rentmeesterschap is toevertrouwd, maar dat het goed
is anderen van uit hun eigen wezen te verstaan en van hen te
leeren, wat waard is geleerd te worden, heeft de radio een syn
thetische werking. Hoe vaak hoort men niet: „Och wat onze eigen
menschen zeggen, dat weet ik natuurlijk wel, ik wil ook wel eens
graag hooren, wat anderen voor ideëen hebben, juist, om mijn
eigen denkbeelden daaraan te toetsen en dieper en bewuster te
maken dan ze bij eenzijdige voorlichting kunnen worden.”
Het feit, dat iedere spreker, die wat belangrijks te zeggen heeft,
ook rekenen mag op een belangrijk gehoor buiten zijn eigen kring,
zal er hem geleidelijk toe brengen zich van de cliché’s, die in eigen
kring in omloop zijn, los te maken en zijn stof weer dieper en
zuiverder te beleven. En te verwoorden op een wijze, die ook voor
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den tegenstander aannemelijk is. Blijft hij bij zijn cliché's, dan ver
liest hij geleidelijk het gehoor van zijn eigen aanhang, die zich vaak
door andere groepen dieper gegrepen voelt (ook, al is men ’t niet
met ze eens) en hij verliest onmiddellijk het gevoelscontact met de
velen, die niet van zijn richting zijn. Op de lange duur zou op die
wijze zijn gehoor afbrokkelen en verdwijnen.
Het feit bovendien, dat alles, wat door de radio komt, in de
huiskamer wordt aangehoord, waar geen massasuggestie werkt als
in de groote gehoorzaal, moet versoberend werken zoowel op vorm
als op inhoud, op gevoel als op klank. Wie het oor van de luiste
rende enkelingen wil hebben en hun geest wil openmaken moet
zuiver, in eenvoud en waarheid de zender naderen. Anders heeft hij
met vijf minuten afgedaan bij een gehoor, dat door de veelheid van
spijs critisch leert zijn en echtheid van onechtheid heeft leeren
onderscheiden.
Er wordt op dit terrein nog veel gezondigd. Maar hier zal de
sfeer van de huiskamer meer corrigeerend op het publieke leven
inwerken dan dat de radio de sfeer van de huiskamer zal kunnen
verstoren, omdat de radio slechts blijvend toegang houdt, waar zij
de huiskamersfeer eerbiedigt.
Voor ons cultuurleven zal dus de radio allereerst verdieping en
synthetische winst brengen. Laten wij — zooals ik zei — nu ook
leeren datgene gezamenlijk te doen, waarin we één kunnen zijn.
Dat moet het streven zijn van allen, die zich in Nederland waar
lijk volksopvoeder voelen.
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Hoe Ton van

Tast den vrede in den A ether ziet

De Parijzenaars krijgen een „eensgezindheidsweek”. Misschien
ook iets voor ons? Bijvoorbeeld voor onze Kamerleden, onze diverse
radio-omroepen... enz... enz.

(H. P)

93

dernis
Hoe vrees’lijk moet het leven zijn,
voor hem of haar, aie niet
zich intresseert of installeert
op radiogebied.
Hij hoort van links en rechts alleen,
de hutspot van stations.
En dikwijls zucht de mensch, die vlucht,
„De Stille redde ons.”
Nu moet je een professor zijn,
of dichter of zoo iets —
En kreunend zucht Jack Hïlton’s band,
Je maakt eenvoudig niets.
Nu moet je voelen voor mystiek
of anthroposofie.
En ergens blèrt en ordinaert
....... noerr dine nacht Maariéie”
Nu moet je lezen willen in
Danton of Margot Vos
of lees je voor uit Thomas Moore
en Mexico is los.
De warmte en de woede slaat
je uit van allen kant.
En lange en korte golven slaan
door je verscheurd verstand.
Je kop wordt een Columbia
Eén storing lijkt je oor.
Bescherm, als ’t kan, zoo’n leidend man,
Het loopt hem polidoor.
HUIB WOUTERS.
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Het
mroep bedrijf
door W. VOGT.
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[ j ET omroepbedrijf is een
wonderlijk apparaat met
vele en veelsoortige or
ganen, die zelfstandige func
ties vervullen maar toch onder
ling zeer van elkaar afhanke
lijk zijn. Evenals bij het menschelijk lichaam doet ziekte of
traagheid van één orgaan zich in het heele stelsel gevoelen. Ook
heeft het omroepbedrijf een hart, waaronder hier niet moet worden
verstaan het centrale pomp-apparaat, maar: het gemoed; het heeft
een humeur, zijn vreugden en zijn zorgen, zijn vrede en zijn
conflicten.
Tot de organen van het omroepbedrijf worden gerekend de zake
lijke en de artistieke groepen, de publiciteit- en de propagandaafdeeling. Nauwkeuriger en gedétailleerder splitsing is mogelijk,
maar geen enkele is duidelijker dan die waarbij onderscheid ge
maakt wordt tusschen de afdeeling welke geld verdient en die
welke het uitgeeft.
Tot de eerste behoort de administratie, die zooveel mogelijk
luistervinken probeert te werven en die daarvoor vernuftige me
thodes uitdenkt en toepast, die winstgevende exploitatie’s beraamt,
die met het omroepbedrijf verband houden en daaraan ten goede
komen, zooals b.v. het vereenigings-orgaan, schema’s etc., tot de
tweede behoort de programma-leiding, die afspraken maakt met
artisten, sprekers, die contracten sluit met kunst- en verstrooiingsinstellingen, die uitzendingen combineert met propaganda-uitingen
enz., enz. De verwervende afdeeling weet hoeveel moeite het kost
de brandstof voor het huis te verzamelen, daarom is zij niet on
verschillig voor de wijze, waarop de uitgevende afdeeling die
verstookt.
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De eerste afdeeling weet, dat er een innige wisselwerking is
tusschen haar baten en de wèl-bestede lasten van de tweede af
deeling. Het is als in den kringloop in den dampkring. De zon doet
het water van de zee verdampen, de waterdamp verdicht zich tot
sneeuw rond de bergtoppen, de zon doet de sneeuw smelten en
voert het water door de groote rivieren weer naar zee terug.
Zoo spoort de eene afdeeling soms aan tot zonnebrand, waar de
andere de koelte begeert. Voor een heilzaam evenwicht in dit
meteorologische bestel moet door de bedrijfsleiding worden
gewaakt.
De Redactiestaf van het vereenigingsorgaan begeert iedere wekelijksche editie zoo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zij ziet niet
in de eerste plaats naar de geestelijke spijzen en dranken zelve,
haar geur en haar smaak, haar verteerbaarheid, hoewel dit geens
zins zaken zijn, die haar onverschillig laten, maar vooral naar de
wijzen van opdissching, die zij veroorloven. Tafel-versiering door
foto’s en teekeningen, het damast van de artikelen-schikking, het
kristal van groote geschakeerdheid van stof trekken haar misschien
meer aan dan verteerbaarheid van spijs of prikkeling van drank.
Zoo is zij geneigd grooter waardeering te koesteren voor een
cyclus van Shakespeare’s drama’s dan voor een reeks bespiege
lingen over den economischen crisis met den gouden standaard als
sluitstuk. Het is de Redacteur, die rust behoort te brengen in de
wilde schommeling der waardeerings-niveaux.
Het omroepbedrijf zou, voor wat aangaat de opstelling van zijn
programma’s, het rustigst en doeltreffendst arbeiden, wanneer het
uitsluitend zelf kon overwegen, wat het voor de microfoon wenschte
te brengen en wat het wilde weglaten.
Bij zulk een stelsel zou het omroepbedrijf slechts uitnoodigen,
maar helaas... een overstelpend aanbod noopt het hoofdzakelijk
tot afwijzen.
Dit afwijzen stelt de hoogste eischen van tact en behoedzaamheid
nopens den vorm.w aarin de afwijzing geschiedt. Een Omroep die
aanvaardt wat aangeboden wordt, oogst doorzichtigen lof voor zijn
goeden smaak en zijn helder inzicht; een Omroep die afwijst wordt
eigendunk en ijdelheid verweten, hij wekt soms de toomelooze ver
guizing en de wraakzucht van de afgewezenen. Was er niet een
groote landelijke vereeniging, die jarenlang een afwijzing koesterde
als een kostelijk bezit, dat in staat was om op den grond van de
verontwaardiging over ons, nieuwe genegenheid voor de eigen zaak
te laten groeien; met daarbij de voldoening van de wraak?
Zoo wordt de Omroepleider behoedzaam en achterdochtig. Zijn
brieven worden gesteld en overgelezen met de gedachte: welken
indruk maken zij later in het dagblad, waarheen een boosaardige
hand ze zendt?
Het is gemakkelijker om den Omroepleider te grieven, dan om
hem te vleien.
Maar zoo diep kan men hem niet grieven, dat hij zich niet meer
kan verkwikken aan de veelzijdigheid van zijn ambt. Hij ontmoet
de grootste kunstenaars van eigen en andermans land, hij spreekt
met geleerden, hij ontvangt beroemdheden. Hij scherpt zijn geest
aan die van uitblinkers op uiteenloopend gebied. Hij is gedwongen
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om te converseeren over tallooze onderwerpen, die hij altijd minder
moet beheerschen dan zijn bezoeker of bezoekster. Hij moet pogen
ideëen te scheppen bij specialisten die ze moeten verwezenlijken.
Hij moet zjjn bedoelingen weten te kleeden in woorden, die hoog
stens mogen verraden een tekort aan vakkennis op het terrein
dat zijn bezoeker beheerscht, maar die niet mogen getuigen van
een gebrek aan intelligentie om den gids op zijn weg te volgen.
Hij moet verder een vader pogen te zijn voor zijn omroep-gezin.
Het lid van het orkest is een artist en als goed artist een gevoelsmensch met impulsen en partis pris.
Bij het beslechten van conflicten en bij het beoordeelen van fei
ten vergt de psyche van den kunstenaar een andere opstelling van
den arbiter of den berisper dan die van den boekhouder.
Uit de aanraking met de medewerkers aan het omroep-programma heeft hij de ervaring verworven dat maatschappelijk en
geestelijk aanzien van zijn gasten omgekeerd evenredig is, met den
omslag die zij meebrengen. De groote violist, pianist of zanger, in
dividueel of in ensemble, die beroemdheid hebben gedronken met
volle teugen zijn dikwijls de vriendelijkheid en bescheidenheid zelf,
terwijl voor den onaanzienlijken beginner, het huis soms te klein
is. De groote staatsman, de beroemde rechtsgeleerde, de machtige
econoom, de groote letterkundige, zij zijn de bescheidenheid zelf,
maar o, wee. de aankomende declamatrice of de man die per sé
een lezing wil houden, uit een ruiker onderwerpen van zoo groote
verscheidenheid, dat zelfs een veelzijdige renaissance-figuur voor
een kwart er van zou zijn teruggeschrokken.
Zoo is het cmroep-bedrijf een spiegel waarin onophoudelijk
beelden kaatsen van het Leven en zijn vraagstukken, zijn licht en
zijn schaduwen in al hunne bonte verscheidenheid.
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Hoc

een Declamator zich voorstelde, dat men naar
hem luisterde,

. . en de rauwe werkelijkheid

Uit „Radio-Bode" (A.V.R.0.)
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Al piept zijn adem, al
is zijn stem schor en
fluisterend geworden,
het krijgt weer nieuwe
krachten met deze
verjongingsformule:
PHILIPS „MINIWATT”

E 442, E 424, C 443 of B 443

PHILIPS
RADIO
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Filiaal: Den Haag
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N.V. TRANSFORMER-WORKSI

Ul^ip
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Nw. Uilenburgerstraat 40 - AMSTERDAM
WIJ LEVEREN ALLE DOOR
U GEWENSCHTE
ARTIKELEN OP

RADIOGEBIED
i

ZOOALS:

r

VERSTERKERS
LUIDSPREKERS (MAGN., EL. DYN.)j2
TRANSFORMATOREN
^
VOEDINGSAPPARATEN
SCHUIFWEERSTANDEN ENZ.S
101

Temidden van rozen en geraniums in de schaduw der popels ligt
de A.V.R.O.-studio in de tuinstad Hilversum

A.V.R.O. studio-interieur Oude Enghweg Hilversum
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Raclio-Omroep

AVRO.
o

P 27 Juli 1923 werd de omroep opgericht, die onder de namen
H.D.O., A.N.R.O. evolueerde tot „Algemeene Vereeniging
Radio Omroep” (A.V.R.O.).
Aanvankelijk werd uitgezonden op den zender van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum op 1071 M. en wel
gedurende een avond per week. Zeer spoedig werd evenwel de
zendtijd uitgebreid, doordat men in staat werd gesteld, grootere
bedragen aan de programma’s te besteden.

Het Dagelyksch Bestuur der A.V.R.O. vergadert onder presidium
van den iond. voorzitter G. de Clercq
Van links naar rechts: L. v. d. Sluys, J. A. H. Perey, J. Gorvei',
Dr. H. Molhuysen, G. de Clercq, F. P. A. van Gheel Gildemeester,
E. de Jong, Dr. J. H. Tuntler, G. Baron Tindal

ïoa

Onderstaande graphieken geven een overzicht van den groei van
het aantal Luistervinken in de jaren 1924 tot en met 1930 en het
totaal ontvangen bijdragen in dezelfde jaren.
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(Graphieken van Bladz. 4 en 5, Jaarverslag 1930).

*

Kovacs Lajos (Louis Schmidt)
met zijn band.
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Toen successievelijk de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging, Katholieke Radio-Omroep en Vereeniging Arbeiders Radio- 1
Amateurs werden opgericht, werd de zendtijd, die ter beschikking '
van A.V.R.O. was, ingekort.
Na den bouw van den zender te Huizen door beide eerstgenoemde
vereenigingen werd evenwel de toestand zóó, dat de A.V.R.O. de .
geheele week uitzond, behoudens den Zaterdagavond en Zondag- )
morgen, waarvan de V.A.R.A. gebruik maakte.
iBij het zendtijdbesluit van 15 Mei 1930 kreeg de V.A.R.A. van :
den Minister Reymer de helft van den beschikbaren tijd op den
Hilversumschen zender, terwijl een driemaandelijksche omwisseling
van de zenders Huizen en Hilversum werd ingevoerd.
. Het officieel orgaan heette aanvankelijk „Radio-Luistergids’’.
Later werd ,,de Aetherbode” opgericht, die nog later door fusie
met den „Luistergids” den naam van „Radio-Bode” kreeg, thans
door de A.V.R.O. zelf uitgegeven.
De groei van
het officieel or
gaan wordt uit
gebeeld in de
navo Ige nde
graphische
voorstelling
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(Zie Bladz. 7,
Jaarverslag
1930)

De programmaleiding stond na de verdeeling van den zendtijd 1
ingevolge het Besluit van 15 Mei 1930 voor een zeer moeilijke taak.
De vastkluistering van de omroepen aan bepaalde uitzend
dagen noopt de programmaleiders soms af te zien van bepaalde
begeerde uitzendingen, omdat de dag, waarop zulk een uitzending
(meestal van actueele gebeurtenissen) zou vallen, niet strookt
met de souvereiniteit van de betrokken omroepvereeniging over
dien dag.
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Houtrustmeetiny der A.V.R.O. 6 September 1930.
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Toch heeft de A.V.R.O. in 1931 o.a. de volgende uitzendingen
■verzorgd:
19 Januari:
Verslag Reddingboot „Neeltje Jacoba” door A. D. H.
3 Februari:
„De Tooverfluit” (Wagner-Vereeniging).
15 Februari:
Dohnanyi als piano-solist in de studio.
17 Maart:
Georg Kulenkampff, viool-solist.
26 Maart:
Prof. Georg A. Walter in een Bach-cantate.
29 Maart:
Matthaus Passion.
-31 Maart:
Stefan Askenase, piano-solist in de studio.
7 April:
Feest-concert in het Concertgebouw (60e verjaar
dag Dr. Willem Mengelberg).

i

!
Bob Schotten, refreintsanf/er bij Kovacs Lajos.
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.14 April:
26 April:
7 Mei:

„La Dammation de Faust” onder Anton H. Tieiie.
Verslag voetbalwedstrijd Holland—Duitschland.
„Die Meistersinger von Nürnberg” (Wagner-Vereeniging).
14 Mei:
Verslag „Varsity”.
31 Mei:
„The Revellers” (Concerten in het Concertgebouw
onder auspiciën van A.V.R.O.).
22 Juni:
P. E. N.-Congres; voor de microfoon o.m. John
Galsworthy, Mrs. Dawson-Scott, Georg Hermann,
Jakob Wassermann, Georges Duhamel, Luc Durtain.
26 Juli:
Harddraverij te Duindigt.
2 Augustus:
„De groote Reis”;
Zwemwedstrijd Nationaal Kampioenschap Nederl.
Zwembond, zwemstadion Tilburg;
Comedian Harmonists.
9 Augustus:
Nederlandsche Athletiek Kampioenschappen in het
Olympisch Stadion te Amsteram.
20 Augustus: Nationale Zeilwedstrijden Sneekermeer.
23 Augustus: Wielerwedstrijden Stadion; Sawall spreekt.
8 September: Herdenking gevallenen 1830—’32 door Dr. J. Th.
de Visser (Tilburg).
15 September: Opening Staten-Generaal.
22 September: „De strafzaak Socrates”, hoorspel van Hans Kijser.
29 September: K.L.M. Vlootrevue.
6 October:
Opening van het nieuwe Amsterdamsche Conser
vatorium.
October/November. „Vivienne Ware”.
12 November: Zang door Domitri Smirnoff.
November: Shakespeare-cyclus.
23 November: H.K.H. Prinses Juliana: Installatie Crisis-Comité.
29 November: Voetbalwedstrijd Frankrijk— Nederland te Parijs.
20 December: „Die hohe Messe”, uitzending Concertgebouw.
25 December: H.M. Koningin: Kerstgroet.
31 December: Rede van Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine.

i

iju
De Directeur der A.V.R.O.,
W. Vogt, met den journalist
H. Hollander (x) tijdens de
uitzending van een internationalen voetbalwedstrijd.
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Katholiek»
Raclio-O inroep

E Katholieke Radio Omroep werd
op verlangen van het Doorluchtig
Johan
Episcopaat van Nederland opge
Gerritsen.
richt in Mei 1926. De organisatie heeft
Dirigent K.R.O.-Orkest
den vorm eener Stichting met een vast
Bestuur, bestaande uit afgevaardigden
der volgende Katholieke Instellingen:
de vijf Diocessane Bonden van Katho
lieke Radio Vereenigingen; de Apologetische Vereeniging „Petrus
Canisius”; de R.K. Staatspartij: de Senaat der Kath. Universiteit
te Nijmegen; de Alg. R.K. Werkgeversvereeniging; het R.K. Werk
lieden Verbond; de Hanzebond; de R.K. Boeren en Tuindersbond;
de Federatie van Diocesane R.K. Vrouwenbonden; de Nederl. Sint
Gregorius Vereeniging en de R.K. Journalistenvereeniging. Het
Dagelijksch Bestuur, dat zich belast met de werkzaamheden der
Stichting bestaat uit den voorzitter, Pastoor L. H. Perquin O.P.,
(tevens Voorzitter van het „Bureau Catholique International de
Radiophonie” te Keulen) aan wien is toegevoegd een Secretaris,
Mr. Dr. P. J. Witteman; een onder-Voorzitter, de Heer G. W.
Kampschöer, lid van de Tweede Kamer en een Penningmeester,
de Heer J. A. Schippers. Het Dagelijksch Bestuur zetelt te
Amsterdam in het kantoorgebouw van den K. R. O., Heerengracht
118, terwijl de Studio’s gevestigd zijn in het Gebouw Emmastraat 52 te Hilversum. Alle uitzendingen, behalve de zoogenaamd
„Godsdienstige halfuurtjes” — welke van uit het Gebouw Heeren
gracht 118 worden gegeven — geschieden te Hilversum. De geld
middelen waaruit de uitzendingen bekostigd worden zijn de vrij
willige bijdragen der Katholieken van Nederland, voornamelijk der
luisteraars. Zij zijn voor leden of contribuanten ƒ 5.— per jaar;
voor donateurs of donatrices minstens ƒ 10.— per jaar en voor
begunstigers minder dan ƒ 5.— per jaar.
Voor de uitzendingen wordt gebruik gemaakt van den Huizen
zender, welke geëxploiteerd wordt door de N.V. Nederlandsche
Draadlooze Omroep, waarin de K.R.O. voor een derde aandeelen
heeft. Zenddagen zijn: Zondag, Dinsdag, Donderdag (tot 2 uur),
Vrijdag om de 14 dagen (Algemeen Program) en Zaterdag.
De uitgave van den K.R.O., genaamd „Katholieke Radio Gids”
geeft wekelijks in 64 bladzijden, behalve de voornaamste stations
109
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Vooraanzicht van de K.R.0-Studio te Hilversum.

y

Interieur van de groote K.R.O.-studio.

'
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in Binnen- en Buitenland een toelichtende verklaring van de eigen
programma’s, benevens artikelen — al dan niet geïllustreerd —
welke betrekking hebben op de Radio-techniek, op muziek, kunst,
cultuur enz. Het abonnementsgeld bedraagt ƒ 2.75 per half jaar,
franco per post.
De Katholieke Radio Vereenigingen over het geheele land ver
spreid, bestaan uit leden (contribuanten) zij verkiezen, krachtens
haar statuten per Diocees een Bondsbestuur, uit welk laatste
Bestuur afgevaardigden worden gekozen in het bestuur van den
K.R.O.
De programma’s worden in overleg met de verschillende Com
missies samengesteld door het Dagel. Bestuur (Program-Raad).
Met de technische leiding van het Bedrijf is belast de Heer P.
A. M. Speet, wiens bemoeiingen bovendien uitgaan naar de vijf
Diocese Bonden en die tevens Directeur van den Gids is.
Het doel der K.R.O.-Stichting omschreven in de Statuten luidt in
een korte en alles samenvattende formule: ,,De Stichting heeft ten
doel de Roomsch Katholieke levensstrooming in al hare breedte
tot uiting te brengen.”
Zij beoogt derhalve niets anders dan in het moderne leven door
middel van de Radio — als modernste publicatie-middel — het
groote beschavingswerk der Katholieke Kerk in alle tijden op
stoffelijk en geestelijk gebied, voort te zetten.
Bij gelegenheid van het in gebruikstellen van den Huizen-zender
mocht de K.R.O.-Stichting brieven van adhaesie-betuiging, instem
ming en goedkeuring ontvangen van Zijne Eminentie W. M. Kar
dinaal van Rossem, van den Aartsbisschop wijlen Mgr. H. v. d.
Wetering, alsmede van de Bisschoppen van Haarlem, wijlen Mgr.
A. J. Calier; Roermond, Mgr. L. J. A. H. Schrijnen; Breda, Mgr.
P. Hopmans en ’s-Hertogenbosch, Mgr. A. F. Diepen.
Alle facta et data hier opsommen zou kunnen leiden tot een dof
vermelden van feiten. Daarom kan de geschiedenis van den K.R.O.
kort samengevat luiden: Een priester Pastoor L. H. Perquin O.P.
zittende aan zijn radio-toestel werd zich op eenmaal bewust dat
hier voor Katholiek Nederland een middel onder het bereik lag,
dat voor de toekomst vooral van de grootste beteekenis kon
worden. Het voorgeslacht had een goeden strijd gestreden op het
gebied van onderwijs, pers, sociale en charitatieve organisaties.
Zooals dit geslacht van emancipators en voortrekkers had begre
pen, dat zoowel school als pers ten laatste op zich geen doel kon
den zijn, maar slechts middel om den mensch te stuwen naar zijn
laatste levensdoel: God, zoo behoorde ook de radio gebezigd te
worden in dienst van den Schepper en tot heil van een volk.
Pastoor Perquin vermoedde reeds in den aanvang dat hrj hier
stond als wachter bij een bron, waaruit het beschavingsleven van
Nederland groote kracht kon toevloeien. Zijn oproep in de Kath.
pers leidde er toe, dat men in groote getale zich achter deze be
weging wilde scharen. Er werd begonnen met de uitzending eener
Hoogmis uit de Dominicanenkerk in de Spuistraat te Amsterdam.
En vanaf dat oogenblik — na 6 jaren K.R.O.-geschiedenis moge
dit worden getuigd — hebben inderdaad het Katholieke volksdeel
in Nederland en zelfs velen daarbuiten, zich naar den geest ver111
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P. Lustenhouwer,
Leider K.R.O.-Sextet.

rijkt met de aangevoerde schatten van Godsdienst en cultuur,
ontwikkeling en ontspanning, zooals deze uit den aetherbron zfln
toegevloeid.
Hoe de K.R.O. gegroeid en wat bereikt werd mogen vrij als
bekend veronderstellen, doch elke geschiedkundige schets zou on
volledig. zijn zonder vermelding, dat de principieel Katholieke Om
roep het tot zijn taak zal blijven rekenen, zoolang het hem ge
geven zal zijn, op deze moderne wijze — bijna letterlijk — in toe
passing te brengen — en zulks niet alleen tot heil van ons Katho
lieke volksdeel — de woorden van Christus: „Wat Ik U zeg... ver
kondig het van de daken.”
Dit bevel van Christus ten uitvoer brengen, met Zijn zegen, is
de schoonste roeping van den K.R.O., van alle die er aan ver
bonden zijn... maar niet minder van allen die hem steunen.

* * *
Van de voornaamste uitzendingen 1931 worden hier vermeld:
Relais met den Vaticaanschen zender te Rome; openingsrede door
Z.H. den Paus. Uitzending uit de mijnen: „Julia et Laura” te Eygelshoven. Herdenkingsfeest der Koloniale reserve te Nijmegen. Avond
vergadering van den Vjjfden Nederlandschen Katholieken Dag.
Voetbalwedstrijd R.K. Duitschland—R.K. Nederland in Wupperthal.
Motorraces te Assen. Opening Koloniale Tentoonstelling te Parijs.
Uitzending van: de Yzer-bedevaart, de Leipziger-Messe, de Brabantsche Industriedagen, den arbeid aan de Zuiderzeewerken, het
Missionarissenafscheid te Steyl, de te waterlating van het proef112

K.R. O.-Orkest.
Ten slotte nog: het optreden van het Concertgebouw-Strykkwartet, het Fritz Hirsch-gezelschap, het Hollandsch Vocaalkwartet, het Residentie-orkest, het Utrechtsch Stedelijk-Orkest,
het Maastrichtsch Sedelijk-Orkest, het G. O. V., de A. O. V., de
H. O. V. enz.
iiimiiimiii'iiiHimmiin

B eurs berichten

hebb en een verse lullende uitwerbi

Ton van Tast (H.P.)

1X3’

DEBUTANT
Hy is nerveus, gejaagd, hjj beeft —
Bleek, is hy als een doek
Vlak voor hij weggaat is zijn das
en boordenknoopie zoek.
Zijn vrouw en kinderen wuiven na
„Dag paaa! hou je maar goed”
„En pas er toch vooral op Pa/'
„dat U het langzaam doet.”
De trein brengt hem naar Hilversum,
Nou naar de Heuvellaan.
Hy denkt: de mensclien in de stad
zien mij er vast op aan.
Hij belt, de deur gaat open en
de deur gaat zacht weer toe.
Hij ziet rood licht en Stilte en
het is hem raar te moe.
Zijn papperassen uitgespreid,
zit hij en wacht het sein.
„Rood!” Knip!” Vooruit! Daar gaat ie dan.
Hij kucht... nou zal het zijn.
Geachte luisteraars! U weet
Ik heb dit méér gezegd.. .
(hij kwam nooit voor de radio)
al meermaal uitgelegd....
Na dit begin komt hij er in
Och ja, want waarom niet f
Geen mensch, die hem hier, warm en wee
gesticuleeren ziet.
Hij wordt zelfs iet of wat brutaal
Hij tapt een mop ... en wacht
Wat gek dat niemand reageert,
zoodat hij zélf maar lacht.
Het einde flikkert in het sein.
Nog ééne zin, de klap .. .
Ziezoo, hij bracht een bouwsteen bij
aan kunst en wetenschap.
Maar had hij het geweten hoe
hij meest ontvangen is.
Hij werd misschien melancholiek
Of bleek van ergernis.
Ik noem alleen maar één geval,
dat duizendmaal geschiedt.
De radio klept rustig door
maar menschen zijn er niet.
De stem kletst tegen stoelen aan,
en op de kamermat
Soest op dat ratelpraatje in,
HUIB WOUTERS.
de slaperige kat.

|
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Nederlandscke
Clins teli] ke
Radio-V^ereemging

N.C.R..V.
E/cn paar grepen uit
de Historie
Openbaring en Historie ter zijde
te stellen, is het levensbeginsel
der Revolutie.
GROEN VAN PRINSTERER 1)

t

Ir P. C TOLK
Omroepleidcr der N.C.R.V
Inleiding.
OT het schrijven van een welgedocumenteerde geschiedenis
van de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging leent
zich noch de ruimte, welke in dit Jaarboek beschikbaar is,
noch de tijd, waarin deze bijdrage moet worden samengesteld.
Bovendien is de historie der N.C.R.V. zoo onlosmakelijk een deel
van de geschiedenis van den Nederlandschen Omroep sedert 1924,
dat hare beschrijving in bijzonderheden gemakkelijk voeren zou op
het terrein, dat door anderen zal worden betreden binnen het raam
van dit werk. Met name geldt dit van de Overheidsbemoeiingen
inzake den Omroep.
Daarom werd aan het vastleggen van „een paar grepen” de
voorkeur gegeven. Het bezit van een goede historiebeschrijving
blijft intusschen een ideaal voor de N.C.R.V. en haar bestuurders.
Voor onszelf en voor het nageslacht. „Opdat de kinderen hunne
hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar
Zijne geboden bewaren.” 2) Naast de Openbaring toch is het de
Historie, die roept om een Omroep met den Bijbel, en naast de
Openbaring is het de Historie, die rechtvaardigt en rechtvaardigen
zal het optreden van allen, die zich in deze eerste jaren hebben
gegeven in den strijd voor den Christelijken Omroep om Zijns
Naams wil.
!
Oprichting.
De gedachte aan een eigen organisatie voor den Omroep met
den Bijbel openbaarde zich in de eerste helft van 1924, het jaar,
waarin wij als georganiseerden radio-omroep slechts kenden den

T

1)
2)

Ongeloof en Revolutie, 2de druk, pag. 22. Amsterdam, 1868.
Vgl. Psalm 78 : 4—8.
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ouden H.D.O. als fabrieksomroep van de N.S.F. In „Het Zoeklicht”
van Mei 1924 namelijk voerde ons latere bestuurslid Johannes de
Heer een uitvoerige correspondentie over de vraag, of de oprich
ting van een eigen radiostation voor allen, „die het schriftuurlijke
Evangelie verkondigen”, mogelijk was. Het initiatief tot oprichting
onzer organisatie ging uit van den heer P. K. Dommisse te Maas
sluis, die op 30 April 1924 in „De Standaard” en „De Nederlander”
de volgende advertentie plaatste:
DRAADLOOZE TELEFONIE.
Personen, vereenigingen, corporatiën, die hun steun of mede
werking geven willen aan de vorming eener Christelijke Vereeniging voor Draadlooze Telefonie en de oprichting van een
zendstation, gelieven zich in verbinding te stellen met den heer
P. K. Dommisse te Maassluis, die alle gewenschte inlichtingen
verschaft.
Uit alle oorden des lands kwamen sympathie-betuigingen binnen.
Op 16 Mei ging de eerste circulaire in zee ter beantwoording der
schrijvers, op 27 Mei een tweede onder het opschrift: „Een Chris
telijke Vereeniging voor Draadlooze Telefonie”, op 5 Juni de derde
en op 6 Juni de vierde. We lezen o.a. dat wel het doel is uitzenden,
maar dat vast moet staan, dat wat gezonden wordt, zeer goed is.

I
i.

!

Vergadering van het Moderamen te Bennekom ten huize van den
Voorzitter. Rond de tafel van links naar rechts de heerenf
C. A. Keunmg, D. Pereboom, Mr. A. van der Deure, P. C. Tolk en
A. van Renssen Hz. (Ambtenaar der Vereeniging).
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„Beter kunnen wij eenigen tijd aan krachtige organisatie besteden,
met b.v. 1 maal per maand zenden, om later flink voor den dag
te komen, dan onze kracht al dadelijk op uitzending te breken.”
„Wij zijn met onze Chr. Vereeniging voor Radio-telefonie niets te
vroeg, maar gelukkig nog niet te laat. Wanneer straks de Nederlandsche omroep wordt georganiseerd, kunnen wij een woordje
meespreken”. „Wij streven naar een gecentraliseerden Chr. RadioOmroep, omdat wij wenschen te voorkomen, dat straks onze Chr.
actie onder gedeelde krachten gediend wordt en allerhande kleine
zenders in bedrijf moeten worden gehouden, of dat wij in afhan
kelijkheid van de gunst der tegenstanders een enkele maal van
groote zenders gebruik kunnen maken”.
Op Zaterdag 21 Juni 1924, te ’s middags 3 uur, werd voor het
eerst vergaderd in Hotel „Terminus” te Utrecht. Daar werd be
sloten tot oprichting van de „Christelijke Vereeniging voor Draadlooze Telefonie”. In het voorloopig bestuur namen zitting de heeren
P. K. Dommisse, Mr. A. van der Deure te Bennekom, F. de Boer te
Andijk-Oost, E. J. de Bruin te Silvolde en W. van Os, destijds te
Wageningen.
Dat het dezen mannen ernst was, blijkt wel als we een blik
werpen op het zeer omvangrijke agendum van deze vergadering.
We vinden er punten als: overeenstemming inzake grondslag, doel
en werkwijze; landelijke, provinciale en plaatselijke organisatie;
propaganda in de pers; drukken van propaganda-materiaal; aan
stellen van correspondenten en propagandisten; oprichting zend
station; contact met de regeering; uitgave van een orgaan en nog
veel meer. Een agendum, dat geen symbool was van gebrek aan
energie!.
De notulen van dien 21sten Juni vertellen, dat met de Nederl.
Seintoestellenfabriek te Hilversum over geregelde uitzendingen is
onderhandeld.
Alles wijst er op. dat de oudste vereenigingsomroep in Nederland
van begin af aan voornemens was haar actie krachtig aan te
vatten.
Na enkele bestuurssamenkomsten had Zaterdag 15 November
1924 in Den Haag de Algemeene Vergadering plaats, waarin de
voorloopige naam veranderd werd in den definitieven: Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging.
Tot stand kwam de eerste zend-overeenkomst met de Ned. Sein
toestellenfabriek, waarbij aan de N.CR.V. gelegenheid werd ge
geven gedurende het jaar 1925 één avond per week uit te zenden
op den N.S.F.-zender, welke toen op 1050 M. werkte.
De eerste uitzending, Woensdag 24 December 1924, was een ge
beurtenis. De jonge vereeniging trof het schitterend. Niemand min
der dan Z.Exc. A. W. F. Idenburg, de Minister van Staat en oudGouverneur van West en Oost, een man met een reputatie in
christelijken kring als wellicht niemand anders, gaf zijn naam aan
de jonge organisatie, was haar eerste spreker voor de toen nog
volumineuze microfoon. De Vereenigingsvoorzitter, Mr. van der
Deure, sprak het slotwoord.
Orgaan.
Zeven jaren historie leeren van hoe groote beteekenis een eigen
orgaan voor een omroepvereeniging is. Het Christelijk Tijdschrift
117

De Huizer-zender op den dag der opening.
voor Radio (nu Omroepgids) behoort mede tot de geschiedenis der
eerste dagen. Het verscheen op 6 Januari 1925 bij Gebr. Zomer &
Keuning te Wageningen, in zeer beperkten omvang. Hoewel in
Augustus daaropvolgende een belangrijke uitbreiding plaats had,
bracht de eerste jaargang het slechts tot 314 bladzijden Met den
voorspoedigen groei der N.C.R.V. won haar orgaan evenredig aan
belangrijkheid en omvang. We noteerden voor de opeenvolgende
jaren: 1925, 314 blz.; 1926, 860 blz.; 1927, 876 blz.; 1928, 860 blz.;
1929, 2944 blz.; 1930, 3310 blz. en 1931, 3328 blz.
Was in den eersten tijd „het goedkoopste radioblad” een welkom
argument bij de propaganda — de eerste jaargang kostte ƒ 1.25;
dit is al sedert jaren veranderd in „het
de tweede ƒ 2.90
mooiste omroepblad”.
Nu sedert 1 Maart 1929 de „Omroepgids” met 64 blz. per week
verschijnt, terwijl het tegenwoordig op een speciale illustratierotatie-pers gedrukt wordt, staat het aan de spits der omroep
bladen.
Zender en Zendtyd.
De gang van zaken in en rondom de N.C.R.V., van haar oprich
ting af tot op dit oogenblik, concentreert zich om de vraagstukken
van zendtijd en zenderbouw, een onderwerp, waarover overigens
een flink boekdeel ware te vullen. Daarover is een actie, ja een
strijd gevoerd, die veel van de energie der leiders heeft gevraagd,
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öoch dan ook reeds belangrijke resultaten heeft opgeleverd. Van
daar, dat de Voorzitter der N.C.R.V. deze periode in zijn bekende
Oudejaarsrede’s zoo kenmerkend betitelen kon: „Van Strijd en
Zegen”.
In den allereersten tijd ging alles vrij vredig. Dat de N.C.R.V.
in „Hilversum” anno 1924 niet meer tijd bezette dan één avond
per week, was eenerzijds een financieele kwestie en anderzijds een
gevolg van de toen nog heel wat beperktere inzichten in de moge
lijkheden van den draadloozen omroep. De massa van het volk
brak zich het hoofd niet over „draadlooze”-vragen. Dat was goed
geknutsel voor H.B.S.-ers in hun vrijen tijd, maar niet voor ern
stige mannen! ’t Was ook vrij vredig onderling. Verleende bij de
eerste Oudejaarsrede van Mr. van der Deure op Woensdag 30
December 1925 niet het H.D.O.-orkest zijn medewerking?
Inzichten en financiën veranderden en
verbeterden.
De N.C.R.V. wenschte meer zendtijd. De N.S.F.-zender bleek ge
blokkeerd te zijn door degenen, die waanden, dat in Nederland een
„neutrale” omroep — later omgedoopt in „algemeene” — door het
volk werd gewenscht. Toen werd de strijd om een rechtvaardig
aandeel in den Nederlandschen zendtijd voor het orthodox-protestantsche volksdeel zeer ernstig. Een kwart van het volk heeft recht
op een kwart van den zendtijd. In het rapport van de op 7 October
1925 benoemde „Regeeringscommissie voor den Draadloozen Om
roep” — Voorzitter de Minister-President Ruys de Beerenbrouck,
Secretaris de Voorzitter der N.C.R.V. Mr. van der Deure — werd
dit beginsel reeds vastgelegd.
Er was geen mogelijkheid, dan de bouw van een nieuwen zender,
De benoodigde vergunning werd door de Regeering— met gunstig
advies der Commissie-Ruys — verleend aan de N.C.R.V. en den
K.R.O. gezamenlijk. Deze organisaties richtten de N.V. Nederlandsche Draadlooze Omroep (N.D.O.) op, welke Vennootschap den
bouw van den zender opdroeg aan de Nederl. Seintoestellenfabriek
te Hilversum.
Veel moeizame voorbereidingen werden met een gunstig resul
taat bekroond: op Zaterdag 22 October 1927 te 2 uur werd de
zender te Huizen officieel geopend door den toenmaligen Minister
van Waterstaat, Mr. H. van der Vegte. Naast den Voorzitter, Mr.
van der Deure, voerden hierbij voor de N.C.R.V. het woord: Mr.
Th. Heemskerk, Minister van Staat, en Mr. J. Schokking, oudMinister van Justitie.
Deze dag was een hoogtepunt voor de N.C.R.V.; een dag, waarop
schoone perspectieven werden geopend; een dag van blijdschap;
een dag van dank jegens God, Die op den strijd den zegen gaf.
Die strijd was er. Lees slechts uit de N.R.Crt. van 21 October
1927, Avondblad, dit citaat:
„Wanneer morgen, 22 October, de Minister van Waterstaat te
Huizen den radio-omroep van het zichzelf zoo noemende chris
telijke volksdeel zal hebben ingewijd, is daarmede een nieuwe
haard gevormd van waaruit de splijtzwam zich verder kan uit
zaaien om haar sloopend werk met vernieuwde kracht voort te
zetten.”
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Maar ook de zegen in de lijn der historie. Hoe de zaken in wer
kelijkheid stonden zette Mr. Heemskerk den volgenden dag, 22
October 1927, zoo scherp uiteen in deze woorden:
„Hoofdzaak is, dat ieder de vrije beschikking krijgt over de
gelegenheid tot spreken. Iedere oplossing in een anderen geest
ware in strijd met recht en billijkheid en zou de vrijheid van
het woord, de conscientievrijheid aantasten.
Dit sluit zich aan aan de grondwettelijke gewaarborgde rech
ten en de vrijheid van drukpers, behoudens ieders verantwoor
delijkheid voor de wet en de vrijheid van vereeniging en ver
gadering, nu, wat vroeger slechts in vergaderingen kon worden
gezegd, thans ook door den Radio-Omroep kan worden ver
spreid: zelfs is hier vaak eene uitbreiding van godsdienstoefening
tot luisteraars, die niet ter kerke kunnen gaan; het sluit zich
aan aan de pacificatie in den Schoolstrijd, waar het denkbeeld
is prijsgegeven als zou in het verzwijgen van de Goddelijke
Openbaring in Christus de waarborg zijn gelegen voor de natio
nale eenheid, in dat oude stelsel hooger geacht dan de hereeniging van den mensch met God.
Zonderling genoeg hebben tegen deze oplossing oude klanken
nagetrild, klachten over politiek gedoe, smadelijke woorden
van vijandschap tegen hen, die dit hebben begeerd en bewerkt,
door hun loffelijken arbeid. Thans daarbij stil te staan, schijnt
overbodig. Het is een overwonnen standpunt. Slechts is er reden
om te vragen: zoekt het weer eene plaats te vinden? Is dit
gerommel vermaning tot wraakneming?”
Het vervolg van den strijd om den zendtijd ligt nog te scherp
in het geheugen van allen, die in omroepzaken belang stellen, om
er hier veel ruimte aan te besteden.
Kerkdiensten.
De radio dankt een niet gering deel van haar populariteit onder
ons volk aan de Kerkdiensten en de Morgenwijdingen der N.CR.V.
De eerste kerkdienst onder de auspiciën der Vereeniging ging den
aether in op Zondag 18 October 1925, des voormiddags 10 uur,
uit een Geref. Kerk te Rotterdam, waarbij voorging Ds. J. A.
Tazelaar. De eerste Zondagmorgenwijding op 22 November 1925
met als spreker de heer Johannes de Heer.
In Januari 1926 kon de eerste jaarlijst van radio-kerkdiensten
gepubliceerd worden, welke lijst reeds 45 godsdienstoefeningen
telde.
Gaan de Morgenwijdingen rechtstreeks van de Vereeniging uit,
voor het broadcasten van de kerkdiensten — öfficieele godsdienst
oefeningen — heeft zij de medewerking van de verschillende ker
kengroepen. Voor de adressen verwijzen wij naar de elders in dit
jaarboek opgenomen lijst.
Mede het zegenrijke werk op religieus gebied heeft de N.C.R.V.
gemaakt tot het belangrijke en gewaardeerde vereenigingspunt van
alle orthodox-protestanten.
Hetgeen gepresteerd is in Ziekenuren, Zeemansuren, korte Zie121
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kendiensten, enz., (waaraan de naam van ons N.C.R.V.-Dameskoor
onafscheidelijk is verbonden) is van zoo algemeene bekendheid, dat
met enkele vermelding kan worden volstaan.
Schooluitzendingen.
De vraag naar nut en beteekenis van uitzendingen voor het lager
onderwijs heeft de aandacht in den breeden kring van geïnteres
seerden op paedagogisch gebied en omroepterrein. De N.C.R.V.
verrichtte hier voor Nederland belangrijk pionierswerk. In 1928
werd met medewerking van een kleine Commissie van Onderwijs
deskundigen een bescheiden proef genomen. Tot op dat oogenblik
had hier te lande geen enkele school en geen enkele onderwijzer
ervaring met radio-schooluitzendingen. Eenigszins vreemd was dan
ook de vele critiek in de onderwijspers. ’t Viel blijkbaar wat moei
lijk zich aan het nieuwe aan te passen. Vooroordeel was er ook in
de eerste dagen der radio-kerkdiensten geweest, en daar versmolt
ze als vanzelf.
Op steviger basis kwamen de Schooluitzendingen, toen ze gelegd
werden in handen van het georganiseerde christelijke onderwijs.
Als „Commissie voor Radio-Uitzendingen voor de Scholen met den
Bijbel” verstrekt een college van afgevaardigden uit de verschil
lende onderwijsorganisaties waardevolle adviezen.
De belangstelling voor de schooluitzendingen is groeiende. Wel
hebben zij nog niet een populariteit als in enkele omliggende lan
den, — hetgeen mede oorzaak vindt in hetgeen in ons; land op
dat gebied wordt vereischt — maar vast staat vrijwel, dat met de
schooluitzendingen door de N.C.R.V. een instituut in den radioomroep is ingevoerd, dat een blijvende plaats zal hebben.
Voor de Scholen met den Bijbel heeft de Omroep met den Bijbel
een eigen taak, omdat ze leven uit hetzelfde beginsel: de eischen
van Openbaring en Historie.
Naast het gememoreerde hebben binnen het kader der vereeniging alle onderdeelen hun eigen geschiedenis, waarover ten nutte
van den thans belangstellenden en van den komenden historie
schrijver wetenswaardige uiteenzettingen waren te geven, b.v. de
kinderuren, lessen, plantenuren, vragenhalfuur, enz. Maar — de
plaatsruimte! En er moet ook iets voor later blijven.
Organisatie.
Ter oriënteering geven we nog een paar inlichtingen over de
organisatie zelf.
Als werkend-lid der vereeniging kunnen toetreden natuurlijke en
rechtspersonen, die instemmen met het doel en den grondslag der
Vereeniging en zich verbinden tot betaling van een contributie van
ƒ 4.— per halfjaar of van 18 cents per week. In de contributie is
het abonnementsgeld voor de „Omroepgids” begrepen.
Niet-werkende leden zijn natuurlijke en rechtspersonen, die jaar
lijks minstens ƒ 1.— voor het werk der vereeniging bijdragen.
De Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging, oorspronkelijk
opgericht in den eenvoudigen vereenigingsvorm met individueele
leden, bestuur en algemeene vergadering, werd in 1929 gereorga122

I

Leden van het Algemeen Bestuur der N.C.R.V.
Op de voorste ry van links naar rechts de heeren: H. A. Jellema,
P. C. Tolk, Ds. K. Schilder, C. A. Keuning, J. Weitkamp, Ds. F.
G. Petersen, P. K. Dommisse en K. Kruithof. Daarachter van links
naar rechts de heeren: J. W. van }t Hoff, Ds. J. A. Tazélaar,
Ds. C. van der Zaal, Ds. K. H. Wallien, Mr. A. van der Deure,
D. Pereboom, Joh. de Heer, J. J. Wallien, Ds. J. J. van Petegem,
K. Lantermans en F. de Boer.
niseerd. De nieuwe statuten werden 7 Juni van dat jaar door de
algemeene vergadering bekrachtigd. De vergaderingen der leden
hebben nu provincie-gewijs plaats, waartoe de Vereeniging in 10
provinciale ressorten is ingedeeld. De provinciale ledenvergaderin
gen staan onder leiding van een provinciale commissie, door die
ledenvergadering gekozen. Door iedere provincie worden een aan
tal leden afgevaardigd naar de algemeene vergadering, welke ver
gadering den naam draagt ,,vereenigingsraad”. Deze raad is de
hoogste instantie in de N C.R.V.
De vereenigingsraad kiest een algemeen bestuur van 25 personen,
uit welk college een Dagelijksch Bestuur van 9 personen wordt
samengesteld. In geen der bestuurscolleges mag meer dan de
helft der leden behooren tot eenzelfde kerkgemeenschap.
In 1929 kwam vanwege de N.C.R.V. een organisatie in Nederl.
Oost-Indië tot stand, welke daar thans optreedt als Nederl. Indische
Christelijke Radio-Organisatie (N.I.C R.O.).
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De plaatselijke belangen der vereeniging worden behartigd door
correspondenten (plaatselijke propagandisten) en propagandacomité’s, tezamen een getal van bijna duizend. Hun arbeid ge
schiedt onder leiding van het propaganda-bureau te Ede.
Radio-Film.
Begin 1931 beraamde de N.C.R.V. het plan een propaganda-film
te laten maken. In den loop van het jaar kwam de rolprent tot
stand en thans doet zij haar zegetocht door ons land. Het succes
is allerwege zoo groot, dat de hooggespannen verwachtingen verre
overtroffen worden. De film „De Klokken Luiden” geeft een uit
nemend overzicht van het werk, dat door de N.C.R.V. wordt ver
richt, en een inzicht in de cultureele beteekenis van den Omroep
met den Bijbel voor ons volksleven.
Enkele foto’s uit „De Klokken Luiden” worden hierbij gerepro
duceerd.
Ten slotte.
De Klokken Luiden allerwege in ons land. De film is geen doel
der N.C.R.V. Ze is middel, propagandamiddel voor den omroep.
Op zrjn beurt is de omroep evenmin doel. Hij is ook middel. Middel
tot prediking van het Evangelie, middel tot verbreiding van een
christelijke cultuur, tot versterking van de christelijke grondslagen
van ons volksleven, tot uitbreiding van des Heeren Koninkrijk.
Moge dan beide, èn film èn omroep op beding van Hooger zegen
medewerken om ons volk nader te brengen tot de Openbaring van
den Oorsprong aller dingen en tot de Historie, die Zijn taal ons
spreekt. „Opdat het zijn hoop op God zou stellen en Gods daden
niet vergeten, maar Zijne geboden bewaren”.
Adressen der Vereeniging.
1. Voorzitter: Mr. A. van der Deure, Bennekom. (Telefoon
Wageningen 538). (Adres voor: Contact met de Overheid, de andere
Omroepvereenigingen en de Buitenlandsche aangelegenheden).
2. Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging, Wageningen.
Postrekening 21400, Telefoon 156. Aan dit adres moet alles ge
zonden worden, wat bestemd is voor den Secretaris-Penningmeester
en voor de Redactie van de Omroepgids.
3. Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging, Huize „Vooglenzang”, Ede. Telefoon 91. Hier is gevestigd de afd. Propaganda,
waaraan gezonden kunnen worden opgaven van nieuwe leden en
alles wat verder de propaganda betreft.
4. Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging, Postbus 5,
Hilversum. Telefoon 2457 en 2458. Aan dit adres dient geadresseerd
te worden alles wat bestemd is voor de afd. Programma-samenstelling en Omroep.
Stukken, bestemd voor de N.C.R.V., moeten nooit gezonden
worden naar den zender te Huizen.
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Vereemging van
Arbeiders-Radio-Amateurs
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door GER BAKKER

V.A.R.A.

EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN DE V.A.R.A.
P 1 November 1925 werd te Amsterdam opgericht de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs.
Haar oprichters zagen in den zich snel ontwikkelenden radioomroep een machtig middel voor de moderne Arbeidersbeweging
om haar beginselen te verbreiden en het socialistisch ideaal in
breeden kring uit te dragen. Het initiatief van L. J. van Looi en
G. J. Zwertbroek had tot gevolg, dat op genoemden datum de
stichting van den Nederlandschen Arbeiders Omroep plaats vond
en een bestuur werd gevormd, bestaande uit L. J. van Looi, voor
zitter; G. J. Zwertbroek, secretaris; J. W. Lebon, penningmeester;

o

'lli

•••>

t'V
iï

I

r-

ïJ r
I

!
Hoofdbestuur der V.A.R.A.
Van links naar rechts: C. Woudenberg, J. W. Lebon, G. Bernard,
K. de Jonge, G. J. Zwertbroek, M. Sluyser, A. de Vries,
H. F. Oets, T. Terpstra, A. Bredewold en C. v. d. Lende.
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A. DE VRIES,
Voorzitter der V.A.R.A.

S. A. Rabbie en H. P. Oets, bestuursleden. Als vertegenwoordigers
van S.D.A P. en N.V.V. werden hieraan toegevoegd A. B. Kleerekoper en C. v. d. Lende. De leiding van de jonge vereeniging immers
was uitgegaan van de opvatting, dat de nieuwe organisatie zich
geheel in dierst zou stellen van de zich vrijmakende arbeidersklasse
en een belangrijk wapen zou worden in den historischen strijd voor
een toekomstige socialistische maatschappij.
De ontwikkeling van den radio-omroep in ons land heeft er toe
geleid, dat de V.A.R.A. niet alleen, zooals de oorspronkelijke opzet
was, uitzendingen verzorgt, uitsluitend ingesteld op de speciale be
hoeften van de arbeidersklasse, maar dat haar thans daarnaast de
geheel zelfstandige verzorging van een belangrijk deel van den
algemeenen omroep is opgedragen.
De jonge organisatie toch had een buitengewoon zwaren strijd
te voeren voor vergrooting van haar aantal zenduren, dat aanvan
kelijk slechts eenige per week bedroeg.
Niet dan na enkele jaren van door ons gevoerde krachtige actie
werd de V.A.R.A., ongetwijfeld voor een belangrijk deel dank zij
haar wonderbaarlrjk snellen groei en immer toenemende macht, in
het bezit gesteld van den haar toekomenden zendtijd. De groote
en felle tegenstand dien de V.A R.A. vanaf het begin van haar
bestrijders ondervend, had tot het gevolg, dat we hier niet een
definitieve vorm van den Nederlandschen omroep kregen, zooals
ontworpen door de destijds benoemde Staatscommissie-Ruys de
Beerenbrouck maar dat de V.A.R.A. zich door de omstandigheid,
dat de stichting van een Algemeene Omroep-Maatschappij werd
verijdeld, gedwongen zag, actie te gaan voeren voor verwezen
lijking van de leuze: evenredige verdeeling van den zendtijd onder
de verschillerde omroepvereenigingen. Verzorging van de uitzen
dingen door organisaties van verschillende 'geestesrichtingen, zou
126
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o.i. den omroep zoo algemeen mogelijk maken, terwijl na aanne
ming in de Tweede Kamer van een amendement, dat de heffing
van een retributie onmogelijk maakte, den omroepvereenigingen
gelijke ontwikkelingsmogelijkheden geboden moesten worden.
En de zendtijdverdeeling van 15 Mei 1930 beteekende onze
zwaar-bevochten overwinning na langen en moeilijken strijd.
Thans, nu de V.A.R.A. bijna twee jaar in het bezit is van den
uitgebreiden zendtijd, heeft de practijk naar onze meening duidelijk
bewezen, dat onze uitzendingen de vergelijking met die van ie
andere omroepvereenigingen schitterend kunnen doorstaan en dat
de Arbeidersomroep op verschillend gebied, zooals op dat van de
opvoering van radio-hoorspelen, uitvoering van moderne muziek en
paedagogisch werk in muzikaal opzicht, uitzending van lichaams
oefeningen, uitzendingen voor continu-arbeiders en op het gebied
van televisie, baanbrekend werk verricht.
Ernstige belemmeringen bij ons werk ondervonden we dikwijls
van de radio-censuur. Bleek reeds uit de Kamerdebatten bij de
interpellatie-Albarda, dat de preventieve censuur hoofdzakelijk was
gericht tegen den Arbeiders-omroep, de practijk der controle heeft
wel zeer scherp aangetoond, dat dit ook inderdaad het geval is.
We behoeven er maar even aan te herinneren, dat uit het laatst
verschenen jaarverslag van de Radio-Omroep-Commissie bleek, dat
van de V.A.R.A. twee-maal zooveel op te voeren werken ter con
trole waren opgevraagd als van alle andere omroepvereenigingen
tezamen!
Was het vóór 15 Mei 1930 voornamelijk de strijd om den ons
toekomenden zendtyd, die door ons met kracht werd gevoerd, na
dien datum werden we al spoedig in een niet minder hevigen strijd
gewikkeld door ons verzet tegen het preventief toezicht op de
radio-uitzendingen. Een belangrijk succes in dezen strijd was de
beslissing van den Haagschen rechter inzake het verbod van uit
zending van het radio-hoorspel „Gevleugelde Daden” door Huib
Wouters, waarbij naar het oordeel van den rechter de Radio-Omroep Contröle-Commissie buiten haar boekje was gegaan. Evenals
dat het geval was bij dit verbod, is deze commissie herhaaldelijk
buiten haar wettelijke bevoegdheid gegaan en was dus haar op
treden niet alleen partijdig, maar bovendien onwettig.
Een der hoogtepunten in dezen strijd vormden ongetwijfeld de
in Den Haag en Amsterdam gehouden protestbetoogingen, den dag
na den datum — Woensdag 10 Juni 1930 — waarop de uitzending
van onze Matteotti-herdenking werd verboden, een verbod, dat
later door den Minister werd gedekt.
Daarnaast werd na den bekenden datum van 15 Mei 1930 door
ons met groote activiteit geageerd voor verbetering van den toetoestand op zendergebied, welke actie werd gevoerd en nog steeds
wordt voortgezet onder de leuze: „Voor elke golflengte slechts
één zender”, daar, zooals duidelijk is, het bouwen van meerdere
zenders voor dezelfde golflengte noodelooze geldverspilling beteekent.
Kan hier slechts de door de V.A.R.A. steeds nagestreefde samen
werking tusschen de vier groote omroepvereenigingen tot een
goede oplossing leiden, ook op ander gebied, zooals dat van dd
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vaststelling der programma’s, is onderling overleg slechts in het
belang van alle Nederlandsche luisteraars.
Dat de V.A.R.A. in de enkele jaren van haar bestaan uitgroeide
tot een organisatie met ruim 130.000 leden en een omroepbedrijf
kon worden gesticht, voortreffelijk geoutilleerd, — vooral wanneer
onze nieuwe modern ingerichte studio-gebouwen in gebruik zullen
kunnen worden genomen, — met een aantal bekwame en deskundige
medewerkers en een staf van toegewijd kantoorpersoneel, wordt
allereerst veroorzaakt door het feit, dat de V.A.R.A. als deel van
de moderne Arbeidersbeweging, wordt gedragen door het groote
ideaal van het Socialisme en dat zij, eenerzijds deelnemende aan
den historischen bevrijdingsstrijd van het proletariaat, aan den
anderen kant deel heeft aan den toenemenden invloed en machts
vorming, welke met ijzeren noodzakelijkheid de Arbeidersklasse tot
de uiteindelijke overwinning zal brengen. Doch daarenboven is de
voortdurende groei van de V.A.R.A. zonder twijfel mede het gevolg
van haar uitstekende prestaties op het gebied van den radio-omroep en voor een deel wellicht ook van den voortdurenden tegen
stand, dien zij uiteraard ondervindt en den strijd, dien zij derhalve
voeren moet. Een strijd evenwel, waarin, met dezelfde noodzakelijk
heid als waarvan hij het gevolg is, onze beginselen zullen zege
vieren!
DE ORGANISATIE VAN DE V.A.R.A.
Blijkens haar Statuten stelt de V. A. R. A. zich ten doel, de
belangstelling op te wekken voor de radio-telefonie-, telegrafie
en -televisie, haar leden en anderen door middel der radio
telefonie, -telegrafie en -televisie nuttig en aangenaam bezig te
houden en de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de
arbeiders in Nederland te bevorderen en door middel der radio
telefonie, -telegrafie en -televisie de beginselen te verbreiden van
de moderne Arbeidersbeweging in Nederland.
Zij tracht haar doel te bereiken langs wettigen weg en wel door
het organiseeren van radio-uitzendingen, het organiseeren van de
ontvangst hiervan door een zoo groot mogelijk aantal personen, het
exploiteeren van benoodigde apparaten voor telefonie, telégrafie en
televisie, het bevorderen van het op goedkoope en gemakkelijke
wijze door haar leden doen verkrijgen van apparaten en onder
deden, het verstrekken van inlichtingen op radio-technisch gebied
aan haar leden, het uitgeven of doen uitgeven van een of meer
organen, samenwerking met andere vereenigingen en andere wet
tige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn.
Lid van de V.AR.A. kan worden ieder, die met het bovenom
schreven doel instemt.
Wanneer minstens tien léden in dezelfde plaats wonen, kunnen
ze een ajfdeeling der V.A.R.A. vormen, in groote plaatsen zelfs
meerdere afdeelingen, vereenigd in een federatie. Leden, woon
achtig in een gemeente, waar geen afdeeling bestaat, zijn ver
spreide leden, terwijl natuurlijke en rechtspersonen tegen betaling
van een jaarlijksche bijdrage als donateur kunnen toetreden. Boven
dien kunnen sedert de laatste Statutenwijziging de vrouwen der
128

leden lid worden tegen een minimum-contributie, gelijk aan de helft
van het bedrag, dat de man betaalt.
De V.A.RA. wordt bestuurd door haar Hoofdbestuur, dat bestaat
uit tenminste elf meerderjarige leden, van wie één lid wordt aan
gewezen uit en door het bestuur van het Nederlandsch Verbond
van Vakvereenigingen en één uit en door het bestuur van de
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij in Nederland. Ten minste
negen der bestuurders worden gekozen door de jaarvergadering
van den Vereenigingsraad, die tot aanstelling van één of meer
bezoldigde Hoofdbestuursleden kan besluiten.
Voorzitter, secretaris (sen) en penningmeester vormen tezamen
het Dagelijksch Bestuur, dat de V.A.R.A. in en buiten rechten ver
tegenwoordigt. Het Hoofdbestuur brengt jaarlijks verslag uit van
zijn in het afgeloopen vereenigingsjaar verrichte werkzaamheden
en is voor al zijn verrichtingen verantwoording schuldig aan den
Vereenigingsraad. De Vereenigingsraad n. 1.. heeft tot taak het
Hoofdbestuur bij de leiding der vereeniging terzijde te staan. Hij
wordt gevormd door de leden van het Hoofdbestuur en ten hoogste
zestig door de Districtsraden gekozen meerderjarige leden. De
Vereenigingsraad heerft het beslissingsrecht in alle aangelegenheden,
die het Hoofdbestuur, de afdeelingen of de leden van den Ver
eenigingsraad bij hem aanhangig maken. Binnen drie maanden na
afloop van het vereenigingsjaar wordt zijn jaarvergadering ge-

houden, waarin de verslagen van het Hoofdbestuur behandeld
worden en de leden van het Hoofdbestuur gekozen uit de door de
afdeelingen gestelde candidaten. na kennisname van de door de
Districtsraden gegeven aanbevelingen.
Ten dienste van een juiste functionneering der organisatie wordt
het land verdeeld in districten, die in het algemeen samenvallen
met de grenzen der elf provincies. Aan het hoofd van elk district
staat een Districtsraad, welke wordt gevormd door de voorzitters,
secretarissen en penningmeesters der in een zelfde district gelegen
afdeelingen, of hun plaatsvervangers. De Districtsraden houden
binnen twee maanden na afloop van het vereenigingsjaar hun jaar
vergadering ter behandeling van het jaarverslag van het Hoofd
bestuur en het Districtsbestuur en van zijn vertegenwoordigers in
den Vereenigingsraad, alsmede de bij hem ingediende voorstellen
der afdeelingen, terwijl de Districtsraad in die vergadering ook
zijn vertegenwoordigers in den Vereenigingsraad kiest en een aan
beveling opmaakt voor den Vereenigingsraad uit de door de af
deelingen gestelde candidaten voor het Hoofdbestuur.
De afdeelingen op hun beurt houden binnen zes weken na afloop
van het vereenigingsjaar haar jaarvergadering, waarin zij het jaar
verslag en het omroeprapport van het Hoofdbestuur behandelen,
de leden van het afdeelingsbestuur kiezen en candidaten stellen
voor leden van het Federatiebestuur, den Vereenigingsraad en het
Hoofdbestuur.
Binnen zeven weken na afloop van het vereenigingsjaar zendt
het afdeelingsbestuur zijn jaarverslagen aan het Districtsbestuur,
terwijl van het financieel verslag een exemplaar aan het Hoofd
bestuur der V.A R.A. moet worden gezonden.
In bijzondere gevallen kan een congres bijeengeroepen worden,
bestaande uit één of .meer afgevaardigden van elke afdeeling, de '
Vereenigingsraadsleden en de Hoofdbestuursleden.
Verder kent de organisatie der V.A.R.A. nog een z.g. Omroepraad, welke bestaat uit den voorzitter van de V.A R.A. en de ver
tegenwoordigers van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen en de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij in Nederland.
Deze Omroepraad beslist in laatste instantie over alle uitzendingen,
welke direct of indirect de verantwoordelijkheid raken van SociaalDemocratische Arbeiders Partij en/of Nederlandsch Verbond van
Vakvereenigingen.
Beleid, beslissingsrecht en verantwoordelijkheid voor alle andere
uitzendingen en omroepzaken berust bij het Hoofdbestuur.
Wat de programma-samenstelling en -leiding betreft, deze berust
bij een commissie van drie door den Vereenigingsraad benoemde
leden, waarvoor het Hoofdbestuur een instructie vaststelt. Benoem
baar zijn alleen de door den Vereenigingsraad gekozen Hoofd
bestuursleden. Bedoelde commissie kan zich onder goedkeuring van
het Hoofdbestuur adviseurs toevoegen en bij haar arbeid zal deze
commissie voor zoover mógelijk samenwerken met het Instituut
voor Arbeiders Ontwikkeling.
Na afloop van ieder halfjaar brengt het Hoofdbestuur rapport
uit nopens den omroep over het afgeloopen halfjaar. Dit rapport
wordt gepubliceerd in het officieel orgaan van de V.A.R A. en
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toegezonden aan de leden van den Vereenigingsraad, alsmede aan
de afdelingsbesturen, welke, zooals hiervoor reeds is medegedeeld
het in een ledenvergadering behandelen.
Verder is er nog een Technische Commissie, bestaande uit ten
minste drie door den Vereenigingsraad te benoemen leden, die tot
taak heeft, het Hoofdbestuur, den Vereenigingsraad en de afdeelingen te adviseeren in alle aangelegenheden van technischen aard.
Ook moeten we nog vermelden de Commissie van Controle, die
deor den Vereenigingsraad wordt benoemd en uit drie leden be
staat, welke het geldelijk beheer der V.A.R.A. controleeren en elke
drie maanden van haar bevindingen verslag uitbrengen.
Ten slotte nog enkele bijzonderheden betreffende het officieel
orgaan „De Radio-Gids”. De redactie hiervan — en van andere
eventueel uit te geven organen — wordt gevoerd door een of meer
op voordracht van het Hoofdbestuur door den Vereenigingsraad
benoemde(n) redacteur(en), die verantwoording schuldig is (zijn)
aan het Hoofdbestuur en aan den Vereenigingsraad.
Een Commissie "van geschil
len, welke benoemd wordt
door den Vereenigingsraad,
doet bindend uitspraak over
alle bij haar aanhangig ge
I
maakte geschillen, gerezen tusschen de redactie(s) en inzenders.

G. J. ZWERTBROEK,
Secretai'is V. A. R. A.

Wanneer wij aan bovenstaande samenvatting van de Statuten
en het Huishoudelijk Reglement der V.A.R.A. nog een enkel woord
willen toevoegen den mogen wij er even op wijzen, dat uit dit
resumé duidelijk blijkt, op welk een zeer democratische wijze onze
omroepvereeniging is georganiseerd en dat ieder lid van de
V.A.R.A. op alle aangelegenheden, onze vereeniging betreffende,
hetzij direct of indirect, zijn of haar invloed kan doen gelden.
immiiiimiiiimimimiii
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'V

Vrijzinnig

Protestantsclie

Radio-O inroep

Mej. Dr. N. A. Bruining,
Voorzitster van
den V.P.R.O.
E geschiedenis van den V.P.R.O. begint als de geschiedenis
I ) van elke beweging, van elk verschijnsel, van elke Vereeniging,
met e.en vóórgeschiedenis. Die voorgeschiedenis ligt binnen
de muren van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protes
tantisme. Vooraf ga dus een kort woord over deze Commissie.
Het was in het jaar 1923, toen er van verschillende kanten aan
gedrongen was op een betere organisatie van de Vrijzinnige Groe
pen in de Vrijzinnig Protestantsche wereld, dat een commissie
bijeengeroepen werd bestaande uit de vertegenwoordigers van deze
groepen.
In deze „Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme”
zijn dan bijeen: vertegenwoordigers van: den Nederlandschen Pro
testantenbond, van de meerderheid uit de Doopsgezinde Sociëteit,
de Remonstrantsche Broederschap, de Vereeniging van Vrijzinnig
Hervormden, de Algemeene Vereeniging van Vrijzinnig Lutherschen,
de Vrije Gemeente te Amsterdam, en de Vrijzinnige Jeugdorgani
saties: V.C.S.B. en V.C.J.B. Zij komen bijeen om zich te beraden
op hun gemeenschappelijke taak en om tezamen het werk te ver
richten, dat een enkele groep op zichzelf niet zou kunnen onder
nemen.
Mede tot het eerste werk dat de Centrale Commissie aanvatte
behoorde het verzorgen van Radio-Uitzendingen. Toen Dr. Posthuma zijn commissie tot regeling van den radio-omroep in ons land
bijeenriep en vertegenwoordigers van de groote geestelijke stroomingen samenkwamen om aan de regeering een ontwerp voor te
leggen tot regeling van den radio-omroep in Nederland, werd ook
de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme uitgenoodigd een vertegenwoordiger in de Commissie-Posthuma te zen
den. De Secretaresse van de C.C. werd haar afgevaardigde. Ook
toen de Commissie-Posthuma veranderde in de regeerings-commissie onder voorzitterschap van Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de
Beerenbrouck bleef onze afgevaardiging dezelfde.
Intusschen was in de Centrale Commissie bovengenoemd, een
sub-commissie voor de radio-zaken benoemd, waarin zitting had
den: de Secretaresse der C C. Mej. Dr. N. A. Bruining, voorzitster,
Ds. J. P. de Graaff, secr.-penningmeester en Ds. E. D. Spelberg.
Deze Sub-commissie begon met voorbereidselen te maken om eens
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een enkele maal een preek uit te zenden. De eerste uitzending v/as
die van een Hervormingspreek op 31 October 1924 door Prof.
Heering gehouden. Daarna volgt na eenigen tijd een nieuwe po
ging, later nog een.
Langzamerhand teekenen in de commissie de grenzen der ver
schillende groepen zich sterker af. Het blijkt heel moeilijk, ja vrij
wel onmogelijk te zijn, zendtijd te verkrijgen wanneer men g^en
radio-vereeniging is en zoo worden de N.C.R.V., de K.R.O. en de
V.A.R.A. opgericht, die er in slagen resp. den Woensdag, den
Dinsdag en den Zaterdagavond voor eigen uitzending te reserveeren. Nu werd het voor de Vrijzinnig-godsdienstigen noodig ook
een radio-vereeniging op te richten en al kostte het de sub-commissie
voor de radio in de C.C. eenige moeite het zoover te krijgen, omdat
de meerderheid van de C.C. de urgentie van het geval niet besefte
en ook omdat men met dezen wedloop om uitzend-uren niet mee
wenschte te doen, toch werd op 29 Mei 1926 de Vereeniging de
Vrijz. Prot. Radio Omroep opgericht en verscheen op 23 Sept. van
dat jaar het eerste nummer van haar orgaan „Vrije Geluiden”
onder redactie van de leden der sub-commissie met den voorzitter
der C.C., Prof. Dr. H. T. de Graaf, aan haar hoofd.
Toch had de V.P.R.O. tot nu toe geen eigen avond gevraagd.
Zijn bestuur zag met schrik de groeiende verdeeling die niet anders
dan verdeeldheid wekken kon. Het zag dit als een ernstig gevaar
dat meer en meer ons volk in stukken zou breken en liever dan

Muziekstudio vciu den V.P.R.O. te Hilversum
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mee te doen in den wedloop om een avond, wilde het in eenheid
trachten te redden, wat te redden was. Dit bleek echter in de be
staande toestand een utopie. Elk vocht om eigen zendtijd. En wilde
men het Vrijzinnig beginsel niet uit de radio geweerd zien dan
moest ook de V.P.R.O. een eigen weekavond vragen. Toen dit ge
beurde waren we te laat. De H.D.O. had om begrijpelijke redenen
het afgeven van avonden verder belet.
Wel was korten tijd tevoren de voorzitster van den V.P.R.O. met
de voorzitters van N.C.R.V. en K.R.O. in een z.g. comité van kerkuitzendingen samengekomen, welk comité de drie godsdienstoefe
ningen op den Zondag over de verschillende vereenigingen verdeelde
n.1. morgenwijding, ochtenddienst en avonddienst. Van 1 Oct. '26—
31 Dec ’27 verzorgde de V.P.R.O. 15 morgenwijdingen, 16 ochtend
en 23 avonddiensten. Voorts zond de V.P.R.O. een enkele maal als
de H.D.O., later de A.V.R.O., zoo vriendelijk was, een avond te
willen afstaan.
Voortdurend bleef de V.P.R.O. nu vragen om een vasten week
avond op den Vrijdag van 8—11 uur. Deze werd haar eerst toege
staan toen de tweede zender te Huizen in werking trad. Door
ministerieel besluit is toen aan den V.P.R O. de Vrijdagavond over
Huizen toebedeeld. Op 15 Juli 1927 ving de V.P.R.O. zijn Vrijdagavond-uitzending aan.
Vanaf dat oogenblik is het werk van den V.P.R.O. gekomen in
den vorm die het door de jaren heeft behouden.
Het standpunt, dat de V.P.R.O. huldigt ten aanzien van het
Radio Vraagstuk is steeds geweest: te komen tot de instelling van
een door een centrale gedachte geleide Nationale Omroep, in welke
men de geestelijke structuur van ons volk als eenheid zou kunnen
terugvinden.
Van dat beginsel uitgaande, wil de V.P.R.O. slechts verzorgen:
die programma’s, die directen samenhang
hebben met de Vrijzinnig Protestantsche
beginselen, hetzij als kerkdienst of mor
genwijding, hetzij als uiteenzetting van op
vatting ten aanzien van onderwerpen voor
het Vrijzinnig Protestantisme belangrijk,
hetzij als verklaring van de ontwikkeling
van de Vrijzinnig Protestantsche gedach
tenwereld.
Zoomin mogelijk wordt ingevoerd wat
een algemeen karakter draagt.
De V.P.R.O. is zich zijn taak van aan
vullend werk te moeten verrichten wel
bewust.

Prof. Ir. W. Schermerhorn,
Bestuurslid van den V.P.R.O.
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Van tijd tot tijd is dit in de geschiedenis van den V.P.R.O. tot
uiting gekomen, op andere wijze dan in de samenstelling van de
programma’s, ojn. toen geruchten bekend werden in het voorjaar
van 1930 dat bij de zendtijd verdeeling voor den V.P.R.O. 8 uur
per week beschikbaar zou zijn. Het Bestuur heeft zich toen in
een schrijven gericht tot den Minister, waarin het verklaarde op
niet meer dan 6 uren zendtijd per week aanspraak te mogen
maken, krachtens zijn beginsel van bijzonderen omroep.
Het aantal leden was intusschen enorm toegenomen Toen be
kend werd, dat een radiovereeniging slechts recht op eigen zend-
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E. D. Spelberg,
Secretaris van den V.P.R.O.

tijd zou kunnen doen gelden, wanneer deze meer dan 3000 leden
telde, stroomden de namen van leden toe en binnen een maand had
de V.P.R.O. 9000 leden en waren dus die bezwaren overwonnen.
Weldra was er dan ook geen sprake meer van dat de functies
van secretaris en penningmeester in één hand konden blijven.
Ds. de Graaff bleef penningmeester, Ds. Spelberg werd secretaris.
Ook moest naar bureau-ruimte worden omgezien. 10 Maart 1927
richtte de V.P.R.O. zijn eerste bureau in op een zolderkamer in de
Javastraat in Den Haag waar de vereeniging tot 1 Februari 1928
bleef. Toen werd bet huis Singel 60, Amsterdam betrokken, waar
de V.P.R.O. behalve zijn bureau-ruimte ook zijn studio’s inrichtte.
Het zendtijdbesluit van 15 Mei ’30 bracht voor den V.P.R.O. weinig
verandering. Van Huizen werden de uitzendingen overgebracht op
den zender van Hilversum, de tijd bleef dezelfde. Van dat oogenblik af kreeg de V.P.R.O. de morgenwijding te verzorgen op
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van 10 tot 10.15 en tevens een
maal in de 14 dagen de algemeene morgenwijding op den Maandag.
Zoo bleef het tot Juni 1931. Toen heeft de V.P.R.O. met de
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jeugdorganisaties van het Vrijzinnig Protestantisme het initiatief
genomen tot de stichting van de Vereeniging: Centraal Secre
tariaat van het Vrijzinnig Protestantisme In het gebouw Nieuwe
Gracht 27, Utrecht, waar thans de administratie van verschillende
Vrijzinnig Godsdienstige vereenigingen is samengebracht,, wordt
ook die van den V.P.R.O. behandeld. Voor hare uitzendingen kocht
Mr. W. J. Keuskamp,
Penningmeester
van den
V.P.R.O.

de vereeniging het pand ’s-Gravenlandscheweg 65, Hilversum, waar
thans hare studio’s gevestigd zijn. Het aantal leden van den
V.P.R.O. is inmiddels boven de 30 000 gestegen.
In het Bestuur hadden eenige wisselingen plaats. Spoedig nadat
het bureau in Den Haag geopend was, werd het bestuur met twee
leden uitgebreid. Het waren Prof. Ir. W. Schermerhorn en E. Bennink Bolt, cand. notaris.
Toen Ds. de Graaff zich genoodzaakt zag als bestuurslid te be
danken wegens drukke werkzaamheden, volgde de heer Bennink
Bolt hem als penningmeester op. Deze werd op zijn beurt ver
vangen door Mr. W. Keuskamp, den tegenwoordigen penning
meester. De heer Bennink Bolt bedankte in het vorig jaar als be
stuurslid, zoodat thans het bestuur als volgt is samengesteld:
Mej. Dr. N. A. Bruining, voorzitster.
Ds. E. D. Spelberg, secretaris.
Mr. W. J. Keuskamp penningmeester.
Prof. Ir. W. Schermerhorn.
Het adres van den V.P.R O. is Utrecht, Nieuwe Gracht 27,
telefoon 122S8, Giro Nr. 126100. Telegram-adres: Interlibre.
De studio’s zgn gevestigd ’s-Gravenlandscheweg 65, Hilversum.
Het Omroeporgaan is: „Vrije Geluiden”.
Redactie: Ds. E D. Spelberg, Mr. W. Verkade.
Adres van Redactie en Administratie: Nieuwe Gracht 27, Utrecht.
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P initiatief van den heer A. L. van Beusekom, Commissaris
van Politie te Hilversum, vond in 1925 een vergadering plaats
van Politie-autoriteiten, waaruit de Politie-Radio-Omroep
werd geboren, een particuliere instelling met Rijks3teun. die sedert
dien de uitzending van de Politieberichten verzorgt.
Thans is deze Commissie als volgt samengesteld:
A. L. van Beusekom, Voorzitter.
J. Alma, gepensionneerd Kolonel der Koninklijke Marechaussee te
Laren (N.-H.), Secretaris.
H. J. Versteeg, Hoofd-Commissaris van Politie te Amsterdam.
E. J. Pateer, gepensionneerd Commissaris van Politie te Heemstede.
E. Dozy, Districts-Commandant, tevens Inspecteur der Rijksveldwacht, te Amsterdam.
C. H. de Vos, Hoofd-Ingenieur der Telegrafie en Telefonie, te
Den Haag.
Sedert 1 Augustus 1930 worden de Politieberichten uitsluitend
uitgezonden door K R.O. en N.C.R.V. en wisselen derhalve met
deze telkens van golflengte.
Van 24 November 1930 af worden de berichten uitgezonden van
maximaal 12.00—1215 uur en van 19.30—19.45 uur. Bovendien
kunnen tusschentijds extra-politieberichten worden uitgezonden. De
kosten van elk bericht bedragen ƒ 5—.
Het aantal radio-ontvangstations bedraagt bij:
Koninklijke Marechaussee 172.
Rijksveldwacht 626.
Gemeentepolitie 125.
Volgens het jaarverslag 1931 (loopende van 1 December 1930 tot
31 December 1931) vonden 624 gewone uitzendingen plaats en
werden 92 extra-berichten verzonden. In het geheel werden 1832
verzoeken tot opsporing gedaan, 105 verzoeken om inlichtingen en
66 mededeelingen voor aanhoudingen, betreffende den radio-dienst.
Van de 1832 verzoeken om opsporing betroffen 519 misdadigers,
180 minderjarigen, 360 vermisten, 144 dieren en 629 voorwerpen.
In 117 gevallen leidde de berichtgeving tot succes.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiii

137

Draadl oos

Telefonisch

Persdienst van het Perst ure au

Vaz Diïas

E draadloos-telefonische persdienst van het Persbureau Vaz
Dias te Amsterdam werd op 21 Februari 1922 geopend en
bestaat dus op het oogenblik tien jaar. Het was de eerste
draadloos-telefonische persdienst ter wereld en eerst later zijn ook
in het buitenland dergelijke diensten geopend, waarbij de dienst
van het Persbureau Vaz Dias als voorbeeld heeft gediend.
Bij de opening hebben tal van autoriteiten in binnen- en buiten
land van hun waardeering voor het initiatief blijk gegeven.
De dienst werd aangevangen met een betrekkelijk gering aantal
aangesloten dagbladen. Vele moeilijkheden, vooral technische, moes
ten worden overwonnen. De ontvangst-toestellen waren nog niet
zoo goed als thans, en de golflengte, waarop werd uitgezonden, is
eenige malen in het gedrang geweest. Gedurende de eerste vijf
jaren werd in samenwerking met het Bestuur van de Vereeniging
voor den Effectenhandel, die de beurskoersen van de Amsterdamsche Effectenbeurs draadloos uitzond, een eigen zender, die in het
beursgebouw te Amsterdam was geplaatst, geëxploiteerd. Toon
evenwel gebleken was, dat de draadlooze persdienst in een behoefte
voorzag en nagenoeg alle Nederlandsche dagbladen — met uitzon
dering van die in de hoofdstad — zich bij den dienst hadden aan
gesloten, meende de Minister van Waterstaat, dat het in het alge
meen belang beter was, de exploitatie van den zender door het
Rijk te moeten doen geschieden. De oude Marconi-zender op de
beurs moest worden vervangen en toen het Persbureau Vaz Dias
vergunning vroeg een nieuwen zender te mogen laten bouwen,
werd de Zakelijke Omroep te Scheveningen-Haven in het leven
geroepen. De opening van dezen dienst geschiedde op 2 Januari
1927 door den Minister van Waterstaat.
De draadloos-telefonische persdienst werkt thans van des mor
gens 8.15 uur tot des avonds 18 uur met korte tusschenpoozen
gedurende den geheelen dag. Uitgezonden worden niet alleen bin
nen- en buitenlandsche berichten, doch ook beurskoersen, markt
berichten, weerberichten, de hoofdprijzen der Staatsloterij, sport
berichten, enz.
De uitzending geschiedt uit een spreekstudio, die ondergebracht
is in het Persbureau Vaz Dias te Amsterdam en die met een
directe lijn met den zender te Scheveningen-Haven is verbonden.
Dezelfde studio wordt ook gebruikt om des avonds voor de zenders
van de Omroep-Vereenigingen de berichten door te geven.
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P Vrijdag 27 Juni j.1. werd de Radio-Volks-Universiteit Hol
land van den Bond van Nederlandsche Volks-Universiteiten
geopend met een rede van Dr. J. Th. de Visser, Oud-Minister
van Onderwijs te ’s-Gravenhage. Een speciale Commissie, waarin
vertegenwoordigers van de verschillende gezindten zijn uitgenoodigd
(hun namen zijn hier achter vermeld), heeft de zorg voor het
Radio-Programma op zich genomen.
Men achtte de technische ontwikkeling der Radio zoodanig ge
vorderd, dat ook het gesproken woord op goede wijze weergegeven
kan worden. Weliswaar mist men bij radio-lezingen het contact,
dat in een zaal tusschen docent en gehoor bestaat en ontbreekt
het den docent uit den aard aan de mogelijkheid zijn gehoor „aan
te voelen” en dat wat hij zegt daarnaar te regelen, maar men was
van oordeel dat radio-lezingen, die aan drie eischen voldoen, n.1.
dat zij zijn actueel, inleidend en kort, groote diensten kunnen be
wijzen bij onze actie voor betere en meer algemeene volks-ont>
wikkeling.
De Radio-Voordrachten moeten worden gerangschikt onder de
extensieve methoden van volksontwikkeling maar de Radio kan er
veel toe bijdragen vele luisteraars opmerkzaam te maken op de
noodzakelijkheid zich verder te ontwikkelen. Zoo is de Radio-VolksUniversiteit niet een concurreerende instelling van de thans be
staande Volks-Universiteiten en andere instellingen, werkzaam op
het gebied der ontwikkeling van volwassenen, maar zij is een aan
vulling, zij zal vooral pogen belangstelling te wekken, zij zal bij
moeten dragen tot een meer bewust streven naar ontwikkeling,
dat in ons volk nog zoo weinig aanwezig is. De docenten der
Radio-Volks-Universiteiten moeten derhalve niet trachten in het
halve uur dat hun ter beschikking staat veel feiten en gegevens
mede te deelen of inleidende beschouwingen te geven; het gaat
cm enkele groote lijnen, om een zoodanige behandeling van het
onderwerp, dat het de toehoorders direct pakt. Voor meerdere
studie over het onderwerp kan de docent dan verwijzen naar
boeken en naar de vele cursussen die overal in het land door vele
instellingen gegeven worden.
De docenten van de Radio-Volks-Universiteit geven een opwek
kend woord, kort en krachtig en recht op den hoorder afgaand,
en zoo zullen deze Radio-halfuurtjes blijken te zijn een machtig
middel voor het wekken van de behoefte aan meer kennis en in
zicht bij die vele leden uit alle bevolkingsgroepen, die tot dusver
de behoefte aan eenige levensverdieping niet gekend hebben.
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De Radio-Commissie van den Bond van Nederl. Volks-Universiteiten is als volgt samengesteld:
Dr. K. F. Proost, Voorzitter, Rotterdam.
Mej. I. M. van Dugteren, Secretaresse, Rotterdam.
Henri Dekking, Rotterdam.
Dr. J. C. A. Fetter, Rotterdam.
A. C. de Neeve, Rotterdam.
A. Reitsma, Rotterdam.
Prof. Ir. W. Schermerhorn, Delft.
Prof. Mr. F. de Vries, Rotterdam.
Aanvankelijk bestond het programma uit 3 halve uren bij de
A.VRO., daarna werd het uitgebreid met eveneens 3 halve uren
bij de V.A.R.A. Eén wekelijksch halfuur werd opgedragen aan den
heer Jordaan, om een onderwerp, dat de algemeene belangstelling
heeft, te behandelen, n.1. „Film en Filmkunst”.
Een tweede halfuur per week bestemd voor moeilijker cursussen.
Daarnaast voorzag het derde halfuur in de bespreking van meer
populaire onderwerpen te bouwen. Het vierde halfuur werd bestemd
voor muziek, het vijfde was een morgenhalfuur voor de moeder.
De Vereeniging voor Kinderverzorging en Opvoeding werd bereid
gevonden, een programma voor de moederhalfuren te ontwerpen.
Het laatste en zesde halfuur op Zaterdagmiddag brengt onder
werpen als „reizen en trekken”, kunstbeschouwingen en litteratuur.
Zoo was de toestand voor het winterseizoen 1S30—1931.
In den zomer van 1931 ontstonden moeilijkheden met de vereenigingen, weshalve de R.V.U.H. zich tot den Minister van Water
staat wendde om zelfstandig zendtijd te ontvangen.
Bij schrijven van den Minister van 14 October 1931, no. 5 werd
bepaald, dat de R.V.U.H. den volgenden zendtijd ter beschikking
ontving:
2 uur per 3 weken en wel éénmaal per week gedurende V» uur
van 18 30—19 uur en per 3 weken V2 uur van 11—11.30 uur.
Bij toerbeurt om de 8 weken staan de A.V.R.O. en de V.A.R.A.
den benoodigden zendtijd af te beginnen op 3 November 1931 met
de A.V.R.O.
De uitzending zal, indien de daarvoor beschikbare tijd ten laste
komt van de A.V.R.O. des Dinsdags en indien de V.A.R.A. zend
tijd beschikbaar moet stellen des Woensdags moeten plaats vin
den, behalve indien deze dagen samenvallen met een Christelijken
feestdag of een Algemeen Programmadag, in welk geval de uit
zending dan vervalt, tenzij de betrokken algemeene omroepvereeniging tegen het afstaan van zendtijd geen bezwaar heeft.
iiiiMimiiiimiiimmiiiiii
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Humanitaire en
Idealistische Radio-O inroep H.I.R.O.

Leden van het Bestuur van de H.I.R.O.
Mr. Dr. D. Albers, Vice-Voorzitter; G. de Boer, Secretaris;
J. D. Ros, Voorzitter; H. M. Hörchner, Penningmeester;
Ds. D. A. van Krevelen
OVENSTAANDE vereeniging is een federatie van vereenigingen en personen, die volgens artikel 2 van de statuten zich
ten doel stelt: de radio-omroep aan te wenden voor de be
wustmaking en de bevordering van de algemeene broederschap.
Zij werd opgericht den 28sten April 1929, in een vergadering
waar een twaalftal organisatie’s waren vertegenwoordigd en boven
dien een aantal belangstellenden aanwezig waren. Bedoelde ver
gadering was bijeengeroepen door een Commissie, die zich tot taak
had gesteld te trachten een omroepvereeniging te stichten, waarin
zooveel mogelijk alle humanitaire en idealistische stroomingen in
Nederland vertegenwoordigd zouden zgn. Zij had daartoe de be
sturen uitgenoodigd van 49 verschillende organisatie’s, die een hu
manitair of idealistisch doel hadden: geheelonthouders, vegetariërs,
dierenbeschermers, vredesvrienden, theosofen, spiritisten enz. Van
verschillende personen en organisatie’s waren sympathiebetuigingen
ingekomen, en nadat een inleiding was gehouden over den toe
stand op radiogebied, die gevolgd werd door een geanimeerde be
spreking, werd met algemeene stemmen tot oprichting besloten.
Een voorloopig bstuur werd gekozen, bestaande uit de heeren:
J. D. Ros (Voorz.); Mr. Dr. D. Albers en G. de Boer (Secr,).
Op deze vergadering werd o.m. meegedeeld, dat bovengenoemde
Commissie zich eerst gewend had tot de bestaande omroepvereenigingen om één uur zendtijd per week, wat dus voor elk der omroepvereenigingen een uur in de vier weken zou beteekenen, echter
zonder resultaat.
Daarna werden de op de vergadering aanwezige concept-statuten
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besproken en na eenige wijzigingen goedgekeurd. Aan het voorloopig bestuur werd opgedragen, de Koninklijke goedkeuring op
de statuten aan te vragen en een concept-huishoudelijk reglement
samen te stellen.
Den 9den Juni van hetzelfde jaar werd een tweede vergadering
gehouden, waar het Huishoudelijk Reglement werd vastgesteld en
het voorloopig bestuur definitief werd.
Den 26sten Augustus verkreeg de nieuwe omroepvereeniging de
Koninklijke goedkeuring.
Volgens het eerste jaarverslag hadden zich op 31 December 1929
reeds dertig organisatie’s, gezamenlijk meer dan tachtig duizend
leden tellende, bij de H.I.R.O. aangesloten, benevens circa duizend
personen.
Allerlei geruchten omtrent de verdeeling van den zendtijd werden
in die dagen in de pers vermeld en al dadelijk begon het H.I.R.O.
bestuur met het zenden van een verzoek om zendtijd.
Nadat op den 15den Mei het bekende zendtijdbesluit was ge
publiceerd, werd in een vergadering van den Radioraad aan den
vertegenwoordiger van de H.I.R.O. medegedeeld, dat een half uur
per week zendtijd voor de H.I R.O. wellicht disponibel was. En
van dien tijd af, begon voor het H.I.R.O. bestuur een voortdurende
strijd om het verkrijgen van vastgestelden zendtijd: een geconespondeer en geconfereer zonder eind en nog altijd, nu meer dan
iy2 jaar later, kan de Minister niet besluiten en moet elke uit
zending opnieuw worden aangevraagd.
Op de in Maart 1930 gehouden Jaarvergadering werd het bestuur
als volgt samengesteld: J. D. Ros, Voorzitter; Mr. Dr. D. Albers,
vice-Voorzitter; G. de Boer, Secretaris; H. M. Hörchner, Penning
meester en Ds. D. A. van Krevelen. Dit bestuur bleef op de Jaar
vergadering in 1931 gehandhaafd.
Op deze laatste Jaarvergadering werd, met het oog op het voor
komen van verdere verbrokkeling op het gebied der bijzondere
omroepvereenigingen besloten, om elke vereeniging toe te laten,
wier statuten niet in strijd zouden zijn met de statuten van tie
H.I.R.O.
De bij de H.I.R.O. aangesloten vereenigingen tellen thans meer
dan 140.000 leden en zeker kan dus gezegd worden, dat een vrij
belangrijke volksgroep wordt vertegenwoordigd.
Sedert eenige maanden worden door het bestuur pogingen aan
gewend, om de verschillende organisatie’s op het gebied van de
bijzondere omroepvereenigingen in een organisatie samen te bren
gen, of althans samenwerking te verkrijgen.
Uitzendingen in 1931.
Voor 18 Januari waren 2 uren aangevraagd voor de Theosofische
Vereeniging, waarvan een uur werd toegestaan; ’s morgens van
11 tot 12 uur; Spreker: Dr. J. Tinbergen, over: „Werkloosheid
als wereldverschijnsel.”
Op den 16den Februari werd van 20—21 uur een lezing uitge
zonden van Mr. J. A. Krishnamurti met vertaling.
Op 26 Februari van 19—20 uur een uitzending voor de Vereen.
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voor Wettelijke Dierenbescherming en voor de Theosofische Vereeniging. Sprekers: de heer Ir. D. de Clercq, over: ,,De rechten der
Dieren”, en Mr. Dr. J. J. van der Leeuw, over: ..Levensarmoede.”
Op 11 April van 16—17 uur, uitzending van een gedeelte van de
Jaarvergadering van het Ned. Jack London Verbond. Spreekster:
Jonkvr. E. des Tombe, over: „Circussen en dressuur”. Door den
heer G. de Boer werd gedurende een kwartier gesproken over den
..Good Will-day”.
Den 20sten Mei werd van 20—24 uur een uitzending georganiseerd
voor de verschillende bij de H.I.R.O. aangesloten Vredesvereenigingen. Spr.: De dames Selma Meijer, over: „Ontwapening”; A. C.
Luijten-Block, over: „Zedelijke ontwapening als grondslag voor
den Wereldvrede”, en de heeren: Dirk Boer, over: „Een woord tot
de Jongeren”, en J. Kruisheer, over: „Volkenbondsdag”.
Muzikale medewerking van de heeren: Karei de Jong (le viool),
Frans Eisen (2e en altviool) en Jan van Duinen (piano) en het
Gemengd Dubbel Kwartet „Ons Genoegen” te Zaandam. (Dir. Mej.
Alida van der Kwast).
Den 20sten Juni van 20—21 uur, uitzending voor de Alg. Ned.
Vrouwen-Vredebond en voor de Star Publishing Trust. Spr.: Mej.
E. M. van Wijngaarden, over: „Een woord aan alle vrouwen en
moeders”, en de heer M. Ch. Bouwman, over: „Krishnamurti”. (In
verband met het belang van de individueele houding in de Vredes
beweging.
Daar wij nog geen vastgestelden zendtijd hadden, waren wij ook
niet verplicht in de voor de radio minder gunstige zomermaanden
uit te zenden, zoodat wij voor de maanden Juli, Augustus en Sep
tember geen uitzending aanvroegen.
Den 3den October verzorgden wij in den vooravond van den
Dierendag, van 20—21 uur, een uitzending voor de Ned. Vereeniging ter Bescherming van Dieren, waarin als spreker optrad de
heer A. C. Rochat, over het onderwerp: „Dierendag-Menschendag”.
Medewerking werd verleend door Mej. Annie v. d. Zelm (Sopraan)
aan den vleugel begeleid door Mej. Wilh. Boxen.
Den 20sten October van 20—21 uur uitzending voor de Theo
sofische Vereeniging Ned. Afd. en voor de Zaandamsche en Enkhuizer Loges van die vereeniging. Sprekers: de heeren J. Kruis
heer, over het onderwerp: „Een theosoof over de huidige crisis”
en G. de Boer, over: „Durf te leven”.
Voor Zaterdag 31 October hadden wij voor de Afd. Haarlem van
de Evangelische Maatschappij ter herdenking van den Hervor
mingsdag in de Groote Kerk te Haarlem 2 uren aangevraagd. Ons
werd één uur, van 20—21 uur toegewezen. Sprekers waren Ds. P.
W. Foeken, Hervormd predikant te Haarlem, over: „Het beginsel
der Hervorming”, en Ds. F. Dijkema, Doopsgezind predikant te
Amsterdam, over: „De taak der Hervorming”. Medewerking werd
verleend door Mevr. A. C. van Tienhoven (alt).
Op 11 en 24 November werden wij vrij plotseling voor het feit
gesteld om uren, die wij in den avond hadden aangevraagd over
dag te bezetten, waaraan wij om verschillende redenen niet konden
voldoen, zoodat deze uitzendingen moesten vervallen.
Den 8sten December van 17—18 uur verzorgden wij een uitzen143
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ding voor den Bond voor Staatspensioneering. Sprekers waren:
Ds. D. A. van Krevelen, over: „Hoe lang nog...?” en Ds. D. A.
Hoekstra, over: „Niet voor ons, maar voor hen”. Medewerking
werd verleend door de dames Lucie Goud (Sopraan) en Bregta
Stolp (alt) aan den vleugel begeleid door Mej. Betsy Peiffer.
Aangesloten Vereenigingen by de H.I.R.O.
Algem. Ned. Vrouwen-Vredebond, Afd. Haarlem. Secr.: Mej. J.
Veldt, Emmalaan 8, Haarlem.
Algem. Ned. Vrouwen-Vredebond. Secr.: Heideweg 3, Soest.
Amsterdamsche Loge T.V.N.A. Secr.: Dr. J. W. Boissevain, Tol
straat 156, Amsterdam.
Bond voor Staatspensioneering. Secr.: Ds. D. A. van Krevelen,
Deinum.
Deventer Loge T.V.N.A. Secr.: Mej. H. P. de Bruin, Lange Bisschopstraat 16, Deventer.
Evangelische Maatschappij. Secr.: P. Hugenholtz, Voorthuizen
Federatie van Dierenbeschermers Ver. Secr.: Mej. H. Pothoff,
Schouwtjesplein 13, Haarlem.
W. B. Fricke Loge T.V. Secr.: Mej. T. A. C. Labout, Hoofd
gracht 62, Den Helder.
Hilversumsche Loge T.V.N.A. Secr.: Boomberglaan 24, Hilversum.
Int. Broederschap voor Kunst en toegepaste Kunst. Secr.: Mej. P.
Bolken, Titiaanstraat 28, Amsterdam.
Int. Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid. Secr.: Mej. Selma
Meijer, Joh. Verhulststraat 27, Amsterdam.
Karma en Reincarnatie Legioen. Secr.: W. Burger, Deurloostraat 82, Amsterdam.
Loge Enkhuizen T.V.N.A. Secr.: Mevr. A. H. Egmond-Polman,
Westerstraat, Enkhuizen.
P. C. Meuleman Loge T.V.N.A. Secr.: W. Winter, v. d. Mondestraat 59, Utrecht.
Nederlandsche Blindenbond. Secr.: A. A. Bunk, Resedastraat 51,
Den Haag.
Ned. Kinderbond. Secr.: Mej. A. Buisman, Obrechtstraat 213,
Den Haag.
Ned. Jack Londonverbond. Secr.: Jonkvr. E. des Tombe, Wassenaarscheweg 42, Den Haag.
Theosofische Ver. Ned. Afd. Secr.: Tolstraat 156, Amsterdam.
Ned. Verbond van Vrijmetselaren. Secr.: Mej. G. Slotboom, Laan
Copes 143, Den Haag.
Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren. Secr.: Prinses Made
straat 40, Den Haag.
Ned. Ver. van Spiritisten „Harmonia”. Secr.: W. A. Bergman,
Park Vronestein 22, Voorburg.
Nooit meer Oorlog Federatie. Secr.: H. H. Meulenbelt Jr., Rijn
laan 164bis, Utrecht.
Nijmeegsche Loge T.V. Secr.: Mej. W. J. Haverkamp, St. Annastraat 41, Nijmegen.
Olcott Loge T.V.N.A. Secr.: H. P. A. Wierts v. Coehoorn, Prins
Hendrikstraat 136, Ginneken.
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Sattva Loge T.V.N.A. Secr.: Mevr. T. de Vries-Tempel, Lomanstraat 14, Amsterdam.
Star-Publishing Trust, Ned. Agentschap. Secr.: Alkmaarschestraat 1, Scheveningen.
Stichting Nationale Vredesactie. Secr.: Ds. J. B. Th. Hugenholtz,
Ammerstol.
Ver. tot Wettelijke Dierenbescherming. Secr.: J. F. J. Buning,
Huize Regnerus, Soestdijk.
Vredesgroep Amsterdam. Secr.: Wilhelm C. Frlgge, v. Hall
straat 115 huis, Amsterdam.
Vredeskring Zwolle. Secr.: Mevr. G. A. Tiesinga-Hütter, Prins
Hendrikstraat 3, Zwolle.
Zaandamsche Loge T.V.N.A. Secr.: H. Blees Jr., Wattstraat 6,
Wormerveer.
Centrale Bond van Werkmeesters en ander opzichth. personeel.
Secr.: Tolsteegsingel 12, Utrecht.
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V ereemging
van Liberale Radio^Amateurs

V.L.R..A.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
T^v E Liberalen zijn voorstanders van een nationalen omroep, en
| ) tegenstanders van elke politieke scheiding in den aether.
Intusschen hebben de Liberalen begrepen, dat met de betui
ging van hun afkeer van alle politieke radio-propaganda de schei
ding nog niet uit den omroep is verwijderd. Toen men tenslotte de
Liberalen by de verdeeling van den zendtijd geheel uitschakelde,
vormde zich in het begin van 1928 een Comité, met als doelstel
ling zoo spoedig mogelijk een verspreiding van de Liberale begin
selen langs radio-telefonischen weg te verkrijgen. Voorzitter van
dit Comité was Mr. D. Fock, terwijl als secretaris en penning
meester optraden de heeren S. Wijnbergen te Hillegersberg en
Wt. J. Bastiaan te Scheveningen.
Dit Comité wendde zich in Maart 1928 tot den Minister van
Waterstaat met een afzonderlijke aanvraag inzake een vergunning
tot uitzending, over een door den Minister aan te wijzen zend
station. Het deelde daarbij mede dat, hoewel men in Liberale
kringen nog steeds de voorkeur bleef geven aan een uitsluitend
nationalen omroep zonder politieke propaganda, het meende niet
langer met de indiening van deze aanvraag te kunnen wachten,
gezien de wijze waarop de omroep ten onzent zich ontwikkelde.
„dat de
aldus het Comité
„Zonder zelfs te doen gelden”
Liberalen als politieke groep reeds uit een oogpunt van gelijkgerechtigheid aanspraak kunnen maken op een evenredig deel van
den zendtijd, maakt de agressieve propaganda van andere om
roepen het ten eenenmale onmogelijk om als politieke groep af
zijdig te blijven.”
Het Comité koesterde op dat oogenblik nog de hoop, dat een
eventueele afwijzing van zijn aanvraag wellicht mede zou leiden
tot algeheele verwijdering van de politieke propaganda uit den
aether. Dit bleek echter een illusie, en het Comité ontving de mededeeling, dat zijn aanvraag zou worden voorgelegd aan den in te
stellen Radioraad.
Het Comité werd in den zomer van 1928 in een Vereeniging om
gezet. De statuten der Vereeniging werden bij notarieele acte d.d.
7 September 1928 vastgesteld en bij Koninklijk besluit d.d. 1 Dec.
1928 onveranderd goedgekeurd.
Nadat de Vereeniging zich aldus had geconstitueerd, traden als
haar Bestuur op, de heeren:
Mr. D. Fock, ’s-Gravenhage, Voorzitter;
S. Wijnbergen, Hillegersberg, Secretaris;
Wt. J. Bastiaan, Scheveningen, Penningmeester;
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Mr G. A. Boon, ’s-Gravenhage en H. P. Gelderman, Oldenzaal,
aangewezen door het Hoofdbestuur van de Liberale S taats
MrPaajKe«.iÏÏij^s^nZ:-H,
Mei. Mr. J. Toxopeus Pott, ’s-Gravenhage;
Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart, Rotterdam;
W. Wilton, Rotterdam.
In de samenstelling van het Bestuur der V.L.R.A. (Liberale
Omroep) is sedert dien geen wijziging gekomen.
In haar statuten is het doel der Vereeniging als volgt cmschreven:
a. de belangstelling voor de radio-wetenschappen op te wekken
bij de Nederlandsche bevolking;
b. haar leden door middel der radio-telefonie en -televisie nut
tig en aangenaam bezig te houden;
c. door middel van bovengenoemde wetenschappen de beginselen
te verbreiden van de Liberale Staatspartij ,,De Vrijheidsbond”.
De Vereeniging tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg
en wel door:
a. het uitzenden van redevoeringen, lezingen, debatavonden,
concerten, e.d.;
b. het organiseeren van de ontvangst hiervan voor een zoo groot
mogelijk aantal personen;
c. het verstrekken van inlichtingen op radio-technisch gebied
aan haar leden;
d. een eigen zendstation te verkrijgen;
e. andere wettige middelen die voor dit doel gewenscht zijn.
De contributie werd vastgesteld op ƒ 1.— per jaar als minimum.
Nadat de V.LR.A. zich op 18 December 1928 opnieuw tot den
Minister van Waterstaat gewend had met het verzoek, haar voorloopig ten spoedigste de beschikking te geven over eenige zend
uren, totdat na de instelling van den Radioraad een definitieve
regeling zou zijn getroffen, richtte zij op den laatsten dag van
genoemd jaar een „Oudejaarsboodschap” tot den KRO., de N.C.
R.V. en de V.A.R.A., teneinde een laatste openlijke poging te
ondernemen om in 1929 gezamenlijk aan Nederland een waarlijk
nationalen omroep te geven, bij welken alle strijdpunten betref
fende politieke, sociale en religieuze aangelegenheden buiten den
omroep worden gehouden En nadat op 29 Januari 1929 de Radio
raad door Minister Van der Vegte was geïnstalleerd, deelde de
Liberale Omroep aan dit college mede, nog steeds bereid te zijn,
mede te werken tot het instellen van een nationalen omroep, waar
bij géén zendtijd wordt afgestaan aan eenige andere organisatie,
behoudens beschikbaarstelling van wijdingsuren op Zon- en Feest
dagen.
Waar al deze pogingen niet den minsten weerklank vonden, waren
de Liberalen gedwongen, voortdurend een zendtijdvergunning op te
eischen, om te voorkomen dat de Liberale beginselen in den aether
geheel in verdrukking zouden komen. Het Bestuur heeft herhaal
delijk te bevoegder plaatse zijn standpunt en de aanspraken van
den Liberalen Omroep kenbaar gemaakt, o.a. in een vergadering
van den Radioraad in 1929. Op 26 Januari 1930 werd aan den
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Minister van Waterstaat medegedeeld, dat de Liberale Omroep er
niet in kan en mag berusten, dat hem wordt geweigerd de zend
vergunning, welke aan anderen is verleend, en dat dit in strijd
werd geacht met de Nederlandsche wet, welke gelijkheid voor aile
Staatsburgers tot grondslag heeft. En toen in het advies van den
Radioraad het Liberale volksdeel, dat één tiende der bevolking
vormt, eenvoudig bij de kleine groepen werd ingedeeld, werd in
een adres d.d. 24 Maart 1930 aan den Minister opgemerkt dat,
waar de V.A.R.A. op grond van het feit, dat zij 24 % van het volk
omvat, 18 % van den zendtijd zou krijgen om haar cultuur uit te
zenden, den Liberalen op dienzelfden grond 7 % toekomt voor de
verspreiding hunner cultureele beginselen.
Het jaar 1930 heeft de oplossing van het omroepvraagstuk ge
bracht, waarbij de neutrale omroep werd ingekort en de Liberale
Omroep werd teruggewezen naar de 5 % van den zendtijd, welke
beschikbaar werd gehouden voor de bijzondere omroepvereenigingen.
Eenige maanden na de zendtijdverdeeling werd de V.L.R.A. uitgenoodigd om voor den Radioraad blijk te geven van haar inzichten
omtrent de verdeeling van deze 5 %; voor dit college werd o.a.
bepleit om den zendtijd voor den Liberalen Omroep niet te ont
nemen aan de A.V.R.O., doch aan de N.C.R.V. Tot op dit oogenblik is de ministerieele beschikking inzake de bijzondere omroep
vereenigingen nog niet bekend. Intusschen werd den Minister bij
herhaling verzocht, om den Liberalen Omroep eveneens de beschik
king te geven over de omroep-programma’s, welke onontbeerlijk
zijn voor een eventueel te stichten eigen omroeporgaan; dit ver
zoek werd afgewezen.
In afwachting van de beschikking van den Minister inzake de
bijzondere omroepvereenigingen, werd aan den Liberalen Omroep
tal van malen een bijzondere zendvergunning verleend: voor z.gn.
hoogtijdagen van de Liberale Staatspartij ,,De Vrijheidsbond”, bij
verkiezingen, voor propagandavergaderingen e.d. Een incident had
plaats bij de uitzending voor den Bond van Jonge Liberalen op
29 Januari 1931, toen den Liberalen Omroep door middel van de
censuur belet werd. voor de microfoon zijn standpunt op radiogebied uiteen te zetten.
Toen de Indische zender ook stond betrokken te worden in het
omroep-vraagstuk, werd op 2 September 1929 aan den Minister van
Koloniën medegedeeld, dat de Liberale Omroep gekant was tegen
het geven van zenduren aan politieke organisaties, doch dat bij
het eventueelen verleenen van zendtijd bestemd voor den omroep
in Indië, ook hij de beschikking wenschte over een aantal zend
uren ter verspreiding van zijn cultureele beginselen.
De V.LR.A. houdt telken jare haar algemeene ledenvergadering
op het tijdstip en ter plaatse waar het Liberaal Partijcongres
plaats vindt. In 1929 had deze algemeene ledenvergadering te Arn
hem plaats, in 1930 te Scheveningen en in 1931 te Deventer.
imiiiimimimiiimiiiiiii
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mroepvereeniging

V. R. O.
1 \ E Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging (V.R.O.) werd op| ) gericht 11 Juli 1928. Het Algemeen Bestuur is gevestigd te
Amsterdam. Het adres luidt: V.R.O., Postbus 793, Amsterdam.
Postrekening: 121694.
Artikel 2 statuten luidt: De vereeniging heeft ten doel de be
langstelling te wekken voor en het bevorderen van radio-uitzendingen in den geest van artikel 1 van de statuten der Vrijdenkersvereeniging „De Dageraad”, welk artikel luidt:
De vereeniging „De Dageraad” stelt zich ten doel de bevor
dering der vrije gedachte, tot zuivering en verdieping van
’s menschen zedelijk en verstandelijk besef. Zij plaatst zich hier
bij op den wetenschappelijk-wijsgeerigen grondslag van de souvereiniteit en autonomie der rede. Mitsdien aanvaardt zij als
grondslag voor wereld- en levensleer uitsluitend de normen van
het redelijk en zedelijk bewustzijn en de gegevens der ervaring,
onder afwijzing en bestrijding van elk geloofsdogma of bindend
gezag van kerk of persoon, schrift of overlevering.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het verzorgen van radio-uitzendingen;
b. het organiseeren van bijeenkomsten;
c. de uitgave van aan het doel gewijde geschriften;
d. alle andere aan het doel bevorderlijk zijnde wettige middelen.
Het liet zich aanzien, dat de stand van zaken op radiogebied
zooals die in 1928 was, tot gevolge zou hebben, dat vier groote
stroomingen, die leven in het Nederlandsche Volk zich voor de
microfoon zouden kunnen uiten en voor hun idealen propaganda
zouden kunnen maken, terwijl verschillende andere stroomingen
— al telden deze dan minder aanhangers — nimmer in staat zou
den zijn, door middel van de radio van hun idealen te kunnen ge
tuigen. Deze gang van zaken was in het oog van vele vrijdenkers,
georganiseerd in de Vrijdenkersvereeniging „De Dageraad” zeer
onrechtvaardig. Zij toch meenden, dat de radio-omroep naast een
middel tot amusement en ontspanning, tevens moest zijn een mid
del tot opvoeding en geestelijk-cultureele ontwikkeling, en zij hul
digden het denkbeeld, dat door middel van den radio-omroep de
verschillende geestelijke stroomingen in Nederland hun inzichten
in vragen van levens- en wereldbeschouwing moesten kunnen be
kend maken. En waar nu deze vrijdenkers de pretentie hadden, dat
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zij een geestelijke strooming vertegenwoordigden, die in de levens
vragen een belangrijk woord zou kunnen medespreken, poogden zij
dus toegang tot de microfoon te krijgen.
Zij stelden zich voor — om het aantal omroepvereenigingen in
Nederland niet nóg grooter behoeven te maken — bij een be
staande vereeniging elke week bijv. een half uur te kunnen ver
zorgen. De K.R.O. en N.C.R.V. kwamen wegens diepgaande principieele verschillen natuurlijk voor een dergelijke aanvraag niet in
aanmerking. De V.A.R.A. beschikte zelf slechts over enkele uren
per week, bleef dus de A.V.R.O., die echter weigerde ons geregeld
een bepaalden zendtijd te garandeeren — ofschoon deze vereeniging
in haar orgaan herhaaldelijk had verzekerd, dat geen kleine om
roepvereniging behoefde te worden gesticht, wijl elke strooming
door haar kon worden vertegenwoordigd.
Restte ons slechts de stichting van een eigen omroep-vereeniging.
Deze stichting vond plaats te Amsterdam op 11 Juli 1S28, terwijl
de vereeniging als rechtspersoon werd erkend bij Kon. Besluit van
15 Maart 1929, No. 39. In vrijdenkerskringen was voor onze V.R.O.
veel belangstelling. Zij groeide en groeit gestaag. Momenteel heeft
zij 6500 leden, 21 afdeelingen en een 30-tal correspondentschappen.
Onze eerste uitzending verwekte veel beroering in geheel Neder
land. De heer J. Hoving, daartoe uitgenoodigd door onze vereeni
ging besprak een door Mussolini vroeger geschreven brochure.
Nauwelijks had de spreker een 20-tal woorden geuit en zich slechts
met deze weinige woorden bepaald tot het schilderen van MussolinVs
levensbeschouwing ten tijde van het ontstaan der brochure, of de
radio-uitzending werd plotseling verbroken. Deze, volgens velen en
ook volgens ons door geen enkel redelijk motief gesteunde daad,
wekte veel beroering, die zelfs haar weerklank vond in het
Parlement.
Zooals gezegd, groeide en groeit de V.R.O. geregeld. Het feit
echter, dat wij nog steeds niet kunnen beschikken over een vastgestelden geregelde zendtijd, belemmert ons werken zeer en dit is
dan ook de oorzaak, dat de geschiedenis der V.R.O. tot heden ge
schreven kan worden zonder veel „ups and downs”. Geregeld wordt
door het Algemeen Bestuur gesteund door de afdelingsbestuurders
en correspondenten gewerkt aan den organisatorischen opbouw en
uitbreiding der vereeniging. De door ons verzorgde uitzendingen
vinden blijkens de bij ons binnenkomende rapporten veel weerklank
bij onze leden en bij vele luisteraars, die niet tot onze Leden be=hooren en zijn tot heden de hoogtepunten in ons bestaan. Hopen
wij, dat thans binnen niet al te langen tijd de V.R.O. haar leden
kan mededeelen, dat het bescheiden deel der zendtijd, waarop zij
maar aanspraak maakt, haar geregeld ter beschikking staat.
Wanneer wij daarbij mogen tellen een uitzending in het einde
van 1930, dan noemen wij als zeer belangrijke uitzending allereerst
de viering van het Vrijdenkerszonnewendefeest op 24 Dec. 1930,
waar de heer J. Hoving, redacteur van „de Vrijdenker” voor de
microfoon een rede hield over de beteekenis van dit feest voor de
vrijdenkers.
Daarna volgde een uitzending in Maart 1931. Prof. Mr. Dr. Leo
Polak, Hoogleeraar in de Wijsbegeerte te Groningen hield voor de
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V.R.O. een rede over „Eenheid boven Geloofsverdeeldheid”, die in
het geheele land zooveel bijval kreeg, dat door zeer velen gevraagd
werd deze rede in druk te laten verschijnen. Hieraan werd door
den Hoogleeraar gevolg gegeven.
Daarna volgde een uitzending in Juni 1931. De heer C. de Dood
sprak voor ons over „Het Godsgeloof”, terwijl op 18 November de
heer S. de Wolff, Privaatdocent aan de Amsterdamsche Universiteit een rede hield voor de V.R.O. getiteld „Geloof en Wetenschap”.
Op 3 December sprak de leider der Nederlandsche Vrijdenkersbeweging de heer J. Hoving over het feit, dat in 1931 de Vrijdenkersvereeniging „De Dageraad” 75 jaar bestaat.
Ten nauwste met onze Vereeniging verbonden is de Vereeniging
„De Dageraad”. Deze vereeniging exploiteert een weekblad „De
Vrijdenker” waarin geregeld een rubriek V.R.O.-nieuws is op
genomen.
Ons standpunt, dat de V.R.O. een bepaalde taak heeft te ver
vullen, een taak die ver valt buiten het arbeidsveld der andere
omroepvereenigingen en reeds daarom alleen de V.R.O. nimmer zal
overgaan tot het naapen of beconcurreeren der andere Omroep
organisaties, maakt dat wij zeer vriendschappelijk samenwerken.
Hieraan is ook bevorderlijk het feit, dat wij steeds, hetzij in ge
schrift, hetzij voor de microfoon onze leden voorhouden, dat wij
slechts aanvullend werken, en dus het lidmaatschap van onze V.R.O.
zeer goed mogelijk is naast het lid-zijn van andere omroep
organisaties. Hierdoor ontstaat, zooals gezegd, een vriendschap
pelijke verhouding, waardoor het weer mogelijk is, dat wij bijv. als
studio gebruiken (tegen een bepaalde vergoeding) de mooi inge
richte V.A.R.A.-studio. Ook gramofoonplaten dier omroaporganisatie en alles wat voor een uitzending noodig is, betrekken wij
van deze Vereeniging.
HET ALGEMEEN BESTUUR DER V.R.O.

imiimmuiiiiiimiiiiiiiii
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Federatie voor
Radio-V akond erwijs
m Nederland

D

E Federatie voor Radio-Vakonderwijs is, op instigatie van de
,,Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding voor hand
werklieden in Nederland”, opgericht in een vergadering van
gedelegeerden van aangesloten vereenigingen, gehouden te A’dam
op 20 Juni 1931.
De Federatie is gevestigd te Amsterdam; zij stelt zich ten doel,
uitzendingen van radiolezingen en -cursussen in het belang van de
vakopleiding voor mannen en vrouwen te organiseeren en te ver
zorgen, een en ander zoodanig, dat het niet in strijd is met eenige
godsdienstige of politieke richting. Lid van de Federatie kunnen
worden omroepvereenigingen en vereenigingen, die zich in het bij
zonder bezig houden of belang hebben bij de bevordering van de
vakopleiding in den meest uitgebreiden zin. De Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen kan twee gedelegeerden in de
Federatie benoemen. Elk der toegetreden vereenigingen benoemt
eveneens twee gedelegeerden.
Na de oprichting heeft het bestuur zich bezig gehouden met de
samenstelling van reglementen en instructies en met de verdere
voorbereiding, teneinde in staat te zijn in 1932 met de werkzaam
heden naar buiten aan te vangen.
Tot de Federatie zijn toegetreden de volgende vereenigingen en
bonden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bond van Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs.
Bond van Vereenigingen tot het geven van Nijverheidsonderwijs.
Katholieke Radio Omroep (K.R.O.).
Nationaal Arbeids-Secretariaat (N.A.S.).
Ned. R.K. Werkliedenverbond.
Ned. Verbond van Vakvereenigingen (N.V.V.).
Ned. Werkliedenverbond „Patrimonium”.
R.K. Ver. van Directeuren en Leeraren „St. Bernardus”.
Ver. van Arbeiders Radio Amateurs (V.A.R.A.).
Ver. tot Bevordering van de Vakopleiding voor handwerklieden
in Nederland (Vakopleiding).
11. Ver. van Directies van Nijverheidsscholen (V.D.N.).
Het Secretariaat is gevestigd te Maastricht, Notgerusweg 21.
153

o,.

derwijsfonds voor

iS clieep vaart
door G. DE JONG

T~x E stichting werd opgericht op 5 Juli 1921 bij notarieele acte
| J als Onderwijsfonds voor de Binnenvaart, terwijl bij notarieele
acte van 10 April 1931 de naam veranderd werd in „Onder
wijsfonds voor de Scheepvaart”.
Het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart bestaat thans uit vijf
afdeelingen, elk met een eigen bestuur. Uit elk dezer afdeelingen
wordt een vertegenwoordiger in het Bestuur van het Onderwijs
fonds voor de Scheepvaart aangewezen.
De vijf afdeelingen zijn:
I. Binnenvaartscholen.
II. Practische vakopleiding.
3H. Zwemonderricht.
IV. Huisvesting van Schipperskinderen aan den wal.
V. Weekblad „De Binnenvaart”.
Het Stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:
G. de Jong, Voorzitter.
M. J. van Alphen de Veer, Inspecteur voor het Nijverheids
onderwijs, Lid, aangewezen door den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen.
J. van ’t Hoff, Dordrecht, Lid.
C. Fock, Hoofd-Inspecteur voor de Scheepvaart, Lid.
G. C. Nuy, Directeur van de N.V. Stoomsleepdienst v.h. van
P. Smit Jr. te Rotterdam, Lid.
R. ter Horst, Hoofd eener Schippersschool te Rotterdam, Lid
A. Cohen, Amsterdam, Secretaris.
De Stichting heeft volgens art. 2 ten doel:
Het bevorderen van onderwijs ten behoeve van de scheepvaart en
van hen, die daarin arbeiden en van hunne kinderen en voorts in
het algemeen al wat met dat onderwijs verband houdt of tot be
vordering daarvan kan strekken.
De Stichting is begonnen met de exploitatie van Nijverheids
scholen in de voornaamste scheepvaart-centra, de indienststelling
van het Instructie-Vaartuig „Prins Hendrik” op 3 September 1921
en in 1931 op 12 September de indienststelling van de „Prinses
Juliana”.
Uitgifte vond plaats van het maandblad, later veertiendaagsch
blad en nu reeds sedert 4 jaren weekblad „De Binnenvaart”.
Om de schippers, die niet onze scholen kunnen bezoeken te be
reiken werd op 11 October 1926 onze radio-dienst geopend.
De regeling van het vakonderwijs per radio berust bij een des
kundige commissie, bestaande uit de heeren:
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G. C. Nuy, directeur van de N.V. Nederlandsche Stoomsleepdienst
v.h. van P. Smit Jr. te Rotterdam, voorzitter.
G. de Jong-, secretaris.
J. A. Brouwer, secretaris van de Nederlandsche Vereeniging van
Werkgevers in de Binnenvaart.
R. C. van Ree, Technisch ambtenaar bij de arbeidsinspectie te
Maastricht.
Als leeraren voor dit onderwijs, dat door schriftelijke toelich
ting in het weekblad ,,De Binnenvaart” een succes werd, treden op:
A. Banning, directeur van de Binnenvaartschool te Amsterdam.
M. Braam, leeraar Binnenvaartkunde te Rotterdam.
L. K. A. van Duuren, voorzitter van de Examencommissie voor
machinist te Amsterdam.
C. A. M. C. van Kasteel, secretaris van de vereeniging van
Reeders te Rotterdam.
A. A. Klejjn, leeraar Binnenvaartkunde te Dordrecht.
R. C. van Ree, Technisch ambtenaar bij de Arbeidsinspectie te
Maastricht.
A. de Vos, directeur van de Binnenvaartschool te Rotterdam.
Aanvankelijk werd van October tot Mei uitgezonden over den
zender van de A. V. R. O., die gastvrijheid verleende, tot op 5
December 1931 wij de beschikking ontvingen van den Minister
van Waterstaat, dat ons iedere week een half uur zendtijd was
toegekend bij toerbeurt ten laste van de vier algemeene omroepvereenigingen. Dit half uur valt steeds tusschen 6 en 8 uur n m.
op Dinsdag en Woensdag. Wij hebben geen eigen studio, doch de
lessen worden gegeven in de studio van het Persbureau Vaz Dias,
Singel 91 te Amsterdam.
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Koninklijk Nederland scli jMLeteorologiscli
Instituut (K.N.M.I.)
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EDERT 1 Juli 1925 is aan het Centraal Bureau in bedrijf een
zendstation voor radiotelefonie en -telegrafie (roepletters
PI.M.). Dit station is gebouwd naar het ontwerp en volgens
het systeem van den heer H. H. S. a Steringa Idzerda (Nederl.
Octrooi, No. 6976) voor een antenne-energie van 1 K.W. Een
hoogspanningsgenerator, die 4000 è. 5000 Volt levert, wordt ge
dreven door een 6 P.K. draaistroommotor op het provinciale net,
die ook een laagspanningsdynamo op dezelfde as drijft. De gloeidraden van de stuurlamp en de 3 zendlampen van 0.5 K.W. elk
worden parallel gevoed uit een gelijkstroomdynamo 15 Volt, 50
Ampère, welke dynamo door een 1.5 P.K. wisselstroommotor aan
gedreven wordt, terwijl de hoogspanningsmachine den plaatstroom
levert. Naarmate een microfoonrelais of een toongenerator via de
versterkingskringen of een morsesleutel, door weerstand en capa
citeit geshunt, met de stuurlamp verbonden worden, kan telefonie,
gedempt-ongedempte telegrafie (tonic train) of ongedempte tele
grafie verkregen worden. De antenne is opgehangen tusschen den
toren en en 37 meter hoogen mast, bestaande uit een zwaren hou
ten paal, verlengd met een Mannesmann-stalen mast en wordt met
verlengspoelen en capaciteit afgestemd op golven van 1260 en
1470 m. De eerste golf dient voor den luchtvaartweerdienst en de
internationale synoptische berichten, de tweede voor de telefoni
sche weerberichten en de binnenlandsche correspondentie.
De Minister van Waterstaat stelde omtrent de uitzending der
weerberichten met ingang van 1 Januari 1930 de volgende rege
ling vast (Staatscourant 23 Dec. 1929, no. 250).
1. Aan het Centraal Bureau van het Koninklijk Nederlandsch
Meteorologisch Instituut te de Bilt is verbonden een zendstation
voor radiotelegrafie en radiotelefonie, met een maximaal vermogen
van 1 K.W. in de antenne, bestemd voor den dienst der meteorologie.
2. Door dit station zullen worden uitgezonden de volgende soor
ten van berichten:
a. internationale synoptische weerberichten in codevorm
7.10, 13.10 en 18.10 G.M.T., facultatief ook te 1.00 G.M.T.;

te

b. weerberichten ten dienste van de luchtvaart in codevorm, op
de uren, vast te stellen door het hoofd van het bureau Luchtvaart,
in overleg met den hoofddirecteur van het Koninklijk Nederlandsch
Meteorologisch Instituut;
c. weersverwachtingen van algemeenen aard te 10.50, 11.50,
12.55 en 20.00 A.T.;
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d. nachtvorstberichten gedurende in de „Nederlandsche Staats
courant” aan te kondigen tijdvakken om 15.45 en 20.00 A.T., na
het laatste bericht genoemd onder c.
Gedurende de geldigheid van den zomertijd wordt het laatste
van de onder c genoemde berichten gesteld op 21.00 A.Z.T. Tn
dit bericht wordt het laatste van de onder d genoemde berichten
opgenomen; de overige onder c en d genoemde berichten blijven
gedurende de geldigheid van den zomertijd op dezelfde uren A.Z.T.
3. De stations, voorkomende in de verzamelweerberichten onder
2. a en b, zijn de volgende:
291 Den Helder;
292 Vlissingen;
293 de Bilt;
294 Groningen;
005 Schiphol;
296 Rotterdam;
298 Lichtschip Noord-Hinder;
009 Enter;
010 Kootwijk;
011 Katerveer;
012 Roermond;
013 Eelde;
014 Kuinre;
015 Coevorden.
4. Voor de berichten in codevorm worden de internationaal aan
gewezen codes gebruikt, opgenomen in bijlage II, A. en B., van de
Regling van den Berichtendienst ten behoeve van het Burger
Luchtverkeer.
5. a. De internationale synoptische weerberichten bevatten:
I. volledige waarnemingen van de stations 291, 292, 293, 294,
296 en 298 in ten hoogste 7 groepen van 5 cijfers;
H. facultatief na het woord „pilot” loodsballonwaarnemingen in
groepen van 5 cijfers van de stations 291 en 293;
III. facultatief na het woord „Temp” de uitkomsten van aerologische waarnemingen in groepen van ,5 cijfers, voorafgegaan
door ééne groep van 4 cijfers, die datum en uur van de waar
neming aangeeft;
IV. waarnemingen van Nederlandsche schepen in codevorm in
8 groepen van 5 cijfers per schip.
b. Vorm en inhoud van de weerberichten ten dienste der lucht
vaart worden beschreven onder 63 en volgende van de hiervoren
onder 4 genoemde regeling.
c. De weersverwachtingen worden voluit in woorden uitge
sproken; bij die van 10.50, 11.50 en 12.55 A.T. worden ook de
hoogste en laagste barometer in het waarnemingsgebied met plaats
van waarneming opgegeven. De voluit uitgesproken weersverwach
tingen worden onmiddellijk gevolgd door een overeenkomstig codeweerbericht meestal in 2 groepen van 4 cijfers, tweemaal langzaam
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geseind. De code voor dit bericht is bekendgemaakt in de „Nederlandsche Staatscourant” No. 252 van 7 December 1922, en op aan
vraag kosteloos bij het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch
Instituut verkrijgbaar.
d. De nachtvorstverwachtingen worden uitgesproken.
6. Golflengten. De berichten onder 2a en 2b worden gegeven
op 1260 m., die onder 2c en 2d op 1470 m.
7. De radiocorrespondentie ten behoeve van den weerdienst en
van den dienst der luchtvaartweerberichten wordt onmiddellijk ge
staakt bij het vernemen van het noodteeken van een scheepsstation
of van een luchtvaartuigstation, en wordt niet hervat, vóórdat
zekerheid is verkregen, dat de radiocorrespondentie, die een gevolg
is van het noodteeken, geëindigd is.
Zij wordt eveneens gestaakt bij het vernemen van de wisseling
van veiligheidsberichten ten behoeve van het burgerluchtverkeer,
welke door de letter „P” voorafgegaan worden.
8. De correspondentie wordt eveneens gestaakt, indien dit voor
een bepaald geval door een voor het openbaar verkeer bestemd
radiostation wordt verzocht.
9. a. Indien de ontvangst der op vaste tijden door het zend
station van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut
uitgezonden telefcnieberichten blijkt gestoord te worden door uit
zendingen van militaire radiostations, kan de hoofddirecteur van
het instituut tot deze stations het verzoek richten, op de bedoelde
tijden hunne correspondentie zooveel mogelijk te beperken.
b. Indien blijkt, dat de onder 2a bedoelde berichten gestoord
worden door eenig station voor het openbaar verkeer, zal ter zake
overleg worden gepleegd tusschen genoemden hoofddirecteur en
het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie.
10. Aan het zendstation zijn de roepletters P. I. M. toegekend.
11. Deze regeling kan worden aangehaald als „Regeling radioweerberichtendienst De Bilt”.
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Nederlandsche

Vereeniging voor

Internationaal Radio~ Amateurisme
Nederlanclsclie iSectie cler I.A.R.TJ.
E Nederl. Vereeniging voor Internationale Radioamateurisme
is opgericht door experimenteerende amateurs, die inter
nationale samenwerking op radiogebied wenschen te bevor
deren. De N.V.I.R. is aangesloten bij de „wereld-radio-amateursvereeniging” de „Internationale Amateur Radio Union” (I.A.R.U.)
en is erkend als de „Nederlandsche sectie der I.A.RU.”. Als zoo
danig vertegenwoordigt zij officieel het Nederlandsche kortegolf
amateurisme in binnen- en buitenland.
De N.V.I.R. is een nationaal georganiseerde, Koninklijk goedge
keurde vereeniging en laat haar officieele berichten, alsmede be
langrijke korte golfnieuws verschijnen in het weekblad „RadioExpres”, uitgever N. Veenstra, Laan van Meerdervoort 30, Den
Haag. (Abonnement franco per post ƒ 6.— per jaar). Nieuwe
leden kunnen door bemiddeling van het Secretariaat gratis 3
proefnummers ontvangen.

D

Hoofdbestuur.
Voorzitter: J. Corver, Burnierstraat 38, Den Haag.
Vice-Voorzitter: W. Tappenbeck Jr., N. Doelenstraat 2-4, A'dam.
Secretaris-Penningmeester: J. R. Letitre, Scheveningschelaan 111,
Kijkduin, Den Haag.
Commissaris: L. Lindeman, Valkenboschkade 175, Den Haag.
C. C. Verbeek, H T.O., Rijswijkscheweg, Den Haag.
J. Snijder van Wissenkerke, Koningin Wilhelminalaan 333,
Voorburg (Z.-H.).
T. T. Winkler, Westerlaan 41, De Bilt.
H. A. Veringa, Nassaukade 100, Amsterdam.
J. Kanters, Schiedamschesingel 114, Rotterdam.
Adres uitsluitend: Postbox 150, Den Haag; Giro 153054.
Het inleggeld voor nieuwe leden bedraagt ƒ 1.—. De jaarlijksche
contributie bedraagt van 1 Januari—31 December ƒ 2.50. Voor
nieuwe leden wordt na 1 Juli ƒ 1.50 en na 1 December geen con
tributie voor het loopende jaar gtheven. (Betaling uitsluitend op
Giro der Veereeniging).
De I.AR.U.
De vice-voorzitter is de vertegenwoordiger der vereeniging ten
opzichte van de I.AR.U. en behandelt alle correspondentie en in
lichtingen deze betreffende.
Traffic Department.
Correspondentie-adres: N. Fonderie Achterom 17, Den Haag.
Traffic-manager: J. Snijder van Wissenkerke. Assistent idem:
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N. Fonderie en C. A. Gehrels, St. Gerarduslaan 10, Eindhoven.
Het Traffic-Department heeft de organisatie en leiding van de
uitzendingen der amateurs voor goede afwikkeling van proeven
en radioverkeer door middel van den O.R S. (officieele rapport
stations) -dienst. Het publiceert maandelijks een uittreksel uit de
rapporten der diverse O R.-stations. Het T.D. verstrekt inlichtin
gen betreffende het werken met korte golfzenders (Geen tech
nische inlichtingen) en daarvoor geldende bepalingen, organiseert
proeven op verzoek van buitenlandsche vereenigingen en in samen
werking met de experimenteele afdeeling. Een speciaal „Storingsbureau-Holland” is belast met het onderzoek van storingsbronnen,
ook van omroepluisteraars en geeft advies betreffende eventueele
opheffing daarvan. Door het TD. kunnen ontvangststations wor
den geregistreerd onder een z.g. R-nummer. Een bureau voor sta
tistiek verzamelt o m. alle reglementen, voorschriften en in het bij
zonder adressen van alle binnen- en buitenlandsche stations. (QRAbureau).
QSL-Bureau.
Volledig correspondentie-adres: QSL-Bureau der N.V.I.R. Post
box 400, Rotterdam.
Deze dienst is belast met het doorzenden van rapporten, bestemd
voor gelicenceerde Nederlandsche stations en voor buitenlandsche
stations. Doorzending aan Nederlandsche stations geschiedt in rekening-courant, doorzending naar het buitenland heeft plaats van
kaarten welke van een z.g. QSL-zegel zijn voorzien en welke
zegels bij het bureau verkrijgbaar zijn. Reglement van het QSLbureau is aan bovenstaand adres kosteloos verkrijgbaar.
QRH-Bureau.
Correspondentie-adres: C. Jobse, Stokroosstraat 5 B, Rotterdam.
Dit bureau verstrekt gegevens omtrent den bouw van goed©
frequentie-meters. Het ijkt tegen vergoeding behoorlijk gebouwde
frequentie-meters met een nauwkeurigheid vari 1/8 %. Reglement
gratis op aanvraag.
Experimenteele Afdeelhig.
Technische leider, tevens correspondentie-adres: R. P. Wirix.
de Bruynestraat 26, Den Haag.
De E. A. is een instituut voor wetenschappelijk onderzoek en.
advies en verstrekt inlichtingen betreffende toestelbouw enz. (port
voor antwoord s.v.p. insluiten). De E. A. keurt toestellen en onder
deden uit den handel en publiceert .methoden en constructies diö
voor den kortegolf-amateur van belang zijn en neemt verder o.iuhet initiatief tot het organiseeren van proefnemingen.
Metereologisch Onderzoek.
Correspondentie-adres: K. v. d. Heyden, Garenmarkt 9, Leiden.^
Onderzoek van het verband tusschen weersomstandigheden erx
radioverschijnselen. Rapporten betreffende opvallende verschijnselen
zijn steeds zeer welkom.
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Nederlandscli Radio-Genootscliap

Het Bestuur van het Nederlandscli Radio-Genootschap
Ir. P. J. H. A. Nordloline, Secretaris; Dr. Balth. van der Pol,
Voorzitter; Prof. Ir. C. I. van der Bilt, Vice-Voorzitter;
H. Wesselnis, Redacteur. (Penningmeester is Dr. N. Koomans)
Krachtens Artikel 2 der Statuten stelt het Genootschap zich
ten doel:
a. een middelpunt van samenwerking te zijn voor de beoefe
ning van de wetenschap der radiotelegrafie en -telefonie in
Nederland en Koloniën;
b. een band te vormen tusschen haar leden en met die van
gelijksoortige vereenigingen in het buitenland;
c. het bevorderen van zoodanige wetenschappelijke onderzoe
kingen en ondernemingen, die slechts door samenwerking kunnen
worden tot stand gebracht;
d. het desgevraagd stelling nemen ten opzichte van vraag
stukken van algemeen belang, verband houdende met de radiowetenschap en haar toepassingen.
De werkzaamheden bestaan in het organiseeren van voordrachten
van wetenschappelijken of technisch-wetenschappelijken aard, het
uitgeven van het Tijdschrift van het Nederlandsch Radio Genoot
schap.
Het Genootschap is voorts het Nederlandsche Comité van de
Union Radio-Scientifique Internationale (UR.S.I.), een der Unions
van den Conseil International de Recherches.
Het Genootschap komt hoogstens 5 maal in een jaar in zitting
bijeen, waarbij zooveel mogelijk door een Nederlander doch soms
ook door een buitenlander, een voordracht wordt gehouden.
Het Tijdschrift verschijnt op ongeregelde tijden, en bevat vereenigingsnieuws, de voordrachten, en losse artikelen.
Het Genootschap is het eerste lichaam in Nederland, dat statis
tisch materiaal heeft verzameld’ betreffende radio-storingen (zie
Tijds. Ned. Radio Gen. Deel III, No. 2, Augustus 1926).
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ederlandscke "Vereenigmg
voor
Radio~T elegrafie
Secretariaat: Obrechtstraat 104, ’s-Gravenhage.
De vereeniging werd opgericht 19 Maart 1916.
Zij heeft ten doel:
a.
b.

Opwekking van belangstelling voor de radio-telegrafie;
Bevordering der radio-telegrafie in het bijzonder met betrek
king tot Nederland en zijne Koloniën;
c. Aanwakkering van de toepassing der rado-telegrafie op het
gebied van wetenschap, scheepvaart, landbouw, handel, ver
keer en voor verbreiding van berichten van algemeen belang;
d. Organisatie van wetenschappelijk onderzoek op het gebied
der radio-telegrafie, ook in verband met de meteorologie.

Tot donateurs kunnen door het Hoofdbestuur worden benoemd,
zij, die belangrijken financieelen steun aan de vereeniging verleenen,
door een gift in eens, welke als minimum ƒ 300.— bedraagt; of
zij, die jaarlijks een contributie van minstens ƒ 30.— betalen.
De jaarlijksche contributie der gewone leden bedraagt ƒ 8.—.
Leden van het Hoofdbestuur zijn:
Voorzitter: C. Aronstein, ’s-Gravenhage.
Secr.-Penningmeester: B. Slikkerveer, ’s-Gravenhage.
D. Wolbers, 's-Gravenhage.
Ir. H. L. M. Huydts, ’s-Gravenhage.
H. W. Derksen, Rotterdam.
Ir. G. C. Holtzappel, ’s-Gravenhage.
W. F. Jacot, Amsterdam.
A. Strijkers, Rotterdam.
F. T. Winkler, Utrecht.

\
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Bestuur:
J. Corver, Voorzitter, Burnierstraat 38.
W. A. van Beekum, Secr.-Penningmeester, Rijswijkscheweg 346,
Postrekening 41567.
J. Steunebrink, Joh. van Oldenbarneveldtlaan 12.
Dr. Th. J. van Waveren, Groot Hoefijzerlaan 25, Wassenaar.
P. H. Smit, Kiplaan 29.
Een Vertegenwoordiger der Ned. Vereen, voor Radiotel.
Contributie minimum ƒ 1.— per jaar.
Technische Dienst:
Hoofddeskundige: Ir. H. Mak, Lindestraat 36.
Deskundigen: W. A. van Beekum, Rijswijkscheweg 346.
A. de Ridder, Copernicuslaan 10, Tel. 330148.
J. A. Rubenkamp, Fahrenheitstraat 670.
P. H. Smit, Kiplaan 29.
De genoemde adressen zijn alle te ’s-Gravenhage.
De leden kunnen de hulp der Deskundigen inroepen:
a.

tot het ontvangen van onderricht in de bediening van hun
eigen toestel;
b. tot controle van toestellen en onderdeden;
c. voor het opsporen van storingen e.d.;
d. voor het geven van advies voor veranderen of ombouwen
van het toestel.
Dit geldt niet uitsluitend voor radio-ontvangtoestellen, doch be
treft ook toestellen in gebruik bij aansluiting op Gemeente-telefoon.
Heeft men hiermede geen goede ontvangst, dan kan men een der
Deskundigen ontbieden, die onderzoekt of de schuld bij het toestel
ligt of bij de aansluiting.
mmiiiiiiiiiiiiiiiiimiimi
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llllllllllllllll
door ANTOINETTE VAN DIJK

Saamhoorighcid en gemeenschapszin, liefde
voor het Vaderland en ouderhuis, eerbied
vcor de volkeren der aurde, liefde
tot al wat leeft.. .
iimiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiim

E eerste maal dat ik voor de microfoon sprak was 19 Mei
1924, toen ik het eerste Kinderuurtje in het Gebouw van de
N.S F. gaf te Hilversum onder auspiciën van de toen juist opgerichtte H.D.O. Nadat ik 10 van dergelijke uurtjes gegeven had,
had ik zooveel brieven ontvangen, dat ik een keuze daaruit in een
map bijeenbond, eenige foto’s erbij voegde, een voorwoord schreef
en het den Heer Vogt aanbood. De eerste blijken van waardeering
en dankbaarheid
Daar de paparassen van ons Omroep-Instituut, bij elke nieuwe
phase van groei, van het eene huis naar het andere werden ge
transporteerd, kreeg ik de map weer in bewaring. Had ik alle
brieven sinds dien ontvangen van het „luisterpubliek” aldus be
waard, wij zouden een aparte omroep-zolder hebben moeten aan
schaffen. Het werden stroomen van brieven, lawines van brieven,
overvloeiend van dankbaarheid voor wat dat kinderuurtje gaf.
Zeer zelden aanmerkingen van onvriendelijken aard of kritiek.
Geschenken, bloemen, verrassingen... allerlei bewijzen van dank
baarheid gewerden mij. Het was vaak moeilijk afstand te moeten
doen van die vele epistels met zooveel vriendelijks van Nederland’s
luister-publiek van toen; ik behield de „oogst” van het eerste
jaar... twee reusachtige zakken, van een oud Middeleeuwsch brokaat-gewaad vervaardigd. De twee „gouden zakken”.
Uniek is die eerste tijd van de radio in ons land geweest, voor
de medewerkers vooral en voor de luisterenden, die dankbaar ont
vingen en geen eischen stelden, dan goede onderhoudende pro
gramma’s te mogen hooren. Uniek ook uit ander oogpunt; iedereen
luisterde. Bij het bladeren in die eerste map en in de drie lijvige
albums met kieken van „Luisterend Nederland”, is een van een
Christelijke school; zijn brieven van Katholieke inrichtingen; van
Joodsche tehuizen; en vind ik een artikeltje dat met waardeering
van het Kinderuurtje gewaagd met een portret van de leidster,
in „Het Volk”.
Thans is er in den aether een ware regenboog van kinderuurtjes;
maar gelukkig, het blauw-en-wit gestreepte lijdt niet aan gebrek
in belangstelling. Ook het luisterpubliek is veranderd; de dank
baarheid om het radio-genot werd vertroebeld en het enthousiasme
gold niet meer uitsluitend het gebodene. Trouwens er is geen
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geestdrift meer om zoo oneindig veel dat de radio brengt, omdat
overlading op ieder gebied zich wreekt en de belangstelling sloopt.
Een zuiver oordeel omtrent de waarde van een radio-uitzending
is van het meerendeel der Nederlandsche luisterenden niet eens
meer te verwachten; zijn zij eenmaal „aangesloten” bij de een of
andere omroepvereeniging, dan begint het vertroebelen van hun
oordeel al.
Laat mij nog even gewagen van dien tijd dat „algemeen” werd
geluisterd ook naar het Ziekenuur (ik blijf bij mijn terrein) dat
4 Maart 1926 voor het eerst op mijn initiatief gegeven werd, met
volle instemming van den heer W. Vogt. De zieken met zang,
muziek en voordracht andere programma’s te brengen; daarnaast
ook apart tijd te geven aan „ouden-van-dagen”, de belangstelling
van het luister-publiek voor hen op te wekken; hen te laten voelen,
dat zij bij ons leven behooren en door de radio het contact met een
buitenwereld, die zij niet meer kunnen benaderen, vernieuwen!
Speciale programma-eischen bracht dat mee: korte verhalen, een
voudige liederen en een zoeken naar het ouderwetsche, dat 80 en
90 jarigen weer jeugd-herinneringen brengen moet. Dan het troos
tend woord, de groet naar ziekenhuis of inrichting waar een ge
liefde huisgenoot verzorgd wordt, terwijl er thuis geluisterd wordt;
of een gelukwensch voor de hoogbejaarden, op verzoek van bloed
verwanten, die gaarne het gezicht van Grootvader of Grootmoeder

En nu zingen wij voor de jarigen een „Lang zullen zij leven!”
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willen zien opfleuren, als hen nog meer levensjaren worden toegewenscht!
Ook de verschillende dialecten der Provincies bieden aantrekke
lijke afwisseling.
Andere Omroepverenigingen zetten een Ziekenuur op het pro
gramma; er valt voor het oorspronkelijke geen geringer aandacht
te bespeuren, integendeel het is of de belangstelling voor het
A.V.R.O.-uurtje groeit
In den loop der jaren werd het mogelijk gemaakt via de microfoon
ook op het gebied der liefdadigheid veel te bereiken. De Luister
vinken, jong en oud steunden tot op heden eiken oproep tot hulpverleening op de meest milde wijze. Stonden wij eerst aan verschillende
goede doeleinden bijdragen af, spoedig achtten wij het raadzamer op
het gebied der radio onze aandacht te concentreeren. Het A.V.
R.O.-Radiofonds „Ons Spaarpotje” kon aan 12 groote inrichtingen,
waaronder ziekenhuizen, tehuizen voor ouden-van-dagen, enz. een
complete radio-installatie aanbieden. Sinds 1928 voorzien wij on
vermogende chronische patiënten, die thuis-zittend moeten zijn.
van radio of aansluiting bij radio-centrale. Ongeveer 60 ongelukkigen door het geheele land werden op deze wijze verblijd. Bij d$
15.000 gulden werd totaal aan goede werken besteed! En ook de
belangstelling voor ons Fonds blijft leven, tot zegen van velen!
Als ik bedenk dat zoovele resultaten in mijn uurtjes zijn te constateeren, mag ik mij wel gelukkig achten tot de uitverkorenen te
behooren, die door de microfoon den medemensch kan bereiken.
Onvermoeid gaat dan ook mijn streven uit om luisterend publiek
te mogen blijven boeien...
Toch maak ik gaarne nog even gewag van mijn spreken en zin
gen voor de microfoon in Amerika, waar ik dezen zomer toe in
de gelegenheid werd gesteld op een reis door Canada en de Vereenigde Staten. De Hollandsche vertegenwoordigers der Canadian
Pacific Raylway die de reis organiseerden, verwittigde de OmroepMaatschappijen in verschillende plaatsen, dat een medewerkster van
een der grootste Nederl. radio-vereenigingen de A.V.R.O., een aantal
steden zou bezoeken. Men noodigde mij uit om te spreken en te
zingen te Toronto in Canada voor het C.P.R.-station; te Chicago
voor de W.M.A.Q. en te New-York voor de N.B.C. Na een kort
voorwoord waarin ik de Nederlanders die luisterden begroette en
tevens aanhaalde wat Nederland op cultureel gebied de laatste
jaren heeft gepresteerd, zong ik enkele Hollandsche Liederen,
bracht een groet namens het Moederland, vooral ook namens het
Algemeen Ned. Verbond, en nog namens de Ver. voor Volkenbond
en Vrede en liet de Hollandsche tekst (ook die der liederen) on
middellijk volgen door een Engelsche vertaling. Verschillende brie
ven later ontvangen getuigden van groote vreugde om het pro
gramma in de Nederlandsche taal, die men tot dusver nimmer door
de microfoon te Canada en in de Vereenigde Staten gesproken had.
Voor mij was vooral interessant in contact te komen met de
Directies dezer groote Omroep-Maatschappijen en door gesprekken
met de Directrice van het Omroepbedrijf te Chicago, Miss Judith
C. Waller. en den Directeur van de N.B.C. te New-York, Phillips
carlin een blik te kunnen slaan in hun organisatie. Daar leerde ik.
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dat het verhuren van den zendtijd aan adverteerders evenals het
samenwerken tusschen pers en radio-station in de Ver. Staten in
tegenstelling met ons land geoorloofd is, als zijnde de voornaamste
bronnen van inkomsten; want de Amerikaansche luisteraars be
talen noch belasting, noch contributie aan eenige organisatie.
Dat onze omroepvereenigingen bloeien zonder staatshulp is wel
een bewijs hoezeer er in onze samenleving waardeering bestaat
voor wat de radio geven kan.
Als voorbeeld van de waarde van samenwerking met het radiowezen en de staat zijn ook de school-programma’s die door de
scholen te Chicago gevolgd worden. De afdeeling Onderwijs aldaar
benoemde een speciale radio-Commissie, samengesteld uit vooraan
staande personen op onderwijsgebied, die de programma’s voor
Lagere School en H.B.S. opmaakt. Maandelijks worden deze pro
grammalijsten aan de scholen toegezonden met toelichtingen voor
de klasse-ondenyijzers-(ressen). Deze radio-programma’s worden
in onderwijskringen zeer gewaardeerd. Aan de W.M.A.Q. (sinds
September overgegaan in de N.B.C.) is de taak, die uit te zenden.
Deze samenwerking op harmonische wijze, van staat en omroepsinstelling is wel benijdenswaardig. Als de staat de waarde der uitNONNI RADJIMAH,
geb. 20 October 1925
Teddy luistert mee!

Wy luisteren ook!

zendingen maar erkent, volgt steun vanzelfsprekend. Dat wij nog
niet zoover zijn, komt waarschijnlijk, omdat wij in de speciale om
standigheden zijn, dat de staat niet de opvoedkundige waarde der
uitzendingen in de eerste plaats controleert, maar min of meer
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toezicht uitoefent. Behoefde die controle niet te bestaan, allicht
zou de intrinsieke waarde der Programma’s meer aandacht krijgen
en zouden die omroepvereenigingen gesteund worden, die in hun
Programma’s het hoogste en beste geven, dat jong en oud opvoedt
en verheft. Voorloopig schijnt dit nog niet mogelijk te zijn; als de
controle zou kunnen ophouden, zou harmonische samenwerking
kunnen beginnen. En al kunnen wij op particulier terrein veel be
reiken, wil ons radio-wezen bloeien en niet steeds meer verbrok
kelen, dan moet de sympathie en steun van de staat verzekerd zijn.
Ja, wij doen wat wij kunnen... als ik naga, waarvoor in den
loop der jaren in het A.V.R.O.-Kinder- en Ziekenuur aandacht
werd gevraagd.
Indertijd oogstten wij buitengewoon succes met een omroep tot
steun voor de arme bewoners der veenstreken; en voor een storm
ramp. Liefdadige instellingen op velerlei gebied werden aanbevolen.
Het bezoeken van Bazars en Tentoonstellingen moedigden wij aan;
tot dankbaarheid der Comité’s. Tot het koopen van Liefdadigheidszegels sporen wij jaarlijks aan. Het Internationale Bureau voor
Schoolcorrespondentie gaven wij herhaaldelijk gelegenheid over dit
mooie werk in de Kinderuren te spreken; honderde aanvragen waren
het gevolg. De Vredes- en Volkenbonds-gedachte geven wij steeds
aandacht en zonden op 18 Mei, de Volkenbonds-dag, reeds 4 jaar
achtereenvolgens, namens het Goodwill-Comité, de Internationale
Vredes-boodschap in vijf talen uit.
Saamhoorigheid en gemeenschapszin, liefde voor het Vaderland
en ouderhuis, eerbied voor de volkeren der aarde, liefde tot al wat
leeft... dit zijn enkele van de begrippen die tot de luisterschare
komen in het Kinderuur en Ziekenuur en langzamerhand zijn de
toehoorders gaan gelooven, dat de woorden van de leidster niet
enkel klanken zijn, maar inhouden haar innerlijken drang om haar
talenten en krachten der merschheid te wijden. Hun geloof en
vertrouwen zijn de schatten, die haar door deze toewijding ge
werden. Maar de toekomst eischt vernieuwde aandacht en ofschoon
het verleden tot dankbaarheid stemt, is de blik gericht naar de
schoone mogelijkheden in het verschiet.

iiiiimmiiiiimimiiiimii
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E.Isr.S.A.I.D.

Cursus Knippen en
imiiiiiimmiimiiuiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiim

Stofversieren N.C.R.V.
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

De psychologen hebben ons geleerd,
dut in de vrouw meer artisticiteit
schuilt dan in dtn man

I

Mevrouw HENDRIKSE-KNAPEN,
Leidster der Radiocursussen
voor Stofversiering

i

v

!

OLGENS de legende is er om het radio-toestel heel veel ge
streden, alvorens het in de huiskamer een plaatsje bereid
werd. Volgens booze tongen, die nu eenmaal bij iedere legende
hun activiteit ontwikkelen, was het vooral de vrouw des huizes,
die tegen dit technische wonder bijzonder gekant was. Afgescheiden
van alle genoegens, die het radio-toestel thans voor ieder huisgezin
oplevert, was het toch een fijne psychologische zet van den om
roep om ook het zwakke geslacht in het complot te betrekken en
op deze wijze het ontvangtoestel niet alleen te doen dulden maar
het ook als een welgeziene gast in de huiskamers binnen te voeren.
De psychologen hebben ons geleerd, (om het goede voorbeeld
van de omroepvereenigingen te volgen en ons hiermede bezig te
houden) dat in de vrouw meer artisticiteit schuilt dan in den man.
Wanneer wij last not least nog constateeren, dat de vrouw in
mooie kleeren nu eenmaal behagen schept, dan is het groote suc
ces van het instituut E.N.S.A.I.D. niet raadselachtig meer. Het
instituut E.N.S.A.I.D. doceert naast haar vele persoonlijke cur
sussen ook via de microfoon van den Huizer-zender knippen en
stof versieren. Het aantal cursisten is in den loop der jaren opgeloopen tot ruim 100.000. Z\j allen werden aangelokt door het
devies „Geen teekenwerk, geen rekenwerk!” De patronen schijnen
ingewikkeld voor den leek, die iedere man op dit terrein is, maar
in werkelijkheid is de methode zoodanig, dat met behulp van deze
apparaten, als de geoctrooiëerde naam luidt, het knippen van alle
voorkomende kleedingstukken zeer eenvoudig is. Wat de artisticiteit
betreft, het stof versieren wordt in den officieelen naam bescheiden
op de tweede plaats genoemd, maar in onze oogen staat dat wel
vooraan. Het is een complete opleiding voor kunstnijverheid, die
de smaakvolle handenarbeid in duizenden huiskamers geïntrodu
ceerd heeft.
De rijk geïllustreerde lesalbums, die alle radio-cursisten tijdens
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-Eew expositie van door de leerlingen vervaardigde werkstukken.
hun lesmaanden ontvangen, zijn een staalkaart van artistieke,
smaakvolle en geestige creaties, die ook buiten het eigenlijke stof
versieren vele nijvere vingers inspireeren zullen.
De leidster, de drijvende kracht van het Instituut E.N.S.A.I.D.,
bij de radio-luisteraars zoo wel bekend, is Mevrouw Hendrikse—
Knapen, die niet alleen duizenden leerlingen op haar scholen en
via de draadlooze tot groote vaardigheid gebracht heeft, maar die
nog steeds doorgaat met het scheppen van nieuwe scholen voor
hare tot lesgeven bevoegd bevonden pupillen. Reeds ongeveer 20
jaar is zij de 2iel en de inspireereride kracht van haar instituut,
dat door de draadlooze aan de reeds rijk voorziene kroon nog
vele nieuwe parels verwierf.
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Het O ud eruurtj e

der N.C.R.V.
door

L W.J. VAN HASSELT

ADAT de N.C.R.V. bij
de samenstelling harer
programma’s
gezorgd
had voor speciale uitzendingen
voor kinderen, voor jongeren
en voor ae rijpere jeugd,
.meende zij, dat het wenschelijk was in een „Ouderuurtje”
iets te geven in het bijzonder
bestemd voor de ouders.
Wel is waar trekt in de „eeuw van kind” het opkomend geslacht
vooral de aandacht, maar juist daarom mochten niet vergeten
worden de moeilijkheden van hen, die voor een voornaam deel de
toekomst van dat opkomende geslacht in handen hebben, n.1. de
ouders.
De N.C.R.V. meende daarom in een leemte bij haar programma’s
te voorzien, door meer bepaaldelijk voor ouders van tijd tot tijd
een voordracht te doen houden. Tweemaal per maand wenschte
zij in een „Ouderuurtje” onderwerpen behandeld te zien, welke
van beteekenis waren voor ouders. De heer A. J. Drewes van
Amsterdam en ondergeteekende werden uitgenoodigd dit Ouder
uurtje te verzorgen en beurtelings een onderwerp te behandelen.
De eerste maal mocht ik in een inleiding de beteekenis van deze
voordrachten uiteenzetten en ouders-luisteraars tevens opwekken
vragen betreffende moeilijkheden, in te zenden.
Voor zoover wij uit ontvangen brieven kunnen nagaan, wordt het
Ouderuurtje door zeer velen op prijs gesteld. De inzending van
vragen blijft echter vrijwel nog achterwege. De oorzaak hiervan
moet wellicht gezocht worden in het feit, dat de verzorgers van
het Ouderuurtje bij de keuze der onderwerpen telkens zoo veel
mogelijk bij het laatst behandelde onderwerp aansluiten.
De heer Drewes en ondergeteekende zijn van meening, dat, waar
van de zijde der luisteraars niet anders dan sympathiebetuigingen
worden ontvangen, wij op deze wijze moeten voortgaan.
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Het groote
door

Dr. K. VAN EIJBERGEN

In de meeste gevallen behoort bij de radiorubriek een vragenbus, een eenerzijds
dankbaar werk, doch dat aan den anderen
kant problemen stelt, waarbij de gordiaansche knoop slechts kinderspel iras

T S er in de geheele journalistiek één ander terrein, dat den zich
J[ daarop bewegenden pennevoerder voor zooveel problemen, voor
zooveel vraagstukken stelt, als dat der draadlooze? Is er een
redacteur buitenland, stadsnieuws, financiën, die dag aan dag, week
aan week van zijn lezers brieven en problemen ontvangt, met het
vriendelijke verzoek met raad en daad terzijde te staan?
Maar is er aan den anderen kant voor een journalist, die zich
niet op radiogebied gespecialiseerd heeft, zoo’n genoegdoening in
zo'n werk, zoo’n wisselwerking tusschen zijn lezers, zoo’n contact
met tiet ondefinieerbare „Men”? Neen, de radio-techniek in haar
spontane groei heeft een belangstelling onder de massa verkregen,
die door geen enkel andere tak van sport of noem het desnoods
hobby geëvenaard wordt. Dit is juist het aantrekkelijke van de
radio-journalistiek, de auteur over deze onderwerpen behoeft zich
hooit af te vragen of zijn rubriek gelezen wordt en hij zal zich
nooit te beklagen hebben over gebrek aan belangstelling, van de
zijde zijner lezers. In de meeste gevallen behoort bij de radio-rubriek
een vragenbus, een eenerzijds dankbaar werk, doch dat aan den
anderen kant hem wel eens voor problemen stelt, waarbij de gordiaansche knoop slechts kinderspel was.
* * *
Vanaf den dag, dat de H.D.O., de eerste omroep-vereeniging in
ons land zijn „zingende torens” ontving, de eerste werkelijke
antenne-masten, heb ik brieven van begeerige radio-luisteraars
ontvangen, van bouwers, ombouwers, constructeurs, knutselaars en
luistervinken, die met kleine en groote radio-vraagstukken wor- ,
stelden. In alle bladen, waarin ik deze draadlooze periode door
artikelen schreef en vragenbussen verzorgde, heb ik datzelfde ver
trouwen van de lezers mogen ondervinden. Zij schrijven al naar de
mate van hun technische vaardigheid, zij belijden hun amateurschap,
hun oriëntatie in de draadlooze en de verwachtigingen, die .zij
koesteren omtrent de resultaten van hun eersten, zelfgebouwden
ontvanger.

* * *
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Maar laat ik hier in dit welverzorgde boek niet in zelfbespieg-e
ling of analyse mijner gevoelens vervallen. Ditmaal heb ik eens
de kans om tot het groote „Men” te spreken, zonder dat de brie
venbesteller mij morgenochtend een portie vraagstukken onder de
deur schuift. De welmeenende lezers en niet te vergeten de luiste
raars naar al die technische en semi-technische radiopraatjes heb
ben één eigenschap gemeen. Zij stellen vragen, lange vragen en
korte vragen, zij telefoneeren en zelfs zijn er zeer enthousiaste, die
complete toestellen of toestellen in wording ter correctie * op
zenden. Maar zij hebben, die vragers dan, nog één eigenschap ge
meen, die de taak van den vragenbus-redacteur zoo uiterst moei
lijk maakt. Bij meetkundige vraagstukken valt men het slachtoffer
nooit zoo wreed op het lijf als bij radio-vraagstukken. Want bij
het meetkundige vraagstuk krijgen wij naast het gevraagde in de
allereerste plaats het troostende woordje „gegeven".
Dat laatste blijft bij de radiovragen-stellers zoo heel veel uit.
Want al is men Marconi of Dr. Philips zelf, aan een simpel briefje,
wat moet ik doen tegen den bromtoon in mijn toestel, zqn niet
veel gegevens te ontleenen. Ik heb honderden briefjes ontvangen
van amateurs en luisteraars, die mij vragen een geschikte lampen
combinatie voor hun toestel op te geven, doch die verzuimen om
het schema te noemen of in te sluiten.
* * *
Het is niet alleen uit eigen gemakzucht, noch voor die mijner
collega’s, dat ik de radio-vragers adviseer steeds zoo volledig
mogelijk in hun vragen te zijn. Meent niet, dat voor het adviseeren
bij luidspreker-keuze het gebezigde schema of de gebruikte eindlamp geen noodzakelijk gegeven vormt, vergeet nooit, dat U geen
aanwijzingen voor betere selectiviteit kunt vragen, wanneer de
verzorger der vragenrubriek in zalige onwetendheid leeft omtrent
Uwen ontvanger. Op dit terrein kunnen de malste vergissingen
plaats vinden.
Sluit in Uw brief zoo mogelijk een schakelschema van Uw toe
stel in, voor zoover het tenminste een zelfgebouwd apparaat be
treft en geen algemeen verspreid fabriekstoestel is. Maar vergeet
nooit op dat bijgesloten schema, vaak een vrucht van vele hoofd
brekens, eveneens Uw naam te zetten en Uw adres. Want de ge
adresseerde ontvangt misschien dien dag een dozijn van deze
illustratie’s en er is de stiptheid van een accountant voor noodig
om de zaak dan uit elkaar te houden.

* * *

l

Mag ik tenslotte nog een erbarmen afsmeeken over alle vragenbus-radio-redacteuren ? Zendt hun, tenzij gij het eerst afgesproken
hebt, geen ontvangers ter correctie. Er is geen grooter schrik in
dit leger dienstbaren bekend, dan onverhoeds door van Gend en
Loos overrompeld te worden met één of meer defecte toestellen.
Niet alleen, dat het uiterst moeilijk is, voor een vreemde om in
Uw toestel correctie’s aan te brengen, die vele uren tijd en wel
licht onderdeden kosten, maar bovendien na één schaap over den
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dam volgen er altijd meer en de redactiekamer ontaardt op deze
wijze zoo spoedig in een klein Kootwijk. Vele toestellen weigeren
trouwe diensten tengevolge van defecte lampen of vernielde
antennes en het komt maar al te vaak voor, dat een ingezonden
toestel goed functioneert en ter plaatse door leege accu’s of de
bovengenoemde andere oorzaken hardnekkig dienst weigert. Het
zijn de meest voorkomende en de meest ondankbare vragen, raad
te moeten bieden wanneer het toestel radicaal weigert. Maar, deze
vragen kunnen, in het belang van de amateurs zelf, beperkt worden
door eigen controle, alvorens de informatie aan te vragen.
Begin, wanneer Uw toestel niet of slecht werkt, met de antenne
en de aarde te contröleeren. Staat Uw antenne-aardschakelaar niet
op aarde? Probeer dan andere lampen in Uw toestel en zoo gij een
pick-up hebt of gramofoonweergave nog mogelijk is. Zoo ja, dan
zit de fout in geen geval in het laagfrequent deel van Uw toestel.
Controleer eventueel Uw accu en Uw plaatstroom-apparaat. Wan
neer al deze proeven een definitief resultaat gegeven hebben,
controleer dan nog eens of er geen draad van Uwen luidspreker los
is. Is er dan nog geen oorzaak gevonden, begin dan eens met een
schriftelijke vraag tot Uw radioblad te richten, maar ga voor de
verzending nog eens bovengenoemde punten langs. Wanneer gjj
de vraag verzendt, vermeld dan dat lampen etc. in orde zijn,
noem of beschrijf het schema en de gebruikte onderdeelen, alsmede
de optredende storing. In dat geval kunt U van het te verwachten
antwoord resultaten verlangen.
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nziekwaar
door
Is. EYL,
Leider V.A.R.A.-Septet
Aan de meest essenticele waarde der
muziek als voedingsmateriaal voor
den Geest, wordt door de Radio
afbreuk gedaan
ET verzoek van de Redactie van het
Radio Jaarboek om over de neiging
van het naar Radio-muziek luisterend
publiek een beschouwing te schrijven is
even problematisch als lastig. Een o bj e c t i e v e beschouwing daarover te geven
eischt een meer uitgebreide studie dan
men als leider van een radio-ensemble of -orkest uiteraard ervaren
kan in zijn practijk.
Bovendien raakt men met deze kwestie de kern aan van de
waarde-mogelijkheden der Radio als middel tot muziek-cultuurvorming.
En deze zaak is niet zóó maar in een artikeltje op te lossen.
De meest objectieve kennisverrijking op dit punt lijkt mij een
enquête in te stellen onder de luisteraars; het radio-Iuisterend pu
bliek zich uit te laten spreken over bepaalde vraagpunten, die zoo
juist mogelijk een idee kunnen vormen omtrent de neiging van het
publiek ten opzichte der radio-muziek.
Elke andere vorm tot deze bron-studie is te subjectief om met
zakelijke beslistheid tot een juist resultaat en inzicht te kunnen
komen. Wanneer ik desondanks mijn meening neerschrijf dan is dit
met de wetenschap slechts bij benadering deze vraag beantwoord
te hebben.
Allereerst treedt bij een beschouwing als deze de kwestie naar
voren:
Hoe reageert de massa in ’t algemeen op muziek en welke waarde
mag gehecht worden aan de Radio als middel tot cultureele ont
wikkeling.
Laat ons beginnen de eerste vraagstelling te beantwoorden.
In muziek zoekt de mensch uitdrukking te geven aan z’n inner
lijke gemoedsbewegingen: z’n vreugden, geestdrift, behagelijkheid
en smart.
Muziek is dus inhaerent aan het menschelijke ziele-leven en als
zoodanig Volkskunst. Nu bepaalt de mate van ontwikkeling en ont
vankelijkheid van den mensch de waarde en den vorm der muziek,
m.a.w. het gehalte, waarmede hq z’n drang tot muzikaal uiten
bevredigt.
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En dit gehalte streeft — als volksuiting — niet naar de hoogste
regionen der kunst. De massa vindt reeds bevrediging in de een
voudige melodie, prettig klinkend of sentimenteel. In ieder geval
een muziek die gemakkelijk spreekt tot den .mensch: vreugde en
ontspanning brengend. De massa zoekt, verlangt geen hoogere
kunst in de muziek en naar mijn overtuiging zal elke poging tot
lioogere muziek-opvoeding niet met het gevvenschte resultaat be
kroond worden.
Nu toont de mensch zich in de Concertzaal ten opzichte van het
muziekgenot minder eerlijk dan in zijn huiskamer bij de Radio.
In de Concertzaal wordt vaak de verveling terwille der omgeving
onderdrukt of denkt men daarmede den indruk te wekken ten volle
ontvankelijk te zgn voor de uitvoering van een groot of modern
muziekwerk.
Anders is dit in de huiskamer. Bevalt een bepaalde muziek niet
dan draait men den knop om en zoekt een station, dat wel aan de
muzikale smaak beantwoordt.
Bovendien speelt in de Concertzaal nog een andere factor een rol
n.1. het zien spelen. Begrijpt men een bepaalde muziek niet en ver
veelt men zich daardoor, dan wordt de aandacht geboeid door het
zien spelen. Het oog kan geboeid worden door al wat op het podium
gebeurt en de geest vindt daarin soms een tijdelijke afleiding.
In de huiskamer is dit niet het geval. Men reageert — zonder
hulpbronnen — direct op de muziek en waar de huiskamer bij
voorkeur als sfeer niet de meest toegewijde omgeving is voor
hooger muziekgenot, door de verscheidenheid der aanspraken der
resp. familieleden, waarmede in elk gezin toch rekening gehouden
moet worden, daar „draait” men gemeenlijk die muziek voor, die
in haar genre de eenvoudige, pretentielooze vreugde of ontspan
ning brengt: de amusementsmuziek.
En de juistheid van deze opvatting is mij bevestigd geworden
door tallooze menschen, die ik in mijn 1V2 jarige Radiopraktijk heb
gesproken en naar wier oordeel ik dikwijls gevraagd heb als object
voor eigen studie en inzicht.
En nu kom ik meteen aan de beantwoording van de 2e vraag n.1.
welke waarde gehecht mag worden aan de Radio als middel toti
muziek-cultureele ontwikkeling.
Indien onder cultureele ontwikkeling verstaan wordt dat nuttige
ontspanning een volk kan dienen m zijn geestelijken groei dan id
Radio zeer zeker een cultuurbron van groote beteekenis. Doch
zoodra de Radio als middel tot hoogere muzikale ontwikkelings
mogelijkheid wordt gelanceerd dan treden we op een zeer aan
vechtbaar terrein.
De Radio-muziek zal nimmer de natuurlijke en frissche klank der
„directe” muziek (om het zoo maar eens uit te drukken) kunnen
vervangen. De Radio assimileert een deel van het toon- en daar
door ook timbre-volume der muziek. Aan de klank wordt een
groot deel van haar natuurlijkheid, van haar sappigheid ontnomen
en dit maakt Radio-muziek vaak zoo schraal, saamgedrongen van
klank. Aan de meest essentieele waarde der muziek als voedingsmateriaal voor den geest, n.1. de levende, volwaardige klank, ont
sproten aan de natuur zelve, wordt door de Radio afbreuk gedaan,
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waar de Radio niet vermag deze klank-bron ongeschaad over te
brengen. Daarom zal Radio nimmer de natuurlijke muziek kunnen
vervangen en uit dien hoofde haar plaats als cultuur-element
kunnen innemen.
Daarbij komt nog een belangrijke factor en wel deze: de muziek
kan slechts vol genoten worden en bepaalde stemmingen en onder
bepaalde omstandigheden. En dan nog zeer sober in kwantiteit.
Doch de Radio gooit de muziek met karre-vrachten vol in de huis
kamer en op straat. De menschen worden overladen en in dien zin
streeft de Radio vaak haar doel voorbij. Een weg aan te wijzen
op welke wijze de Radio van een opvoedende. kracht kan zijn in
het muziek-genieten is ondoenlijk. Met paedagogie heeft men nog
niet veel bereikt en zal men bij de massa nimmer veel bereiken.
Het muzikaal instinct en de smaak der massa loochent zich niet:
men wil in muziek de ontspanning vinden, na gedanen arbeid en
naar z’n geaardheid en smaak zoekt de mensch deze ontspanning in
die muziekvorm, die het gemakkelijkst aanspreekt voor den ver
langenden geest.
Zoo zoekt het naar muziek Radio-luisterend publiek naar mijn
oordeel en ervaring bij voorkeur z’n ontspanning in wat genoemd
wordt: het amusementsgenre, aangevuld met eenvoudige muziek
van meer religieuzen aard. Het amusementsgenre d.i. de Wienerwals zoowel de luchtige operette; de pittige marsch als wel
melodiën: kortom het geheele repertoire der bovenal begrijpelijke
en ontspannende muziek.
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I jM.icrofoon
jM.ijn Ervaringen voor oen
door FRED FRY

Wist U, dat iemand zijn eigen stem
geheel anders in de ooren klinkt dan
een ander haar hoort ?

l A ruim 7 jaar gewerkt te hebl\l ben voor de microfoon, begin
je dat blokje ijskoud marmer
met een stukje gaas van 10 c.M.
lengte en misschien 6 c.M. hoogte
te respecteeren.
De wonderen der techniek, de
vooruitgang en ontwikkeling van de
radio en gramofoonplaat in het bij
zonder, hebben een dusdanige snelle
ontwikkelingsperiode doorgemaakt,
dat het werkelijk niet te verwonde
ren is, wanneer wij oningewijden slechts weinig of totaal niets van
deze ingewikkelde techniek begrijpen.
Niettegenstaande heb ik steeds met evenveel gerustheid en ge
mak tegen de honderd-duizenden luistervinken door de microfoon
gesproken als, bijwijze van spreken, met mijn dierbare echtgenoote,
alleen moet ik er steeds op bedacht zijn, dat ik van haar heel wat
meer terug zou moeten hooren, als dit het geval is bij de honderd
duizenden luistervinken. Ik geloof echter, dat het mij niet alleen
zoo gaat.
Adam beeft mij eens in vertrouwen verteld, dat met Eva de
eerste luidspreker op de wereld zou zijn gekomen. Of dit waar is
of niet, valt buiten mijn beoordeeling, wel weet ik dat geen van
ons allen zijn eigen luidspreker zou kunnen of willen missen.
In den loop der jaren heb ik persoonlijk ca. 500 lessen uitge
werkt en voor de microfoon aan ruim 50.000 ingeschreven leer
lingen gedoceerd.
Het ging altijd gemakkelijk en prettig en ik heb bij het doceeren
steeds het gevoel gehad, werkelijk persoonlijk contact met mijn
schaar van leerlingen te hebben en ik dacht dus niet alleen aan
de verbinding, teweeg gebracht door de aethergolven. Ik voelde
als het ware, dat er naar mij geluisterd werd en zelfs nog sterker,
in gedachte zag ik zelfs hoe en wat mijn luisteraars deden en wat
ze zeiden of dachten.
Of een dergelgk contact slechts in mijn verbeelding bestaat of
-in werkelijkheid teweeg wordt gebracht door de suggestieve wils178
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kracht van een spreker, zullen wij aan de professoren, die nog als
pasgeboren kindertjes in de wieg aan het fleschje zitten te zuigen,
overlaten.
Het werken voor de microfoon voor de opname van gramofoonplaten is duizend maal moeilijker dan voor een zender. Niettegen
staande de 500 maal die ik voor de zender-microfoon gesproken
heb, bleek dat voor platen-opname nog heel wat meer voor het
inspreken valt te leeren.
Mijn pas verschenen serie taal-leerplaten op Odeon-Electric heeft
meer afbreuk aan mijn zenuwgestel gedaan dan een paar honderd
jaar Microfoonwerk voor een zender, als men dezen begeerlijken
leeftijd zou kunnen bereiken.

# # *
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Bij het onderzoek of mijn stem voor mechanische weergave ge
schikt was of niet, bleek deze alle adjectieven van lof en tevreden
heid van de strenge, verwende stemkeurders, de technici van de
Odeonfabriek, weg te dragen. „Wunderbar”, „Ausgezeichnet”,
..Noch nicht da gewesen”, hoorde ik en ik kreeg het gevoel een
wonderkind te zijn, öf het ei van Columbus ontdekt te hebben.
Maar toen ik voor het eerst de mechanische weergave van .mijn
stem zelf heb kunnen hooren, begreep ik er meer van, want het
schijnt, dat niemand zijn eigen stem zelf zoo kan hooren als
een ander.
Verder schijnt het, dat voor mechanische weergave, hetzij op
een zender of op een plaat, lang niet alle stemmen goed zijn. De
zelfde moeilijkheid vindt men natuurlijk terug op de sprekende film.
Wanneer nu iemand oneindig veel keeren de taalplaat moet gaan
draaien om den inhoud van de les op de plaat vastgelegd, werkelijk
spelenderwijze te leeren, dan zult U zonder twijfel begrijpen, welke
belangrijke rol de stem voor de leerplaat speelt.
De stem moet een aangenamen klank hebben, die men graag
hoort, de duidelijkheid van het gesprokene moet absoluut niets te
wenschen overlaten; bovendien moet de spreker in voldoende mate
met de microfoon bekend zijn om te weten, bij welke klanken deze
tekort schiet en hoe hij op kunstmatige manier dit overgevoelig
oor van de techniek kan bedriegen. Dit is alles alleen gevoels
kwestie.
Het tempo van de les, die voor de microfoon gesproken wordt
en die later op de plaat in ontelbare afdrukken naar alle deelen
van dje Wereld zal gaan, de één even zuiver en helder als de
andere, moet natuurlijk de heele les door gelijkmatig blijven en
men zal het met mij eens zijn, dat bij een gramofoonplaat waar de
indeeling van den tijd zelfs met seconden uitgerekend moet worden,
de spreker inwendig bij de opname o! zoo zenuwachtig is, want hij
moet op z’n stem letten en een nauwkeurige accentueerende uit
spraak geven.
Zijn, oogen dansen tusschen de uitgespreide tekst geïrriteerd
door het klokje, dat in de verte schijnbaar veel te vlug loopt,
terwijl elke beweging, die hg verder of dichter van de Microfoon
maakt, verandering brengt in het geluid, dat wordt opgenomen.
Zijn; schoenen mogen niet kraken, hij mag geen papiertje aanrakenj want het ritselen zou mede op de plaat komen, hij mag
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noch hoesten noch niezen, wat vanzelf spreekt, en heeft hij, naar
hij meent, zijn uiterste best gedaan en wacht tot hot sein komt,
dat hij zich mag bewegen, dan komt de geluidexpert, die het ge
luid, dat naar de plaat ging, heeft gecontroleerd met de aange
name mededeeling: „Diese Lexion müssen Sie wiederholen, Herr
Professor!”
De groote zaal waarin de opname geschiedt, heeft de volle, diepe
klank op de plaat als van een Cathedraal, maar voor den mensch,
die voor de microfoon zijn zenuwen staat op te eten, wordt het
een nachtmerrie, die hij niet van zich kan afzetten.
* * *
Ze zijn klaar! Vier en twintig glasheldere, duidelijke, werkelijk
mooi gesproken lessen; beter dan ik ooit gedacht zou kunnen
hebben.
Eén van mijn idealen is bereikt en ik hoop, dat die uren, die ik
voor de microfoon in angstzweet gebaad op „de mat” heb gestaan,
van nut moge zijn voor duizenden die geen tijd en lust hebben
met verouderde methoden genoegen te nemen en die met hun tijd
mee willen gaan en die de wonderlijke scheppingen van den mensch
van dienst zullen laten zijn.
Gemakkelijker of grondiger dan deze methode bestaat er niet,
is mijn volle, heilige overtuiging!
Well good-bye, Everybody, good-bye!
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Pick-up - Luidsprekers - Versterkers

Complete Toestellen, combinatie van
GRAMOPHONE en RADIO, in één Salonmeubel
Catalogi, afbeeldingen en prijslijsten worden
op aanvraag gaarne franco toegezonden!
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De Neigingen van
liet luisterend Publiek
voor
Radio-jMLuziek!
door HUGO DE GROOT,
Directeur V.A.R.A.-Orkest
Gelukkig zijn crook nog luisteraars
die niet elk station, dar een ioed
concert grejt, met een handom
draaien wegvegen, maar die met r en
aangeboren drang naar ontwikke
ling van hun trestelmoken w> t een
raaio toestel kan zijn: et n kans om
de verloren schade in te hulen.

'yPlEHIER het onderwerp waarover mij werd gevraagd te
/, schrijven. Wel ja, waarom ook niet? Men zou mij even goed
ook kunnen verzoeken een beschouwing te houden over de
duizend-en-één neigingen van politiek Nederland. Het is immers
met de radio precies hetzelfde als met de politiek: zooveel hoofden,
zooveel zinnen, zooveel toehoorders, zooveel smaken.
Maar ik krijg nu eenmaal dit onderwerp te behandelen, dus —
zal ik zeggen, wat ik er van denk.
Ik wil echter vooraf veronderstellen, dat de Redactie met „Radiomuziek” niet bedoelt de speciaal voor radio-weergave gecompo
neerde muziek, doch muziek in ’t algemeen, weergegeven door
middel van de radio.
En hiervan uitgaande, schiet mij al onmiddellijk een uitgangs
punt tebinnen.
Het valt niet te ontkennen, dat, ten spijt van alle idealistische,
cultureel-voelende omroepleiders, ten spijt van toelichtende kranten
rubrieken en met zorg gekozen, paedagogisch bedoelde muziek
programma’s, het luisterend publiek zich van al deze pogingen
bitter weinig aantrekt en bijna uitsluitend „neigt” (om in den
trant van het opgegeven onderwerp te blijven) naar... de „amusements” of met een meer gangbaar, maar verschrikkelijker woord:
„populaire” muziek.
Het spijt me eigenlijk, dat ik het hier eerlijkheidshalve moét
neerschrijven. Maar waarom zouden wij het verbergen, inplaats
van dit verschijnsel onder de oogen te zien? Wij van de „cultureele leiding”, die ons geroepen voelden om door middel van de
Radio mede te werken aan de muzikale ontwikkeling van de massa,
hebben ons immers niets te verwijten — of het zou moeten zijn,
dat we in onzen ijver te hard van stapel zijn geloopen!
Dit neemt echter niet weg, dat voor mij de illusie blijft bestaan,
dat de vroeger muzikaal onontwikkelde toehoorder aan de radio
een middel heeft gekregen om zijn smaak te cultiveeren, mits...
hij tevens de intuïtie bezit om dit middel goed aan te wenden.
Heeft hij echter dit inzicht niet, dan kan een verkeerd gebruik
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van z’n toestel meer verwarring dan verbetering stichten. En in
dit geval blijft bij hem slechts het verlangen om van z’n toestel
„plezier te hebben” — of duidelijker uitgedrukt: beleeft hij nog
slechts plezier van de vermaaks- of „populaire” muziek. Hij wil ge
amuseerd worden („daarvoor betaal ik immers aan mijn omroepvereeniging!”) en daarmee basta!
Ja, waarde lezer, deze klanten zijn er veel, en het kan den
idealist wel eens te moede worden bij zooveel ondank. Ik geloof
dat het gemakkelijker is als zendeling de kannibalen tot vegeta
riërs te maken, dan de liefhebbers van „populaire” muziek in be
weging te krijgen voor iets beters.
Toch wil ik mezelf het genoegen niet onthouden aan deze lief
hebbers de vraag voor te leggen: „Wat is eigenlijk populaire
muziek ?”
Is het muziek die men kent, die men kan meefluiten of meeneuriën ?
Wel, dan zijn we spoedig klaar! Dan keeren we terug naar de
(ruw geschat) pl.m. 200 stukken, die men vroeger door middel
van café- en bioscoop-strijkjes populair heeft gemaakt en als men
die heeft afgedraaid, begint men maar weer van voor af aan. (Dit
zou een belangrijke besparing kunnen beteekennen op het budget
der omroep-vereenigingen, want men zou deze 200 nummers ge
makkelijk met gramofoonplaten kunnen geven en dus de orkesten
kunnen afschaffen).
Maar dit klopt ook niet — want wat beteekent „bekend”? Wat
immers nog niet bekend is, kan door veel hooren bekend worden!
Er is toch ook een tijd geweest, dat de „beroemde 200” nog niet
bekend waren!
Dus men bedoelt iets anders — b.v. muziek, die gemakkeljjk
verstaanbaar en bevattelijk is in ’t algemeen.
Goed — maar dan zou ik aan een aantal lezers de vraag willen
voorleggen: wat begrijpt ge van muziek, van welk genre houdt
ge, hoe ver gaat uw ontwikkeling — en dan vrees ik dat deze
antwoorden van een dergelijke verscheidenheid zullen zijn dat ze
slechts verwarring zullen stichten in plaats van de zaak te ver
duidelijken.
Geen zal dit zoo goed begrijpen als diegene, die zelf in een om
roepbedrijf zit en in staat is de ver uiteenloopende wenschen der
luisteraars in het brieven-archief te bestudeeren.
Voor sommigen is Beethoven populair (gedeelten uit 2e en 5e
Symphonie waren jarenlang repertoire-stukken der strijkjes) voor
anderen gaat het begrip en het genot niet verder dan Ketêlbey,
wiens handige maar muzikaal waardelooze makelijtjes door velen
als hoogst muzikaal genot worden beschouwd.
Er zijn er, die „De Fremersberg”, het brok romantische prlogramma muziek (met gebruiksaanwijzing) uit grootvaders tijd,
met onverholen bewondering onder de „zware” muziek rangschik
ken (inderdaad is het geweldig noodweer, dat hierin met klanken
wordt geschilderd, niet bepaald „licht” te noemen) en ook weer
anderen, die een serenade van Toselli gaarne als „klassiek” be
schouwen.
Zoo zijn er ontelbaren, die in de aether slechts naar Jazz-muziek
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zoeken, hetzij om het populaire karakter, hetzij uit interesse voor
de „Jazz”, terwijl er een groote categorie is, die dit moderne dansrhytme als zinneloos en decadent verwerpt.
Zoo zou ik nog met voorbeelden kunnen doorgaan tot vervelens
toe. Wat is populair?
Een bekend Duitsch station plaatst in een als „populair” aangekondigd concertwerken van Glinka, Glazounow, Debussy, Sibelius en Rachmaninoff, weliswaar eenvoudige werkjes dezer com
ponisten, maar toch van een muzikaal gehalte, dat men in Duitschland, waar de gelegenheid tot muzikale ontwikkeling altijd grooter
was, beter zal begrijpen dan in ons land.
Mij dunkt, dat de programma-samensteller nooit moet vergeten
dat voorloopig de beste oplossing zal zijn: „elck wat wils” en dat
de luisteraar moet leeren begrijpen dat hij (of zij) niet alléén
luistert, maar dat hetgeen hem momenteel niet aanstaat, wel door
anderen gewaardeerd kan worden.
Dat het moeilijk is, het een ieder naar den zin te maken, is een
uitdrukking die volkomen op deradio-programma’s van toepas
sing is.
In dit verband is het wel eens goed op het volgende te wijzen:
De mate van ontwikkeling van den luisteraar, de tijd waarop de
muziek wordt gegeven, de wijze waarop zij wordt ontvangen, de
sfeer van de huiskamer en vooral: de stemming van den luisteraar
zelf - het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de in
werking, op de waardeering. De velen, die van ’s morgens tot
’s avonds de „kraan maar open laten staan” en het radio-geluid
(wat zij hooren doet er minder toe) als een onmisbare begeleiding
van de huishoudelijke sleur beschouwen, zijn niet meer ontvankelijk
voor invloeden der muziek. Het eenige, dat tot hen doordringt, is
„een vroolijke mop”, onverschillig op welke wijze deze wordt ge
lanceerd. En als er van dit genre naar hun zin niet genoeg wordt
gegeven, schrijven ze maar weer eens naar hun omroepvereeniging.
Zeker — de tijden zijn er niet naar, om door je radio-toestel nog
triester gestemd te worden, maar deze geluids-maniakken mogen
niet vérgeten, dat er ook nog „luisteraars” bestaan, die wèl met
interesse naar betere muziek luisteren, al is het dan ook slechts
.weergave”.
Gelukkig zijn er ook nog luisteraars die niet elk station, dat een
goed concert geeft, met een handomdraaien wegvegen, maar die
met een aangeboren drang naar ontwikkeling van hun toestel
maken wat een radio-toestel kèn zijn: een kans om de verloren
schade' in te halen.
Inplaats van zich op te sluiten in het bekrompen muffe haventje
(der „200”) zoeken zij met zin voor avontuur het ruime sop en
laten den frisschen wind door de zeilen blazen.
De radio biedt immers de beste gelegenheid om, naast de voor
verstrooiing onmisbare vermaaks-muziek, den luisteraar te doen
kennismaken met veel schoons, waarvan hg tot dusverre slechts
met name had gehoord en hem op de hoogte te houden van de
ontwikkeling der muzikale problemen der hedendaagsche toonkunst.
Zoo kan radio-muziek aan alle „neigingen” tegemoet komen en
behoeft zij haar ideëele en cultureele taak niet op te geven.
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Planten, Bl oemen,
T umaanleg
door
A. J. HERWIG,
Verzorger Planten-halfuurtje
N.C.R.V.
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Nederland staat van ouds
bekend, als een
bloemenland
mimmiimiimmi

N

EDERLAND staat van ouds bekend, als een bloemenland:
ieder, arm en rijk, heeft wel een paar planten, die vertroe
teld worden. Maar, dat ons land zóó met liefhebbers is be
zaaid had ik in het begin van mijn lezingen nauwelijks kunnen
denken.
Uit alle oorden werden mij brieven gezonden, zeer dikwijls met
vragen over de behandeling van planten en bloemen: ik telde in
het afgeloopen jaar meer dan 10.000 brieven, die ook alle beant
woord werden.
Het is mij gebleken, dat er in Nederland zeer zeker behoefte
bestaat aan een kundige voorlichting op het gebied van planten
en bloemen, die, verspreid door een voortreffelijk instituut, als de
Radio kan zijn, een zegen vormt voor ons volk.
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door Dr. C. MEULEMAN,
■Directeur van de R.-K. Vereeniging „Moederschapszorg”
(De Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen)

!
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der uurtje der K.R.O.

IJN oordeel over de wijze, waarop het luisterende publiek
reageert, is zeer gunstig.
: l ;
Op 16 Maart 1926 hield ik voor den K.R.O. een rede over
„Het R.K. standpunt inzake „Moederschapszorg”, aan het einde
waarvan ik beloofde ieder, die erom vroeg een brochure over dat
onderwerp te zullen toezenden. Het resultaat was dat er 1235 aan
vragen binnenkwamen.
Op 18 December 1929 hield ik weder voor den K.R.O. een rede
over „De nood van de ongehuwde moeder” en vroeg aan het eind
een Kerstgave. In enkele dagen tijds kwam ƒ 1725.— binnen aan
honderden giften. Mij dunkt, dat zegt voldoende.
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De Omroeper bestaat nog, ja, maar bij is
niet meer wat lnj vroeger was
door J. DE JONG Czn.,
Assistent bij den Omroepdienst der N.C.R.V.
Ontdaan van eiken romantischen
tooi gaat de herinner ng meestal
niet verder dan de oude gemeen'e
bode of veldxvachtir van het dorp

E in mineur gestelde zin, welke hier
boven als titel werd afgedrukt, slaat
niet op de functie, die tegenwoordig
ieder aan het woord 'omroeper’ verbindt, maar
is overgenomen uit Ter Gouw’s boek ,.Volksvermaken", waarin hij
den vroegeren functionaris beschrijft. En wel in de afdeeling „hoorvermaken", een rubriek waarin volgens een oudere indeeling wor
den gerangschikt: de zonderlinge leeraars, de nieuwspostwijven
en... de omroepers.
Wanneer Ter Gouw dan gaat bepalen, wat de omroeper in vroe
ger tijd was, noemt hij hem: „de heraut der poorterij, die slechts
twee slagen op zijn koperen bekken behoefde te doen, om, zoovelen er om en bij hem waren of hem met een loopje bereikenj
konden, tot aandacht te dwingen” (blz. 684).
Niet een ieder echter zal — wanneer de oude omroeper hem nog
even wordt voorgesteld — een dergelijke herinnering met zich
dragen.
Misschien las iemand, dat de kopijeerlust des dagelijkschen levens
Jacob van Lennep deed schrijven: „zijne verschijning bragt bij het
publiek geen minderen indruk te weeg, dan die van den befaamden
Jan Claaszen of den liedjeszanger met het nieuw beschilderd bord;
ja, de klank, die hij deed hooren, lokte meer nieuwsgierigen dan
de muzijk van den rondwandelenden orgelman.” (De Nederlanden,
1841).
Mogelijk staat aan een en ander nog voor den geest hoe in de
Roos van Dekama, Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, op het
gewicht van het omroepersambt nadruk legt. Wanneer Vader Syard
zich daar beklaagt dat Jonkvrouw Madzy, ondanks zijn goeda
zorgen ’s nachts uit de herberg is verdwenen zegt de listige Arkel,
die in stilte reeds de hoede over het „schoone Friezinnetjen” heeft
overgenomen: „— Maar wat kan ik daaraan doen? — ik ben geen
omroeper.”
Echter gaat de herinnering, ontdaan van eiken romantischen tooi,
meestal niet verder d~n de oude gemeentebode of veldwachter van
het dorp, die zoodra hij zijn stem verheft, uit allerlei hoeken, van
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de dorpsjeugd, een meer of minder onderdrukte imitatie van zgn
stemgeluid te hooren krijgt, welk koor hij door zijn forschen bek
kenslag niet vermag te overstemmen.
Hiermede staan we echter tevens aan het einde van den levens
gang van Ter Gouw’s „heraut der poorterij” en zeggen we van
Lennep na: „De invallen der Barbaren hebben den Romeinschen
adelaar de wieken geknot, en de nieuwerwetsche beschaving heeft
den luister van het bekken des omroepers doen tanen.”
Dat de oude functie had afgedaan blijkt inzonderheid uit het feit,
dat toen door de radio een nieuwe functie ontstond, deze werd aan
geduid met een naam, die tot op dat oogenblik, sedert eeuwen een
andere beteekenisinhoud had gehad.
Want waarom zou zoo’n persoon niet 'aankondiger’ heeten, zooals men in Engeland spreekt van ’announcer', wat immers niet
minder juist is dan 'omroeper'! Heeft men voor dat 'roepen' voor
keur gehad? Toch zeker niet omdat het noodzakelijk was, dat een
keel werd opgezet; mogelijk wel omdat men aan „geluidsoverbrenging op afstand” dacht. De tegenwoordige omroeper moge
soms wel een forsch geluid kunnen geven, hij heeft in ieder geval
nooit zijn betrekking zóó moeten waarnemen, dat van hem zou
kunnen gezegd zijn, wat van zijn illusteren voorganger .— door <
W. J. van Zeggelen ergens ten tooneele gevoerd - wordt beweerd:
„En de omroeper schreeuwde met omroepers-vuur.”
Onze oostelijke buren zeggen ’Ansager’. Ieder zal dadelijk de
mogelijke verleiding weerstaan om het als 'aanzegger' over te
nemen, maar er gaat toch even een spier van vrees door het brein,
dat een ander bedaagd Nederlandsch woord gaarne een nieuwen
inhoud zou ontvangen. 'Aanspreker' dringt zich in ons taalbewust
zijn — gelukkig tevergeefs — naar voren. Zouden we ’Ansager’
zoo secuur mogelijk willen „overzetten”, dan moest het trouwens
'conferencier' zijn.
Dit woord wordt waarschijnlijk een begeerlijker aanduiding ge
acht. En wanneer men soms Nederlandsche of ook wel Engelsche
gramofoonplaten-concerten beluistert, zou er wat voor te zeggen
zijn. Maar wie beschikt over den moed, zulk een benaming te aan
vaarden als hij moest verzekeren er zorg voor te dragen, dat dan
'conferencier' en 'moppentapper' geen synoniemen zullen worden!
Hier ligt echter een aanleiding om nog even op de Fransche aan
duiding te wijzen. In het laatste geval zou men spreken van ’diseur
de bons mots’. Maar we kunnen er zeker van zijn dat dit
woord, in den zin van 'omroeper' gebruikt, de Fransche lach
spieren evenzeer in beweging zet, als wanneer men den werkelijken
’diseur’ zou vertellen, dat zijn Hollandschen collega ’tambour de
ville’ of 'crieur public’ wordt genoemd.
Hoe dit zij, wij Nederlanders lachen hier in ’t geheel niet meer
om. Het oude, geheel uitgeholde woord onderging door de techni
sche constellatie een totale inwendige vernieuwing. Het is slechts
de klank van het woord, welke niet veranderde.
Daarin vinde dan de tegenwoordige functionaris steun voor zijn
aanspraken op de traditie en den luister van het „gewichtige personaadje”, dat eens de „heraut der poorterij” was.
miiiiiiMiiiiiiiimiiiiiimi
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V. A.. R. A. -jMLancl oline~ Ensem ble
door
JOH. B. KOK
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Door het regelmatig conccrteeren van
het V A R.A.-Mandoline Ensemble
voor de Microfoon, heeit de
tokkelmuziek een meer algemeene bekendheid ver
worven

EN zou de radio-luisteraars naar hun smaak en geestelijke
behoeften kunnen indeelen bij verschillende groepen, elk
met haar voorliefde voor, haar onverschilligheid jegens en
haar afkeer van bepaalde gerechten der radio-maaltijden, welke
dagelijks in de groote omroepkeukens worden bereid.
Die maaltijden zijn zeer uitgebreid en bevatten naast voedzame
hoofdschotels, een keur van lichtverteerbare bijgerechten. En als
bereider van zoo een luchtig spijsje meen ik te mogen noemen
het: V.A.R.A.-Mandoline-Ensemble.
Uit den aard der zaak treedt het smaakverschil in sterker mate
op ten aanzien van de bijgerechten dan van de hoofdschotels; brood
wordt door vrijwel iedereen als dagelijksch voedsel gewaardeerd,
terwijl ten opzichte van versnaperingen, de smaken sterk uiteenloopen.
Zoo zijn er luisteraars, die onze tokkelmuziek hoogelijk waardeeren, anderen, bij wie die waardeering slechts matig is, terwijl
er natuurlijk ook zullen zijn, die ons den toegang tot hun huis
kamer ontzeggen, door middel van een eenvoudige handbeweging
aan den condensatorknop van hun ontvangtoestel.
Er zijn evenwel gegronde redenen om aan te nemen, dat de be
langstelling in en waardeering voor de mandoline-muziek gestadig
toenemen. Ten deele zou dit kunnen worden toegeschreven aan het
feit, dat door het reglematig concerteeren van het V. A. R. A.Mandoline-Ensemble voor de microfoon, de tokkelmuziek een meer
algemeene bekendheid heeft verworven, terwijl de omstandigheid,
dat de klank van mandoline en gitaar voor radio-uitzending zeer
geschikt is gebleken te zijn, er stellig ook toe zal hebben bijge
dragen. dat vele luisteraars deze soort muziek als luchtige af
wisseling in de omroepprogramma’s zijn gaan waardeeren.
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voor de jMLicrofoon

door P. J. KERS,
Docent Radio-Kooklessen V.A.R.A.
Hoe dikwijls denkt de huisvrouw niet
door aanschaffing van een Kookboek
haar keukcnkennis te kunnen ver
rijken en hoe groot is dikwijls
niet de teleurstelling

w

IE had ooit kunnen denken dat buiten muziek en lezingen
per radio van diversen aard óók lessen niet alléén theo
retisch maar ook practisch zouden gegeven kunnen worden.
Zeker, voor lessen in verschillende talen en van andere soort waar
bij de cursist buiten het gesproken woord zich ook nog bedienen
kan van boekjes, handleiding, patronen enz, was die mogelijkheid
niet uitgesloten, maar lessen zooals in koken, waarbij eigenlijk
aanschouwelijk onderwijs gegeven moest worden, waren haast niet
denkbaar.
De dames zouden eigenlijk, evenals dit in een „kookschool” gaat,
bij mij aan het fornuis moeten staan, ik moest haar dus de ver
schillende ingrediënten en haar toebereiding per radio in de keu
ken laten zien, ik moest dus aanschouwelijk wezen maar... noch
de dames, noch het fornuis zijn aanwezig, elk contact ontbreekt
mij, zelfs geen kuchje of lachje bereikt me. Alléén doodsche stilte
is om .mij, iets wat in de keuken niet het geval is, wanneer er
gewerkt wordt.
Toen ik dan ook op 11 December 1928 met de kooklessen begon,
was ik er lang niet zeker van dat ik iets bereiken zou. De tijd
heeft evenwel anders geleerd. Kookles per radio geven, eischt van
mij een ander systeem dan ik in de keuken gewend ben te volgen.
Hoe ik dit aanvoelde is niet in woorden te brengen, wel kan ik u
zeggen dat oefening en inspanning mij in de goede richting
brachten.
Dat de wind evenwel niet uit één hoek alléén kon waaien, be
grijpt de lezer vanzelf; op de medewerking van de luisteres moet
óók gerekend kunnen worden. Niets mag haar tijdens de les. af
leiden of ontgaan, want juist door de volle aandacht en oplettend
heid is een juist beeld van het gerecht en haar juiste bereiding
alléén mogelijk.
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Ik heb aan de hand van de vele brieven, die mij wekelijks be
reiken, ondervonden, dat juist die dingen, waarop .men in een practische les niet rekent, in de microfoonles attentie vragen, zoodat
juist die détails, die anders over het hoofd kunnen gezien worden,
extra dienen te worden onderstreept. Vaagheid zou dan uit den
booze zijn.
Hoe dikwijls denkt de huisvrouw niet door aanschaffing van een
kookboek haar keukenkennis te kunnen verrijken en hoe groot is
dikwijls niet de teleurstelling. Oorzaak is dikwijls het vaag en on
duidelijk weergegevene: de kleinigheden, waar het juist zoo op aan
komt, zijn over het hoofd gezien, de oogenschijnlijke nietigheden
zijn vergeten. En dit nu juist is ook bij mijn ervaring voor de
microfoon komen vast te staan, dat men niet kort het recept moet
afdraaien en daarna de bereiding geven, neen éérst het beeld
brengen van wat gemaakt zal worden, het recept geheel ontleden
en bij de bereiding juist wijzen op de eventueele fouten, die ge
maakt kunnen worden, hoe het dus wèl en niét mag geschieden.
Hierdoor krijgt de aandachtige toehoorster een duidelijk beeld te
zien van alle onderdeden, die behooren tot de geheele bereiding.
Dat dit eenig geduld vereischt, spreekt van zelf.
Eén voorrecht echter heeft de radio-kookles voor mij: ik behoef
mij niet boos te maken over onhandigheden, want ik zie ze niet, ik
behoef geen overkoken of aanbranden te constateeren. Maar toch,
ofschoon ik bij het begin van mijn les telkens weer dezelfde een
zaamheid voel, merk ik daar spoedig niets meer van, maar ben
bij de luisteressen in de keuken en verricht het werk, en laat de
dames het gerecht zien, keuren en proeven.
Ik weet dat er heel wat dames zijn, die direct nó. afloop van de
les de opgedane kennis in practijk willen brengen. Zij consta
teeren dan zelf spoedig genoeg of ze goed geluisterd en begrepen
hebben.
Natuurlijk geeft zoo’n proef wel niet altijd het gewenschte succes;
de dame grijpt dan naar de pen en schrijft mij een uitgebreiden
brief. Ze heeft dan toch precies zoo gedaan, zooals ik gezegd heb;
vraag ik dan om het recept, dat zij opgenomen heeft, dan blijklt
al spoedig, dat hierin een fout zit. Zij bekent dan eerlijk, dat zijeven weggeroepen was, waardoor haar. iets ontgaan was.
Ook brieven met waardeerende woorden bereiken mij. Dikwijls
hebben dames, die nooit de kookkunst beoefend hadden, er door
de radio-kooklessen ambitie in gekregen.
Men schreef mij: „heerlijk gegeten van middag, toen u les gaf,
of „het vleesch was verrukkelijk, de groente delicieus”. Zulke
brieven geven dan ook altijd groote voldoening.
Een dikwijls voorkomende moeilijkheid is de zoo sterk uitecnloopende lijst met gedane wenschen. Mijn programma moet altijd
zijn van algemeen karakter, voor „elck wat wils”, en vooral in
deze tijden moet gezorgd worden dat, wat gegeven wordt, aller
belangstelling weg zal dragen en ook voor ieder uitvoerbaar is.
Maar ook deze moeilijkheden zijn te overwinnen.
Of ik bezig ben ze te overwinnen, of dat ik ze geheel overwinnen
zal, daarover ligt het oordeel niet aan mij.
Dat ligt bij mijn hoorderessen.
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Lidlaamsoe leningen
en de Radio
door G. KLEEREKOPER
Het gehetle bestuur lag voor U
in het stof. De heercn hebben
wij nog nooit zoo intensief bezig
gezien en wat meer wil zeggen,
wat geen mini'ter vun hen
gedaan zou kunnen krijgen,
is U gelukt

z

OU inderdaad in Holland
dezelfde belangstelling be
staan voor de lessen in
lichaamsoefeningen per radio als
in het buitenland? Zou de be
hoefte aan die lessen er werkelijk
zijn, of alleen maar bestaan in
de hoofden van eenige sportpropagandisten. Ziehier een vraag, die, dank zij de activiteit van het
V.A.R.A.-bestuur, duidelijk is beantwoord. Uit de brieven en be
richten, die wij van vele luisteraars hebben mogen ontvangen,
spreekt ondubbelzinnig de waardeering, die men voor deze uit
zendingen heeft.
Het is misschien wel aardig iets te vernemen van wat er alzoo
gebeurde bij het tot stand komen van de eerste uitzendingen. Zooals begrijpelijk, begon ik naar de buitenlandsche stations te luiste
ren. Deze konden mij echter geenszins bevredigen. Alleen bij Zeesen
komt het voordeel, dat het gesproken woord heeft boven het ge
schreven woord (denk aan de kamergymnastiek uit een boekje)
voldoende tot zijn recht. De begeleidende muziek vooral leek mij
een groot voordeel. Oefenstof en systeem beantwoordden echter
niet aan mijn eischen. Het experimenteeren begon. In Nederland
zou ik de eerste zijn, die* lessen in lichaamsoefeningen voor de
microfoon zou geven, ik moest nu maar zorgen, dat het in orde
kwam. Het systeem, de soort van oefeningen, die ik zou geven,
waren vlug genoeg bepaald. Zooveel mogelijk zou ik natuurlijke
bewegingen geven. Vanzelfsprekend, zal men zeggen, want wat
is logischer dan al wat natuurlijk is. Hiermede was ik echter nog
niet klaar. Ik moest namelijk oefeningen ontwerpen, die niet alleen
voldoen aan de eischen, te stellen in verband met den inhoud van
elke les op zichzelf, maar die ook geschikt zijn voor jong, oud,
dun, dik, middelmatig, geoefend en ongeoefend, kortom voor elke
categorie van luisteraars. Er was uitkomst, ik begon eenige lessen
te geven aan familieleden en kennissen, die van oefenen geen be
grip hadden en die aan de voorwaarden van oud en jong eveneens
konden voldoen. Ik zal over deze vermakelijke lessen niet uit
weiden, ik kan ze u alleen aanbevelen, u kunt er het geld voor een
variété ruimschoots mee uitsparen. Laat ik kort zijn, ik heb er
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veel bij geleerd. Het tempo, de snelheid van bewegen, het om
schrijven van de houdingen en bewegingen, die niet werden voor
gedaan, enz. Niet minder duidelijk werd mij, dat het liggen op den
grond een bijzonder geliefde houding is, vooral na snelle bewe
gingen. Het behoeft u dan ook niet te verwonderen, als u mij na
zoo’n ligoefening voor de microfoon hoort zeggen: kom maar, dames
en heeren, opstaan, het kan wel vlugger. Dat heeft dus zijn reden.
Het groote moment was inmiddels aangebroken. De eerste les
moest voor de microfoon worden gegeven. Deze les zou een proef
les zijn, die in de bestuurskamer zou worden ontvangen en waarbij
het bestuur van de V.A.R.A. proefondervindelijk zou bepalen of de
zaak in orde was. Ik leefde mij zooveel mogelijk in mgn werk in,
haalde bij elke oefening de meest verkeerde houdingen voor oogen
en corrigeerde ze met veel ambitie, huppelde en zwaaide mee voor
de microfoon, om vooral het goede tempo aan te kunnen geven.
Ziezoo, de zaak was klaar. Ik naar de telefoon, om te vernemen
hoe alles doorkwam en niet minder of het insloeg. U kunt tevreden
zgn, werd aan de andere zijde van de draad gezegd, het geheele
bestuur lag voor u in het stof. De heeren hebben wij nog nooit zoo
intensief bezig gezien en wat meer wil zeggen, wat geen minister
van hen gedaan zou kunnen krijgen, is u gelukt. Ze hebben bui
gingen en knievallen gemaakt, die de beste hun niet nadoet. Hè,
hè, dat was een opluchting. Maar nu de luisteraars, hoe zou dat

i

De heer Kleerekoper oefent zich
aan het strand met zijn zoon
gaan? Het was boven verwachting. Van alle zijden kwamen be
richten binnen, waaruit waardeering sprak. De meest komische
tafereelen werden daarbij weergegeven. Zeer juist is dat in woord
en beeld gebracht door Huib Wouters en Willem van Schaik in
een van de Radiogidsen. De huiselijke tafereeltjes zijn velerlei.
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maar niet altijd van aangenamen aard. Zoo werd mij meegedeeld,
dat een luisteraarster bij het oefenen tegen een stoel trapte, met
het gevolg dat zij haar voet kneusde. Zoodra haar man daarna
’s morgens mijn stem door den luidspreker hoorde, schreeuwde hij:
daar heb je die verd... kerel weer, maak uit dat ding. Ik haal dat
maar even aan om u niet den indruk te geven, dat mijn werk
onverdeeld genoegen schept.
Ik schreef reeds, dat de waardeerende berichten ruimschoots
binnenvloeiden, waaruit zeker kan blijken, dat met deze uitzen
dingen in een behoefte wordt voorzien. Zoo is mij o.a. meegedeeld,
dat de oefenstof, die ik verwerk, in kleinere plaatsen, waar minder
contact bestaat met nieuwere werkwijzen, door onderwijzers in
lichaamsoefeningen trouw wordt opgeschreven. Komische voor
vallen tijdens of door het oefenen ontstaan, bereiken mij zeer veel.
Zoo heb ik kunnen opmaken, dat er vooral veel vrouwen meedoen.
Zij schrijven vaak zeer vertrouwelijk hun bevindingen en vergeten
dan meestal niet erb\j te vermelden, dat zij bijv. 87 K.G. wegen.
Bij de mannen is het anders. Het is net alsof velen zich geneeren
en liever niet willen weten dat zij trouw meewerken. Je hoort dan
van derden: die en die doen ook mee, want het heele huis dreunt
er van. Het aardigst vond ik een briefje van een dame, die schreef,
dat ze een bepaalde ochtend een oefening niet goed meedeed, toen
plotseling geroepen werd: neen, neen, niet smokkelen, geen han
den gebruiken. Ze trok haar handen vlug terug en keek verschrikt
naar den luidspreker.
Door het gebruik van den „Wegwijzer”, waarin de voornaamste
houdingen in beeld zijn gebracht, is gebleken, dat er niet alleen
wordt voorzien in de behoeften van hen, die tijd of gelegenheid
missen in een sportclub te oefenen of die door lichaamsomvang
daar liever geen gebruik van willen maken, maar ook nog door
menschen, die hun gezichtsvermogen missen. De lessen voor de
microfoon uitgesproken, zijn voor deze slecht bedeelden een prach
tige uitkomst. Ik voel mij gelukkig daaraan te kunnen meewerken.
Tot slot mag ik er nog op wijzen, dat deze lessen, die door lijn
uitzending belengrijke uitgaven eischen, door een ieder — ongeacht
kleur of richting — zonder kosten kunnen worden gevolgd. Naar
ik hoop zal men dat naar waarde weten te schatten.
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
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DE JEUGD EN DE RADIO
door
Mevr. SOPHIE NUWENHUISv. d. RIJST
Leidster van de Kinderuurtjes van
den K.R.O.
De geregeld terugkomende stemmen van
menschen. die zij niet zien, maai van
wie zij zich een beeld scheppen, vrij
naar hunne fantasie, kunnen van
groolen invloed zijn op het
ziele- en geestesleven van
het kind

D

E thans opgToeiende jongens en
meisjes hebben de voor hen
ingerichte programma’s leeren
kennen als een bijzonder genot.
In mijn driejarige praktijk als
leidster van de Kinderuurtjes van
den Katholieken Radio Omroep i s
mij uit duizenden ingekomen brieven
van de jeugdige luisteraars zelve voldoende gebleken, dat zij gaarne
luisteren naar hetgeen de radio tot hen brengt. Vooral voor de
kinderen ten plattelande beteekent het wekelijksche uurtje eene
zeer welkome afwisseling in het gewone leven.
De geregeld terugkomende stemmen van menschen, die zij niet
zien, maar van wie zij <zich een beeld scheppen vrij naar hunne
fantasie, kunnen van grooten invloed zijn op het ziele- en geestes
leven van het kind.
Hoe afwisselender de programma’s zijn, hoe grooter hunne aan
dacht blijft. Misschien zijn niet allen in staat om negentig minuten
achtereen naar ons te luisteren. Daarom stellen wrj ons programma
zóó samen, dat op verschillende tijdstippen de aansluiting kan
worden opgevat. Dat er ondanks hun ongedurigheid toch velen
zijn, die van het gebodene niets willen missen, bewijst, dat een
met zorg gemaakte indeeling. waarbij genoeg tijd wordt gelaten
voor eene aardige muzikale afwisseling, hun aandacht langer kan
vasthouden dan men oppervlakkig denken zou.
Het allermeest vallen de speciaal voor de kinderen geschreven
hoorspelen in den smaak, waarbij hunne fantasie vrij spel heeft.
Met juiste uitbeelding van personen, geholpen door de geluids
effecten is men in staat hunne verbeelding zeer ver op te voeren.
Moge de jeugd, die in de kinderuurtjes ..leert luisteren”, op
groeien tot een geslacht, dat van een der schoonste uitvindingen
van onzen tijd in waarheid zal kunnen genieten.
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door KOMMER KLEYN
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Zoo is de meening vrij algemeen verbreid, dat men
voor de microjoon niet behoeft te spelen en een
voudig zijn rol kan voorlezen. Integendeel —
ook hier „speelt" men — en het heeft in zoo
verre een ander karakter en ook een moellijker zijde dan bij het schouwburgtouneel,
omdat men in de studio de decors,
kleeding, schmink en verdere attri
buten, die de fantasie tegemoet
komen mist

M

ET genoegen aanvaardde ik de uitnoodiging om in dit RadioJaarboek iets te vertellen over het spreken en spelen voor
den microfoon. Met genoegen — omdat door de reeks van
voorstellingen en voordrachten, die ik in de laatste jaren heb
mogen geven, in het bijzonder voor de A.V.R.O., er een zekere
liefde, een hartstochtelijke neiging voor het geheimzinnige, koude
instrument, dat microfoon heet, in mij gegroeid is. Wat een wereld
van beelden, gezichten, milieu’s is er voor mij om dat toestelletje
hééngeweven! Wat een wonderlijke contacten heeft het tot stand
gebracht en met hoeveel duizenden ben ik er door ,,in aanraking”
gekomen. Daar ligt een stuk leven en werken aan verbonden, dat
wel een heel eigen karakter en kleur heeft.
En daarom heeft het iets aantrekkelijks er een en ander van te
vertellen. Maar dit genoegen wordt wel wat getemperd nu ik er
mij voor neerzet, want nu merk ik, dat mijn ,,vak” niet is om te
spreken over de microfoon en wat daarmee samenhangt, maar
voor de microfoon en de duizenden die er mee verbonden zijn.
Intusschen — het moet dan maar! En laat ik trachten een paar
antwoorden te geven op enkele vragen, die de radioluisteraars zoo
wel eens stellen.
Ten eerste over de gemoedstoestand van de medewerkers aan een
radio-hoorspel. „Die is zeker heel wat rustiger, dan van tooneelspelers bij een première?” zoo wordt gevraagd. Rustiger? Ik zou
liever zeggen: anders — er hangt om de microfoon (in de studio)
meer stilte, maar een verwante nerveuse spanning moet toch wel
bij mij en de medewerkenden aanwezig zijn. Immers die spanning
wordt niet in de eerste plaats gewekt door het feit, dat er menschen zijn, maar door dat er iets in het openbaar treedt, dat de
toets met een gehoor nog moet ondergaan. De vraag of het ’t doet,
of het noodige contact tot stand komt, of je er zelf „in” zult zijn.
Deze dingen gelden zoowel voor den speler in den schouwburg als
voor de medewerkenden aan een hoorspel.
Maar natuurlijk zijn de eischen bij een hoorspel aan de spelers
gesteld voor een deel anders. Daar is in de eerste plaats al een
andere beheersching van de stem noodig. Alle excessen zijn uit den
booze, te sterke uitzetting van de stem heeft een noodlottige in
vloed op de overdracht van het geluid en te plotselinge overgangen
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van een sterken naar een zacbten toon .moeten dan ook vermeden
worden. De technicus, die de geluidsterkte regelt komt natuurlijk
altijd iets achteraan en dat wreekt zich bij te plotselinge wijziging
van toonsterkte.
Men kan zich dus in de studio minder „laten gaan” dan op de
planken. Dit wil echter niet zeggen, dat de innerlijke spanning en
bewogenheid daardoor ook minder levendig zullen zijn. Deze zijn
vanzelfsprekend noodig wil een radio-voorstelling slagen. Ook de
speler voor den microfoon voelt, hoewel hij zijn publiek niet ziet,
iets van de wisselwerking met zijn gehoor. Voor den meer ervarene
is dat een ondefinieerbaar gevoel, een intuïtie, die hem niet ont
gaat. En telkens weer blijkt het, uit de berichten die na een uit
zending mij of het bureau van de omroepvereeniging bereiken, dat
deze innerlijke barometer juist gewerkt heeft.
Ik denk, dat menige buitenstaander het bovenvermelde wel een
beetje vreemd zal vinden. Maar over het geheel is er nog al ver
schil tusschen de gedachten, die hier en daar over het werk voor
den microfoon leven en de werkelijkheid.
Zoo is de meening vrij algemeen verbreid, dat men voor de
microfoon niet behoeft te spelen en eenvoudig zijn rol kan voor
lezen. Integendeel — ook hier „speelt” men — en het heeft in zoo
verre een ander karakter en ook een moeilijker zijde dan bij het
schouwburgtooneel, omdat men in de studio de decors, kleeding,
schmink, en verdere attributen, die de fantasie tegemoet komen
mist. Ook het volledig samenspel is niet zoo mogelijk. Al deze
dingen nu maken, dat er aan het „hoorspel” heel eigen eischen
voor de opvoering worden gesteld en een zekere ingetogenheid en
beheersching niet ten nadeele mogen zijn van de spanning en de
volledige overgave aan de uit te beelden figuur. Behoorlijke repe
tities zijn dan ook altijd aan de stukken, met welker verzorging
ik bij de A.V.R.O. belast was, voorafgegaan.
Bij de uitvoering hebben de spelers de tekst altijd voor zich, ook
al kennen zij die geheel uit het hoofd. Daarin ligt ook weer een
van die haast ondefinieerbare elementen, die een opvoering ten
goede komen. Want de vertrouwdheid met de gedrukte of ge
schreven tekst, die men voor zich heeft, is weer een hulpmiddel
om zich gemakkelijker te verdiepen in de werkelijkheid, die men
te verbeelden heeft. Een levendige en natuurlijke uitzending zal het
dan ook altijd „doen” bij hen, die van een hoorspel houden. Mijn
ervaring is, dat in dit opzicht zich reeds een publiek aan het vor
men is, dat de artistieke grens weet te trekken en kan onder
kennen, waar de fout schuilt, die oorzaak was dat het stuk hem
niet voldoende boeide.
Uit wat hierboven gezegd is, zal het wel duidelijk geworden zijn,
dat wij met het hoorspel nog in een stadium van overgang en
ontwikkeling zijn.
Het verband met het gewone „tooneel” is nog te sterk en een
volledig eigen karakter, zooals wij de film hebben zien verkrijgen,
heeft het hoorspel nog niet. Maar zeker is wel, dat ook in dit op
zicht de toekomst vol beloften is. Immers de luisteraars zelve, die
het publiek vormen, zijn de waarborg daarvoor. Want reeds de
vorm waarin thans voor de radio „gespeeld” wordt, blijkt geschikt
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om een vaste, trouwe en tevens uitgebreide schaar van hoorders
te verwerven.’Het meest recente bewijs van de geweldige popula
riteit die zulk een spel kan krijgen, zijn de opvoeringen van „De
strafzaak Vivienne Ware” in October en November 1931 voor de
A.V.R.O.-microfoon. Weddingschappen over den afloop van het
proces werden aangegaan, vergaderingen en kaartavondjes verlegd
om de uitzendingen te kunnen volgen en twee staaltjes van die
populariteit mogen hier genoemd worden. Een collega van mij, die
met zijn gezelschap in een onzer provincieplaatsjes moest spelen,
ging naar een chauffeur om een taxi. De man keek op z’n horloge
en zei daarna: „Mijnheer ga maar naar m’n concurrent, ik kan U
niet rijden. Zoo dadelijk moet ik naar Vivienne Ware luisteren.”Een van de medespelers kwam een bekend groot restaurant bin
nen, toen plotseling een kennis uit z’n jongensjaren op hem af
schoot. Hij had hem niet zien binnen komen, maar z’n aandacht
was op hem gevestigd, omdat in zijn omgeving gefluisterd werd
zijn naam en de rol die hij in „Vivienne Ware” vervulde.
Voordracht en hoorspel hebben in alle landen hun vaste en ge
waardeerde plaats gekregen op de radio-programma’s. In het bij
zonder zal voor het hoorspel de toekomst nog nieuwe mogelijk
heden aan het licht brengen.
De ervaring uit den betrekkelijk korten tijd, dat de radio een
bezit van de massa is, laat al iets zien van eigen karakteristica.
Naast muziek en lezingen zal dan ook zeker de kunst van het
drama een groote plaats krijgen in de belangstelling van de
luisteraars.

15 HET U BEKEND

DAT DE VAKSCHOLEN VAN MEVROUW

IDA DE LEEUW VAN REES
Gevestigd zijn te :

UTRECHT,

LEEUWARDEN,

Trans 17

Ruitcrskwarticr 115

AMSTERDAM,

Hccrengraclit 419
(••ij liet Koningsplein)
aan één dezer adressen goede assistentie krijgen bij bet maken Uwer
Japonnen en Mantels. U wordt dan gcbolpc n met :
Patronen maken, stof knippen, rijgen, doorslaan, passen, afwerken,
mouwen uizetten, kragen opzetten, manchetten maken, zakjes maken,
piquecrcn, afbiezen, knoopsgaten maken, ombooren, splitten maken,
voering inzetten, garnecren, enz. enz., voor den prijs van

U kunt

SLECHTS Fl. 6.— VOOR 8 UUR LES
Duizenden dames maakten reeds gebruik van deze assistentie die ieder pcrsooulijk ontvangt. Het gaat er ook zoo prettig toe. Ieder wordt apart
geholpen en thuis maakt men bet werk af.

Het zal U best bevallen I

Probeer U het ook maar CCllS l

MODE-ACADEMIE: DE LEEUW v. REES
Vooropleiding tot Coupeuse of Leeraresvrage men prospectus aan
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BEZOEK
Lij JMLevrouw

IDA DE LEEUW-VAN REES

Leidster der A.V.R.O.

Kn ipcursusscn
Wanneer wij thans echter verklappen,
dut het aantal ingeschreven leerlingen
op de kinder knipcursus van dit jaar
alleen al 25000 bedraagt, dan is het
cijfermateriaal zonder va der commen
taar al verrassend genoeg

E samensteller van dit Radio Jaarboek is een man van het
breede gebaar. Hij is een soort veldheer, die de breede lijnen
van het mogelijk zijn overziet en die dan decreteert, zoo
doen wij het. Hij vraagt als een goed generaal niet aan zijn man
schappen of het gaat, hij voorspelt hun alleen, dat ze het doen
zullen.
Zoo kreeg de schrijver van deze regelen gedurende die lange
maanden van voorbereiding van dit Jaarboek onder meer opdracht
een serie bekende microfoon-figuren te interviewen. Dit lijstje be
vatte naast den naam van Mevrouw de Leeuw nog verschillende
andere namen van „radio-dames”, maar toch juist bij dien naam
sloeg de schrik den toekomstigen interviewer om het hart. Hier
mede wordt niet bedoeld, dat deze zoo populaire radio-verschijning
zoo’n schrikwekkende reputatie had, integendeel, maar moge een
dames-interview voor den mannelijken journalist altijd glad ijs
zijn, in dit geval was het wel buitengewoon glad. Want het is
een heel verschil of je met dames, die zingen, tooneel spelen of
voordragen voor de microfoon een „vraag-gesprek” op touw zet,
dan wel dat je zoo a bout portant terecht komt in een spitsvondige
dialoog over patronen, rijgsteken en aangezette mouwen. Of was
het aangeknipte?
Een journalist, die bang is, is geen knip voor zijn neus waard.
Vandaar, dat ik dan ook tegenover Mevrouw de Leeuw-van Rees,
de populaire leidster der A.V R.O.-Knipcursussen gezeten was en
uit haar mond zelf mocht vernemen, hoe ’n duizendkoppig leger
enthousiaste dames door haar via de microfoon aan het knippen
en naaien gezet worden. Het is een ongezien, maar wel geteld
leger. Een enkele maal komt een afgezante daarvan in dankbare op
getogenheid haar werkstukken laten zien en uit de meest ver
rassende oorden van ons land komen de bezoeksters op deze wijze
haar ingenomenheid betuigen met deze zoo gewaardeerde dames
radio-uurtjes.
Het is al ruim zes jaar geleden, dat Willem Vogt voor de toen
malige H.D.O.-microfoon Mevrouw de Leeuw-van Rees bij haar
auditorium inleidde, waarbij hij er op wees, dat de draadlooze naast
genoegens thans ook nuttige vruchten zou afwerpen. Ruim 300
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deelneemsters voor die eerste cursus meldden zich aan. Een zeer
groot aantal leerlingen zou de oningewijde meenen. Wanneer wjj
thans echter verklappen, dat het aantal ingeschreven leerlingen op
de kinder-knipcursus van dit jaar alleen al 25000 bedraagt, dan
is het cijfermateriaal zonder verdere commentaar al verrassend
genoeg. De A.V.R.O. had onlangs de attentie aan alle leerlingen en
luistervinken, die naald en draad wilden hanteeren, een patroon van
een nieuw ontwerp van Mevrouw de Leeuw beschikbaar te stellen
en niet minder dan 38000 aanvragen hiervoor rolden de bekende
postbox binnen. Doch het enthousiasme voor het werk van deze
eminente radio-spreekster uit zich ook op bloemrijker wijze. Bij
feestelijke gebeurtenissen in haar familiekring, bij de traditioneele
feestdagen wordt zij door de vrouwelijke, knippende en naaiende
luistervinken-schaar steeds in een weelderige bloemenhulde gezet.
Geen wonder, want onder de meer dan 100.000 cursisten, die zij
sinds 1926 via de microfoon al opleidde, zijn vele dankbare en
trouwe relaties. Haar handwijzers, zooals de eenvoudige, doch
ingenieus bedachte patronen heeten, zijn voor elk wat wils. Op
welke wijze hiervan in alle kringen der bevolking gebruik ge
maakt wordt, dag voor dag, laten wij ook dit aan de hand van
een cijfer bevestigen. Jaarlijks worden behoudens de vele nuttige
wenken per microfoon nog aan meer dan 5000 belangstellenden
per brief raad en adviezen verstrekt.
Zefs voor den oppervlakkigen beschouwer van al deze cijfers
blijkt wel welk een vermaardheid de knipcursussen van Mevrouw
Ida de Leeuw-van Rees in den lande zich verworven hebben, ter
wijl de liefhebber van het dienstbetoon en service principe hiervan
smullen zal.
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roeve van een

door R. STEENS

oorspe

Hoe iedereen door de radio
wordt tevreden
gesteld

AL van prettige herinneringen heb ik, vooral aan die eerste
dagen, toen het nog zoo primitief toeging; een boekdeel ware
daarmede te vullen. Misschien dat ik vertellende anderen
daartoe meer bekwaam dan ik, zou kunnen inspireeren tot het
schrijven van een hoorspel, hetwelk ongetwijfeld zou „inslaan”,
vooral wanneer het luisterend publiek uit den eersten tijd, zichzeZf
daarin als „typisch beschreven” zou herkennen.
Ik stel mij dan voor, dat ’n scène van de eerste acte, schematisch
opgezet, zou kunnen luiden als volgt:

T

Eerste acte, scène X:
Mei 1925. Een omroepcel ergens in een klein café te Hilversum.
Buiten tijden van uitzending doet deze geïmproviseerde omroepruimte dienst als... (onmisbaar klein vertrekje in elk huis aan
wezig). Studio, een café-lokaal: billards, terzijde geschoven tafel
tjes, leege glaasjes en koppen, zooals ze den vorigen dag door de
bezoekers werden achtergelaten. De technische kamer een keukentje
van 2 M.2; om het geluid van een Niagara-waterval uit te zenden
is het voldoende de kraan te openen en het water in de gootsteen
te iaten plassen. Medewerkers goedwillenden, capaciteiten niet
altijd geëvenredigd... toestand van onze kas berooid. Gramofoonplaten, zonder electrische weergave, schaarsche sorteering, slecht
materiaal.
Enthousiast publiek; stapels brieven vol woorden van lof.
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TwixhIo acte, scène X:
19S2. Studio’s, die aan alle moderne eischen op radio-gebied vol
doen; uitstekend geoutilleerde omroep-cel; technische kamer gren
zende aan het volmaakte. Electrische gramofoon-installatie; een
gramofoonplatenkast waarin duizenden exemplaren, meesterwerken
op muzikaal gebied. Nog altijd bewonderend publiek, maar zeer,
zeer critisch.
Zaterdagavond: een zéér geslaagd Léhar-concert, verzorgd in elk
opzicht, wordt uitgezonden. Wij zijn tevreden en wachten voldaan
den indruk af.
Maandagochtend: de post is binnen gekomen. De eerste brief
welke geopend wordt luidt o.m. „...ik luister altijd en vol bewon
dering. ik lees natuurlijk ook den Gids regelmatig, maar wanneer
geeft U nu eigenlijk eens ’n Léhar-concert?”
Natuurlijk is dit maar een proeve van een hoorspel en men kan
bet dus anders maken, doch nooit zou de titel kunnen luiden:
„Hoe iedereen door de radio wordt tevreden gesteld.”
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door NICO TREEP

en
Dc doorsnee luisteraar wenscht
bij voorkeur muziek
te hooren
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AT verkiest de doorsnee luisteraar
bij voorkeur te hooren en hoe rea
geert hij daarop?
Ziehier twee vragen, waarvan de beant
woording niet zonder belang is voor hen,
die medeleven met de bewoners van het
radiowereldje in Nederland. Want is bet
niet een wereldje op zichzelf, waar dag in,
dag uit een onzichtbare schare ijvert voor een onzichtbaar
auditorium?
Ook voor hen, die aan de legio wenschen van een duizendkoppig
gehoor tegemoet moeten komen en zooveel verschillende smaken
te bevredigen hebben, die rekening dienen te houden met het ontwikkelings- en kunstgevoelig niveau van luisteraars uit alle stan
den — die alle weer different georiënteerd zijn naar godsdienstig
of politiek levensinzicht — ook voor hen is het antwoord op deze
vragen belangrijk en interessant. Mede dank zij betrouwbare sta
tistische gegevens waarover wij beschikken, kost de beantwoording
van vraag I weinig hoofdbrekens.
De doorsnee luisteraar wenscht bij voorkeur muziek te hooren.
Eigenaardig en verklaarbaar is op te merken, dat er in dezen
tijd sterke „vraag” is naar uitzendingen van muziek van weinig
diepgaand gehalte.
Eigenaardig? Vooral direct na den grooten wereldoorlog baande
zich een strooming-met-revolutionaire-tendenz een weg, die, ten
opzichte van de kunst, vooral de jongeren besmette met de leuze:
„Wèg met wat was, leve het Nieuwe!”
Sommige gingen zelfs zoover, het mooie, ja ook het allerverhevenste uit vroegere eeuwen te besmeuren en het nieuwe, ook
zelfs de slechtste producten uit dezen tijd te propageeren met
adoreerend enthousiasme.
Gaan wij een voorloopige balans opmaken, dan rijst de vraag:
Wat is er in luttele jaren tijds geworden van deze vinnig opgezette
actie? Was heel de revolutionaire beweging in de kunst geboren
uit onmacht tegenover een voorbij tijdperk van hyper-cultuur ?
Was de artistieke beeldenstorm synoniem aan snobbisme? Of kon
den de kinderen van dezen harden, zielloozen tijd-zonder-romantieken-geestelijken-opsmuk de door geweldige genieën met het hart ge
schreven geestesproducten werkelijk niet bevamen? Wie zal het
zeggen! Feit is, dat de jeugd van heden, langzaam maar zeker,
van de kunst vervreemd geraakte door blindelings in den stoet
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mede te loopen van hen, die een zoo fatale leuze als boven ver
meld in hun banier schreven.
Maar eveneens is het een feit, dat men, nu de tijden moeilijker
zijn geworden — en de menschen bezonkener, misschien eerlijker —
gaat denken. Men gaat weer verlangen naar wat het oor streelt
en het hart bekoort. Men wordt meer en meer zichzelf. Vernieu
wing, vooral in de kunst, is noodzakelijk. maar men bereike dat
langs den weg der evolutie. — Dit „terug naar het natuurlijke”
noemden wij eigenaardig, temeer waar deze drang zich openbaart
in een periode, waarin men op maatschappelijk gebied de gevolgen
ondervindt van een systematische vervreemding van alles wat der
natuur is. Het is tevens alleszins verklaarbaar, dat er in een tijd,
y/aarin zoovele menschen boordenvol met zorgen van allerlei aard
zitten, meer behoefte is aan gemakkelijk te bevatten kunst —
populaire kunst dus
dan aan artistieke verdieping.
Zeer sterk komt dit tot uiting bij het radio-luisterend publiek.
fr, JdSiO werd door de verschillende Ömroepvereenigingen in Neder
land fid.iift % van don zendtijd besteed aan uitzending van muziek.
Driekwart, vnn dit percentage bestond uit muziek van populair
p.ei/alf.e, Hlndsdlon Is tic vraag naar dit genre geweldig opgeloopen.
M/ /' v/II, dat de prettige sfeer in de huiskamer gunstig beïnvloed
zul v/o/den door aangename, weinig gecompliceerde klanken uit
dor» luidspreker,
In de eersle plaats wil men geamuseerd zijn.
'/'emninsl e ZOO l/i hot mY Of men de radio ten langen leste zal
WA
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willen huldigen als thuisbezorgster van cultuur, waarvoor zij toch
uiteindelijk is voorbeschikt, zal de tijd moeten leeren.
Hoe reageert nu de luisteraar op de gehoorde muziek?
Dankbaar, doch kritisch!
Dat er nauwgezet geluisterd wordt, blijkt uit de opmerkingen
over het gebodene en de daarbij geleverde prestaties in de corres
pondentie van vele luisteraars. Of die opmerkingen immer juist
zijn? Wij betwijfelen het. Teveel vergelijkt men een radio-muziekuitzending met een concert in de concertzaal. Zelfs al zou de tech
nische outilage van de zendgelegenheid in Nederland volmaakt zijn,
zou een vergelijking niet gerechtvaardigd zijn.
Waarom niet? Stellen wij eerst het verschil vast tusschen het
hooren in de concertzaal en het luisteren aan den luidspreker. In
het eerste geval komt de verklanking van een muziekstuk met
alle intenties, nuanceeringen en groepsverhoudingen direct tot
den hoorder. Direct en zonder „tusschenpersoon”. Nemen wij aan,
dat de ruimte, waarin het concert plaats vindt aan behoorlgke accoustieke voorwaarden voldoet, dan kunnen de executanten voor
100 % verantwoordelijk gesteld worden voor wat het publiek te
hooren krijgt.
Hoe geheel anders, d.w.z. langs hoeveel gecompliceerder weg
bereikt een radioconcert het oor van den luisteraar. Want nu ligt
tusschen uitvoerders en toehoorders een veld, dat beheerscht wordt
door machines en technici. Het klankbeeld, door de artisten in het
studio te voorschijn getooverd, wordt opgeslorpt door microfoons
en gaat via de versterkers naar den zender. Het is de plicht van
den technischen man aan de versterkers er voor te zorgen, dat
hetgeen in het studio aan klank geproduceerd wordt, zoo natuur
getrouw mogelijk naar den zender wordt overgebracht. De man
aan de versterkers behoort op dat moment dus meer musicus dan
technicus te zijn en deelt de verantwoordelijkheid voor wat uitge
zonden zal worden met de artisten in het studio.
Deze zijn dus op hun beurt niet meer alléén ten volle aansprake
lijk te stellen. Stel dat de man aan de versterkers van nature
muzikaal is en dat hij tevens de noodige muzikale scholing gehad
heeft, er dus een persoonlijke artistieke smaak op na kan houden,
dan bestaat de mogelijkheid, dat hij de klankverhouding van een
uit te zenden muziekstuk naar z ij n smaak zal willen regelen.
Wellicht lijnrecht tegen de bedoeling van den dirigent of solist
in. Doch het is ook mogelijk, dat de betrokken technicus weinig
of niets van muziek af weet of er misschien het noodige natuur
lijk gevoel voor mist. — Dan zal het een tasten en zoeken zijn in
een voor hem onontwarbaar klankkluwen.
Maar neem aan, dat een klankbeeld den zender, via de ver
sterkers, ongeschonden bereikt, zal het dezen dan ook onverminkt
verlaten ?
Hoe is de modulatie van den zender? Geeft hij alle tonen, van
de hoogste tot de laagste, even sterk weer? En dan, zjjn de ont
vangapparaten en luidsprekers bij de luisteraars alle van een
kwaliteit, die natuurgetrouwe ontvangst waarborgt?
Allemaal vragen, die langs de executanten heen gaan, maar het
uitgezondene niet weinig kunnen beïnvloeden.
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De ensembleleider of solist komt dan ook dikwijls voor het feit
te staan, dat de reactie bij de luisteraars op een uitzending tegen
gesteld is aan de verwachting, die hij er zelf van had. Het is zeer
wel mogelijk, dat de stemming in de huiskamer bij het luisteren
naar een stuk van Haydn of Mozart — om maar wat te noemen
— omgekeerd evenredig is aan de lichte „Wiener” sfeer, die er op
dat moment in het studio heerscht.
Een groote rol speelt ook de localiteit, vanwaar uitgezonden
wordt. (Wie lost het probleem der accoustiek praktisch op?)
Luister eens goed wanneer hetzelfde orkest den eenen dag hier,
den anderen dag daar uitgezonden wordt. Men staat versteld over
de kwaliteitsverandering bij één en hetzelfde ensemble. Over at
mosferische storingen spreken we maar heelemaal niet. Eén en
ander waarmee gezegd zij, dat het uitzenden en ontvangen van
radiomuziek nog een vrij problematische kwestie is, voor welker
oplossing heel wat menschelijke energie noodig zal blijken.
Het is aanbevelenswaardig, zoo niet noodzakelijk, dat de luis
teraars ten volle rekening houden met het bovenvermelde bij de
beoordeeling van radio-concerten.
Gezien deze onvolmaaktheden van de radio, moet men respect
hebben voor wat reeds bereikt is. En het is, dunkt ons, aan het
feit, dat aan gene zijde van den zender als bij intuïtie gevoeld wordt
hoe moeilijk alles is, te danken, dat zoo hartelijk gereageerd wordt
op hetgeen aan deze zijde van het mysterieuze zend-apparaat dag
in dag uit maar weer gepresteerd wordt.
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door
E. VAN UIJE PIETERSE,
Omroeper bij de N. C. R. V.

sfi

■

<

T~'\ E Omroeper is een personage
| J die reeds sinds de dagen der
grijze oudheid een trouw die
naar der gemeenschap is geweest.
Zijn ambt moge in de loop der
eeuwen ietwat van beteekenis zijn
veranderd, wat is veranderlijker als
de mensch, wij constateeren met vreugde dat dit oud en eerbied
waardig ambt sedert enkele jaren weer een prominente plaats be
kleedt in de hedendaagsche maatschappij en zijn dragers behooren
tot die selecte kring van mannen (en vrouwen last but not least)
die ongestraft in alle kringen der samenleving kunnen doordringen
en er hun relaties hebben.
In vroeger jaren was de Omroeper zeer zeker een gewichtig
man die met forsche stem en dito bekkenslag den burgerij kond
deed van het laatste nieuws. Doch otn met Kipling te spreken...
„This is an other story”.
Het is de onvolprezen, veel gesmaade, als kool groeiende radioomroep geweest die den stoot heeft gegeven tot den hernieuwden
bloei van het Omroepersvak. Vroeger een veel gezien, thans een
soms tot vervelens toe gehoord menschenkind, heeft de moderne
Omroeper zich in een korte spanne tijds opgewerkt tot een der
meest populaire, in een wolk van critiek, adoratie, romantiek,
neuesachlichkeit omhulde, troetelkinderen van onze jachtige naar
sensatie snakkende wereld. Naast filmsterren, beroepsboksers,
fameuze gangleaders, chevaliers d’industrie, bezit de Omroeper
populairiteit, maar gelukkig een troon apart.
Ik heb van gevallen gehoord, dat romantisch aangelegde bakvischjes in bewondering geraakten door zijn stem, om later tot de
ontdekking te komen dat het voorwerp harer idealen in geen enkel
opzicht voldeed aan de gewekte verwachtingen. Ook moet het in de
beginperiode der radio-omroep voorgekomen zijn, dat een tot den nok
toe gevulde zaal als één man overeind rees en den Omroeper die
voor de microfoon stapte om slechts zijn plicht te doen, een ovatie
bracht zooals slechts Napoleon na den slag bij Austerlitz van zijn
grenadiers, of Paderewski na de vertolking van de Mondschein205

Sonate van zijn enthousiast gehoor in ontvangst te nemen kreeg.
Het wereldberoemde orkest dat zijn welwillende medewerking aan
dien bewusten avond verleende kreeg met moeite een handje op
elkaar.
Contrasten, nietwaar? — Zoo is het.
Het leven van een Omroeper is er vol van. Gelukkig zijn Om
roepers door de bank genomen, rustige, serieuze stervelingen met
aanleg voor knusse huiselijkheid, die hen er dan ook meestal toe
brengt spoedig in het huwelijksbootje te stappen, om zich zoo
doende te omringen met die warme huiselijke sfeer, die zij in hun
avond(t)uurlijk bestaan zoo noode moeten missen.
De populairiteit des Omroepers is te toetsen aan het feit, dat
evenals over de legendarische schoonmama, legio moppen over hem
in omloop zijn. Evenals bij die van schoonmama zijn ze, gelukkig,
niet allemaal waar.
Ik stel mij zoo voor dat in de naaste toekomst een vereeniging
opgericht zal worden voor gepensioneerde, eindelijk, van hun rust
genietende Omroepers. Dan zullen deze oude, jeugdige baasjes ge
zellig om het haardvuur plaats nemen en onder genot van een
heerlijk kopje koffie, brj uitstek des Omroepers troost, zullen dan
oude herinneringen weer opgehaald worden. Het is nog te vroeg
in den tijd, om over te gaan tot het publiceeren van dagboeken,
al dan niet bijgehouden, of autobiographiëen; maar komt het ooit
zoover dan garandeer ik U, waarde lezers, een opsomming van
sensationeele feiten en annecdotes, waar een romancyclus van
Hedwig Courths Mahler of Corelli slechts kinderspel bij is.
Wij leven snel, tegenwoordig, doch van ons allen leeft de Om
roeper het snelst. In een tijdsverloop van slechts enkele uren
maakt hij gevoels-fluctuaties mee, waar een gewoon mensch dagen
over doet. Hij is in trouwe, een fastliving man!
Vele mijner lotgenooten zullen zich bij de jaarswisseling angstig
hebben afgevraagd, wat 1932 voor hen in den mars had. Tot nu
toe hadden zij steeds geleefd in de rustige zekerheid van wel ge
hoord, doch gelukkig niet immer gezien te worden. Zou nu 1932
eindelijk aan de illusie een einde komen maken; zou de televisie
zulke vorderingen maken, dat ook de Omroeper tot gewoon mensch
gedegradeerd zou worden? De Omroeper is per slot van rekening
het couvert waarin het omroepmenu vervat is, hij is de band waar
in de aan inhoud rijke omroepjaargang gebonden wordt. Een mooi
boekomslag verhoogt de waarde van den inhoud niet, maar doet
toch prettig aan. Uit een aesthetisch oogpunt meen ik, dat ook*
in de toekomst de Omroeper onzichtbaar blijve. Tot heil van alle
illusies van bakvischjes, stuurlui aan den wal en plegers van in
gezonden stukken.
Anders,
wee ons, Collega’s!
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ALEX VAN WAYENBURG
De Microfoon dan genoemd
het gemeenschappelijk oor
van alle luisteraars, een
communisme dat de om
roeper berustend
aanvaardt...
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vraagt dus, redactie van dit Radio-Jaarboek, een bijschrift
naast, onder of boven de foto, welke op zich zeer zeker geen
aanwinst is voor Uw collectie; maar U wilt volledig zijn.

1. Moet ik U iets zeggen over ons... vak? Dan b.v. dit, dat er
nog steeds een zekere uitzonderlijkheid in onze positie bestaat,
relatief gering als wij bovendien zijn in aantal. En dit maakt voor
alsnog een uitgebreide vakorganisatie met statuten en een jaar
lijks herkiesbare voorzitter onmogelijk. Ziedaar een voordeel. Bijna
alle andere gevolgen der uitzonderlijkheid zijn nadeelen.
2. Niet elke journalist schrijft „het beste artikel”. Maar wel
moet elke omroeper „de beste programma’s” aankondigen. Aan de
collegialiteit onderling doet dit geen afbreuk. Aan de waarheid
wél, maar dit is onze zaak niet.
3. Waarom is de leider van een uitzending niet vrij van een
wisselend quantum nervositeit? Omdat de microfoon steeds het
fascineerende beeld blijft van de Aandacht.
4. Terwijl dan in deze algemeene benaming Aandacht om.
liggen vervat: nieuwsgierigheid, critiek, belangstelling, goede en
kwade trouw, speurzin etc.
5. Daarbij wordt de microfoon dan genoemd het gemeenschap
pelijk oor van alle luisteraars, een communisme dat de omroeper
berustend aanvaardt met zijn lijfspreuk: „wij vragen Uw aan
dacht”.
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6. Dat wij die aandacht nog vrógen is een vorm van beleefd
heid, welke ook de telefoonjuffrouw in acht neemt als ze zegt:
„U wordt gebeld”.
7. U vraagt mijn prettigste herinnering? Deze: eens op een
avond, na een langen uitzenddag, tusschen half vier en twintig en
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vier en twintig uur het zooveelste synoniem te hebben gevonden
voor... „wij vragen Uw aandacht”.
8. Wij ontvangen nogal eens brieven. Daarover niet. Maar ook
anonyme. Deze laatste hebben tot auteurs (m. en vr.) menschen
die zich als anonymi op één lijn stellen met den onzichtbaren om
roeper; in beide gevallen is er een man op den achtergrond. Dat
hierbij vergeten wordt dat een omroeper zich niet achter zijn
microfoon verschuilt is begrepen in het gangbare misverstand
dat hij, physiologisch, slechts bestaat uit een stem op twee beenen.
9. Ziedaar toch ook het nut van de foto, geachte Redactie,
welke wij U met dit negendeelig bijschrift toezenden met beleefde
groeten en beste wenschen voor Uw uitgave.
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GUUS WEITZEL
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C'cst le ton qui fait
la mustquc______
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IEUWE tijden... nieuwe zeden! Maar ook... nieuwe beroepen.
En de Radio-Techniek, waaruit na verloop van slechts luttele
jaren de Radio-Omroep opbloeide, bracht met zich mee de
maatschappelijke herleving van den Omroeper.
Lang, voordat ik zelf dit „klassiek-moderne” beroep het mijne
mocht noemen, behoorde ik al tot de meest verwoede radioneezen.
Want uw A.V.R.O. Omroeper, waarde lezers, is een enthousiast
radio-man en dat zal hij wel altijd blijven ook.
In Augustus 1927 sprak ik mijn eerste officieele aankondiging
over den Hilversumschen zender. Het gebeurde met een bonzend
hart, maar ’t lukte. En sindsdien heb ik al heel wat bonzende
harten bij bibberende microfoon-nieuwelingen meegemaakt. Maar
ook die narigheid wordt al zeldzaam. Een beetje vreemd is het
de eerste keer altijd, maar niemand beschouwt het meer als een
gebeurtenis, waardoor je totaal van streek zou kunnen geraken.
En nu wordt me gevraagd, wat naar mijn meening tot des Om
roepers taak behoort!
Ja, ik zou zeggen, luistert U naar de A.V.R.O., dan merkt TJ
vanzelf hoe ik daarover denk.
Over het algemeen beschouwt men den Omroeper als den man
die de programma’s aankondigt en daarmee: basta!
Maar daar kan ik het niet heelemaal mee eens zijn. Er is toch
nog een tweede hoofdfunctie, n.1. die van „gastheer”!
De representant namens het bedrgf, in het Studiogebouw. De
man, die de medewerkers ontvangt en die ze in vele opzichten be
hulpzaam. is bij het vervullen van hun werkzaam aandeel in het
programma.
Men onderschatte niet de waarde van dit deel van onzen arbeid,
want, is niet de indruk, dien zij, die komen en gaan in het Studio209
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gebouw, van den betrokken Omroep opdoen, gelijk te stellen aan
den indruk, dien de Omroeper-gastheer op hen maakte?
En wat het omroepen zélf betreft, een wijs spreekwoord voor
ons is: „C’est le ton qui fait la musique”.
Die „Ton” behoeft heusch geen aangeboren stem-eigenschap te
zijn. Veeleer geloof ik in dit opzicht aan een karakter-eigenschap.
De luisteraar verlangt een beheerschte, rustige stem, waaruit een
onopvallende belangstelling spreekt voor het aangekondigde programma-onderdeel, een belangstelling die niettemin weerklank zal
vinden in het gemoed van den toegesprokene, omdat hij op zijn
beurt die zélfde interesse voor dat deel van het programma blijkt
te koesteren en er daarom ook naar luistert.
Een Omroeper blijve er zich steeds wél van bewust, dat de aan
kondiging één geheel moet vormen met het programma-onderdeel
waar ze betrekking op heeft.
Hij is uitsluitend de man, die het Omroepmenue zoo smakelijk
mogelijk opdient. Maar van hem wordt niet verwacht, dat hij er
nog nieuwe gerechten bijmaakt. En de beste raad, die iederen Om
roeper kan worden gegeven? Wel, naar mijn meening is dat:
„Keep Smiling”.
En het is mij een vreugde te kunnen getuigen, dat mijn functie
in het levensblge, krachtig bloeiende A.V.R.O.-bedrijf mij steeds
die voldoening en die opgewektheid van gemoed heeft geschonken,
die ik voor de uitoefening van mijn beroep zoo zeer behoef.
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door
MARINUS VAN ’T WOUD,
Dirigent Salon-Orkest K.R.O.
De Programma-Commissie heeft te
zorgen, dot er zeker 80 procent
populaire muziek wordt
gegeven

ET is een vaststaand feit, dat nog steeds door bijna alle
luisteraars de populaire muziek, de amusementsmuziek, het
liefst wordt gehoord. Verwonderen doet het wel niemand,
daar er meest oppervlakkig wordt geluisterd en het bij een ge
zellig onderonsje, met een kopje thee en een sigaartje, nu eenmaal
ónmogelijk is, ingespannen te luisteren naar serieuze muziek. Om
voor de Radio met succes te werken, is het dan ook een eerste
vereischte, een programma samen te stellen met goed aanspre
kende muziek, waarvan het nu niet zoo erg is, als de luisteraar
er even wat van mist. Bij genoemden stand van zaken is het na
tuurlijk, dat de programma-commissie heeft te zorgen, dat er zeker
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voor 80 procent, populaire muziek wordt gegeven en de orkestdirigenten hebben de taak, dezen wensch uit te voeren. Dat laatst
genoemden, zich wel eens tegen zoo’n groot percentage lichte mu
ziek verzetten, laat zich gemakkelijk begrijpen als men bedenkt.

JOH. GERRITSEN,
Leider van
het K.R.O.-Orkest

dat zij, door het herhaaldelijk spelen van de zoo begeerde nummers,
veel wilskracht noodig hebben om steeds die muziek met de noodige
geestdrift uit te voeren. Bovendien verlangt een goed dirigent,
meer met zijn orkest te bereiken dan alleen grove effecten en ge
raffineerde syncopen te brengen en al wordt hun streven niet altijd
gewaardeerd, z g zullen het toch zijn, die na verloop van janen
hopen, een overwinning te behalen en het groote luisterpubliek
langzamerhand ook met serieuze muziek in kennis te brengen. Zoo
is er nog een mooie taak te vervullen.
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Het

Want er wordt crttisch geluisterd I Men
weegt Uw woorden op de hand en zoo
noodig op het spreekwoordelijke goud
schaaltje I En wee Uwer, zoo Uw ant
woord te licht zou worden bevonden

van

,, "Vraag

en

Antwoord

7 >

door
den onbekenden verzorger van het
Vragenhalfuurtje der Nederl. Chr.
Radio-Vereeniging
ER vieles bringt, wird manchem etwas bringen”, of in
goed Hollandsch overgezet: „Wie velerlei geeft, zal velen
iets geven.” Dit woord van Goethe uit het „Vorspiel” van
den Faust kwam mij in de gedachten, toen Uw verzoek mij be
reikte, iets te willen vertellen van de wijze, waarop het luisterend
publiek reageert op de uitzendingen, voorzoover mijn aandeel in
den arbeid betreft en de waarde van die uitzendingen voor de op
voeding van het volk, blijkende uit de ontvangen brieven. Zoo luidt
de opdracht.
Een „Vragenhalfuurtje” geeft waarlijk velerlei.
Daar zorgen de luisteraars wel voor!
Het blijkt, dat men met van alles en nog wat „zit”!
Praktische vragen: recepten voor oliebollen en haarwater, goede
raad voor het wegmaken van vlekken en het wegwerken van wand
gedierte, het oplossen van raadsels, waar men zelf geen weg mee
weet, verklaring van natuurverschijnselen en wettelijke voorschrif
ten, folkloristische toelichting op allerlei gebruiken, verklaring van
spreekwoorden, ze wisselen af, neen, worden in aantal zeer verre
overtroffen door vragen van principieelen aard.
En inzonderheid ónze luisteraars, de luisteraars van de N.C.R.V.
hebben vele, vele vragen op het gebied der zedelijke normen, be
treffende de verklaring van uitspraken van Gods Woord, de toe
passing van dat Woord op de levensverhoudingen en dergelijke.
De breede correspondentie bewijst echter ook klaar en duidelijk,
dat eveneens velen uit andersdenkende kringen luisteren naar de
beantwoording der velerlei vragen.
Enkele cijfers uit eigen kring.
Ons Vragenhalfuurtje werd ingesteld 19 Februari 1931, aan
vankelijk om de veertien dagen.
Reeds in April moesten we op de wekeljjksche uitzending over
gaan, en als straks op 24 December 1931 het 40-ste halfuurtje de
reeks voor dit jaar afsluit, zijn we de duizendste vraag reeds be
duidend gepasseerd.
Eenige reclame voor deze uitzending wordt niet gemaakt; zou
den we daartoe overgaan, dan zouden stellig de vragen in aantal
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oogenblikkelijk verdubbelen! Nu wordt volstaan met de simpele
aankondiging in de programma’s: „Vragenhalfuurtje", meer niet.
Het ligt voor de hand, dat verreweg de meeste vragen per brief
moeten worden afgedaan.
Serieuze beantwoording van meer dan tien vragen in een half
uur is niet wel mogelijk, want het gaat hierbij om ,,levensvragen",
om problemen vaak, waar men geen weg mee weet, onderwerpen
die alle aandacht vragen, die voorzichtige beoordeeling eischen.
Men wil weten over „genezing op het gebed", over het Fascisme,
over het leven hiernamaals, over kaartspel en loterij, over de Schep
ping en Onderhouding der wereld door Gods Voorzienig bestel, over
de zonde, over kerkelijk leven, over den weg des heils, over Zon
dagsheiliging, over, ja, wat niet al!
Waardeeren doen we in al dat vragen den ernst, die er uit
spreekt! Onze menschen willen weten, willen verstaan en be
grijpen! En wee hem of haar, die deze vragers met een kluitje in
het riet zou willen sturen!
Want er wordt critisch geluisterd! Men weegt Uw woorden op
de hand, en zoo noodig op het spreekwoordelijke goudschaaltje!
En wee Uwer, zoo Uw antwoord te licht zou worden bevonden!
Want in het kinderspel van „Vraag en Antwoord” is het de
vreugde, dat het antwoord past op de vraag, als de tang op het
tamme zwijn! Maar dat is hier zoo niet! Hier moet het antwoord
wel terdege raak zijn!
Er zit in d i t spel van „Vraag en Antwoord” groote opvoedende
kracht, voor de vragers — en ik prijs mij gelukkig! — ook voor
hem, die op al die vragen het antwoord geven mag!
Weet ge den goeden toon te treffen, beluistert men in Uw ant
woord den serieuzen zoeker, dan wordt ge op de handen gedragen.
Maar men tikt U even grif op de vingers, als men meent, dat
ge er ietwat naast zijt of als. wat gij als consonant bedoeldet, op
den klankbodem der ziel Uwer luisteraars resonneert als een dis
sonant!
Echter, vast staat, — dat bewijzen de vele brieven klaar als de
dag! — dat het „velerlei", dat het vragenhalfuurtje geeft, ook
„aan velen iets geeft."
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leken kekk en ons noo di

xs

door
het Secretariaat
van liet Zieken-Apostulaat

Die stem wordt nergens zoo
gretig, zoo dankbaar opge
vangen dan in de ziekenkamer

■

I

K lig maar naar het ziekenuurtje te verlangen, Pastoor”, zegt
een zieke moeder, di° blind geworden is. „Het is me zoo’n
>5
troost, mijn eenige afleiding.”
„Mijn kinderen gaven me op mijn verjaardag een radio”, schrijft
een oude Vader. „Ik kan al jaren niet meer in de kerk komen. Ik
heb geschreid als een kind, toen ik voor het eerst weer de H. Mis
hoorde zingen en dienzelfden middag nog het Lof hoorde.”
„Pastoor” schrijft een andere zieke met aarzelende, moeilijke
letters, „ik lig al jaren verstijfd van rheumatiek. Ik ben dagen en
nachten alleen. Maar zoolang mijn pijnlijke vingers nog de radio
kunnen inschakelen, ben ik niet echt eenzaam. Het draaien aan de
knopjes wordt nu wel steeds moeilijker, maar ik krijg het toch
nog klaar.
„Stuur U mij het triduumboekje, want ik zing graag de liedjes
en het Lof mee.
,,U kunt niet weten wat de radio in mijn ziekenkamer beteekent!”
Kunnen wij het weten, wij gezonden, die in het volle, bewegelijke
en bedrijvige leven staan?
Neen, ik geloof het niet.
Het archief van het Z.A. geeft eenigszins een beeld van de
leegte, de vereenzaming, de lichtloosheid van het leven van menige
zieke, vooral van de langdurige, ongeneeslijke zieken, van de ouden
van dagen — en van de schreiende behoefte aan meeleven en mee
lijden, aan troost en bemoediging.
De menschelijke stem, uitgezonden door een warm-voelend mensch,
die het leed schatten kan, maar ook licht en troost wil brengen in
verbitterde en verarmde harten, die nieuwe inzichten geven kan om
geestelijke leegheid met geestelijken rijkdom te vullen, vindt de
innigste weerklank in de ziel van die vereenzaamde.
Die stem wordt nergens zoo gretig, zoo dankbaar opgevangen
dan in de ziekenkamer en ik mag ook wel zeggen, nergens bereikt
de troost, het goede, opwekkend woord zoo zeker het doel, dan bij
hen, voor wie, dikwijls de radio het eenige contact is met de ge
meenschap.
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En waar dat contact met de gemeenschap niet alleen hoorbaar,
maar ook zichtbaar wordt, zooals bij de uitzending van het maandelijksche ziekenlof, daar wordt de vreugde overvloediger!
Wat hebben de zieken van het Z.A. dit jaar ook meegeleefd fnet
de zieken, die deelnamen aan het triduum in Bloemendaal. Door
die uitzending ware duizenden verbonden in dezelfde liefde en
dezelfde blijdschap en was de „gemeenschap der Heiligen” zicht
bare werkelijkheid.
Wel is de K.R.O. op de eerste plaats de weldoenster der zieken
en zeker is de dankbare vreugde der zieken de grootste aantrek
kingskracht voor Gods besten zegen op het werk der K.R.O., die
wij haar zoo ruimschoots toewenschen!

iiiiiiiiiiHiiiiiimiimimii
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MARTIEN BEVERSLUIS.
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De doorsnee-luisteraar, dus het meerendeel ven de mai-sa.zei ik, kon de lyriek
niet bevatten. De gedaehiengang, de
„gebildete" fantasie en de symboliek
vooral, is haar vreemd. Ook een hoorspel,
waarbij men vaak experimenteerde op
de fantasie der luisteraurs, ondergaat
nog hetzelfde lot

R bestaat onmiskenbaar een berg
van onbegrip tusschen publiek en
schrijver en wel speciaal tusschen
volk en dichter.
Verschillende malen is de ernstige
poging gedaan het misverstand tusschen
beide groepen uit den weg te ruimen. Pessimisten gelooven, dat dit
gelijk zou staan aan het hakken door een granietberg; anderen
en het zijn er zeer weinigen, meenen, integendeel, dat de belang
stelling gaat groeien voor de literatuur en dat de radio daarvan
één der oorzaken is.
Er is mij verzocht hierover mijn meening te zeggen, krachtens
mijn jarenlang medewerken aan het literaire deel der programma’s,
speciaal die der V.A.R.A., een omroep, wier ideaal het zal moeten
zijn, de massa en wel het arbeidersvolk in het bijzonder, met de
letterkunde vertrouwd en bekend te maken.
Laat ik dan vooropstellen, dat de afkeer van het groote publiek
van de letterkunde, de poesie zeer zeker, reeds zóó diep geworteld
is en zoo oud, dat de meest verstokte idealist en de knapste psy
choloog zoo maar niet deze afkeer in een liefde, zelfs belangstel
ling. kan doen omslaan. Reeds in de middeleeuwen klaagt de
de dichter door Mariken van Nimwegen in deze woorden:

E

,,o dichtkunst, edelste van allen!
ik klaag dat men U niet verstaat.”
Ondanks de vele honderden knappe artikelen in tijdschriften en
periodieken, ondanks de met zooveel hartstocht gevoerde strijd der
tachtigers en hun prachtige belijdenissen en profetische inleidingen
op verschillend literair werk, ondanks de bewegingen en bewegink
jes van jengsten jongen en jongeren, hun speciale uitgaafjes voor
het volk, hun „Standpunten en Getuigenissen”, blijft het maar al
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te smartelijk waar, wat de gestorven dichter Perk in één zijner
sonnetten zingt:
„wilt ge op albijn uw hoofd te berste splijten,
„zoo tracht de goede menschheid om te stemïnen
„het lukt u niet en... haar valt niets te wijten.”
Inderdaad! Haar valt niets te wijten! Het is hier de plaats niet
de oorzaken dezer verwijdering breed te belichten. Slechts kan ik
op twee punten wijzen en dat zijn wel, ten eerste, het nog beperkte
onderwijs, dat meer zijn aandacht nog richt op historisch en taal
kundige bijzonderheden, dan op de aesthetische waarden der lite
ratuur. Bovendien is het onderwijs voor de groote massa veel te
beperkt en te onvoldoende. De tweede oorzaak zie ik in de te
weinige toewijding van den auteur om zijn werk bij het publiek
ingang te doen vinden.
De meeste schrijvers trekken zich terug in hun aristocratische
eenlingschap, hun geestelijk landhuis, ver verwijderd van den open,
daverenden heirweg.
Ten spijt van al de pogingen van de auteurs, blijft de groote
massa „op afstand”. Geen Gids, oude of nieuwe, geen „Gemeen
schap”, geen „Roeping”, geen literaire pak me mee’s zelfs hebben
eenige verandering gebracht. En ook de specifiek socialistische
tijdschriften, ik bedoel hier inzonderheid de Soc. Gids, kunnen geen
bres schieten in de verstokte onverschilligheid der slechts op sen
satie beluste menigten.
Wil men een poging doen dit te veranderen, dan dient men zich
te bedienen van een instrument dat de groote massa bereikt, en
dat is ongetwijfeld de radio. Geen krant, geen enkel tijdschrift,
geen vlugschrift heeft zulk een invloed. Menschen, die vroeger
nooit en als vanzelfsprekend zich afwendden van de literatuur (ik
bedoel niet de sensatieliteratuur) zijn inderdaad door de radio reeds
eenigszins ontwaakt. Door brieven, die van tijd tot tijd worden ge
zonden, blijkt, dat velen slechts door totale onbekendheid bezijden
de woordkunst leefden en dat hun een nieuw gebied opengaat, dat
zij vroeger nooit droomden. Doch op zich zelve zal dit toch nog
weinig baat hebben, indien men, zooals nog te veel geschiedt, ge
condenseerde literatuur geeft en in een half uurtje zich haast, een
compacte samenvatting te geven van speciale, persoonlijke stand
punten. M.i. zal men, wil men kans van slagen hebben, het publiek
te bereiken, eerst tusschen de massa moeten gaan, kennis moeten
nemen van haar gedachtegang en liefde, en de teere plek in het
gemoed des volks moeten vinden, van waaruit men dan verder
kan beïnfluenseeren. En daar de massa zoo groot is en haar ont
wikkeling zoo verschillend, is deze opgave zóó zwaar, dat men zal
terugdeinzen, liever niet van het gevleugelde paard afdaalt en
liever voor eigen gemeente spreekt, klein maar select. Het is mijn
ernstige poging geweest in mijn poezie zelve, maar ook door
lezingen in het land, een aandacht, speciaal voor de poezie op te
wekken, en het was naar aanleiding van de vragen, die mij na
afloop gesteld werden en een zoo spontaan meeleven in het ge
sprokene, dat ik tot het plan kwam, voor grootere gemeente, dus
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de radio, een cursus over literatuur te beginnen en de buitenla
sche poezie te vertalen en te introduceeren. Mijn ervaringen fretmï
uit de ontvangen correspondentie, zijn voorloopig deze Ik merkte
allereerst op, dat het groote deel van het publiek (van eiken stand
en ontwikkeling) het meest en het diepst reageert op letterkunde
die vertellend is. Poezie b.v. die een zeker verhaal verwerkt een
ballade b.v., een vers dat episch is, of poezie die over de strijd en
de belangen der klasse gaat waartoe de luisteraar behoort, slaat
het meest aan. Een enkele reageert op zuiver lyrische poezie Er
zullen heel wat jaren moeten voorbijgaan, waarin men met groot
geduld en vooral toegenegenheid zich moet instellen op den nog
veelal onontwikkelden smaak, vóór men een des te grooter succes
zal kunnen bereiken, d.i. het meeleven in den zwaren technischen
strijd die de dichters te voeren hebben, het aanschaffen hunner
boeken, het kennis nemen van hun vaak zoo belangwekkende stu
dies. Deze litt. belangstelling zal wel parallel loopen met een algemeene voortgaande en zich meer verfijnende beschaving.
De doorsnee-luisteraar, dus het meerendeel van de massa, zei ik,
kan de lyriek niet bevatten. De gedachtesprong, de „gebildete”
fantasie en de symboliek vooral, is hem vreemd. Ook een hoorspel,
waarbij men vaalt experimenteerde op de fantasie der luisteraars,
ondergaat nog hetzelfde lot.
Men verkiest den letterlijken uitleg, boven de suggestieve trom
petstoot of de loeiende sirenen, die den gang van het ééne tafreel
naar het andere tafreel onderneemt, als een vlucht door tijd en
ruimten.
Het zijn slechts heel enkele hoorspelschrijvers en ik noem hier
den Engelschen auteur Tyrone, die b.v. in zijn „Eekhoornkooi”
een dusdanige samenwerking van woord en instrument wist te
scheppen, dat hij zelfs voor den eenvoudigsten luisteraar begrijpe
lijk werd in zijn fantasiën.
De ontwikkeling van het publiek, en vooral zijn meerdere ont
wikkeling in het verstaan der lyriek, zal langs geleidelijke, zacht
klimmende paden moeten gaan. Allereerst dient men de massa
te onderwijzen in de waarden der woordkunst, de technische wetten,
zal men als taalbioloog te werk moeten gaan en met het vergroot
glas de technische bijzaken naderbij halen en sterk belichten, en
dit wel met een tijdelijk terzijde stellen der innerlijke achtergron
delijke schoonheid, de harmonie.
Op een punt wil ik nog wijzen. Ondanks een nog afwachtend
standpunt, dat ik ten opzichte van de waardeering voor de litera
tuur inneem, heeft toch vaak een spontane brief van een leek mij
diep getroffen en verwonderd. Een critiek op het gehoorde is soms
zoo zuiver en glas-helder, dat het den schrijver mèèr dient dan
een deskundige critiek van een bevoegde.
Het is niet alleen de moordende critiek, als van den boer, die op
een schilderrjen-tentoonstelling opmerkte van een dierstudie: „die
kerel zit an de verkeerde ka&nt te melleke (en het wè.s zoo!)
maar het is vooral die critiek, die een valsch sentiment onherroe
pelijk terugwijst. Want juist het reageerende zuivere, door theoriën
nog onbedorven gemoed, kan tot de quintescens doordringen en
een vergroeide fantasie met één ruk rechtzetten. Zoodoende is de
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meening van het radio-publiek medewerkend in het belang der
literaire kunst.
Ik zou den op afstand oordeelende en vaak vèroordeelenden
radioluisteraar, die met critiek tegenover het radio-apparaat staat,
willen vragen of hij één instelling, één middel weet, dat een dus
danige wisselwerking in het belang der nog geïsoleerde kunst, met
kans op hetzelfde effect, kan bewerkstelligen. ,
Een groot terrein ligt braak, het eenigste wat noodig is, is dat
de kunstenaar de wereld ingaat, de massa leert verstaan, kortom
dat hij de luisteraar wordt en daardoor een pionier.
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Ontmiclit eren

maar tocli ....
door A. A. L. GRAUMANS (Dré)

i
Is het dan zoo wonderlijk, ja niet zeer
mensclirlijk. dat je die sfeer van huise
lijke intimiteit, van kopjes thee, 'ngrorje,
'n koekje, muziek, hoorspel en voor
dracht, zoo'n beetje verwacht teug Ic
vinden in de studio, de bron van dal
alles ? Is het dan eigenlijk zoo ver
wonderlijk en zoo erg naif, dat je naar
de studio stapt als naar ’n vroolijk,
leuk feestavondje ?

I

i
OEN de secretaris van den Radioraad mij telefoneerde voor een
artikeltje in dit interessante, voor
Nederland wel unieke boek, toen luidde
mijn onmiddellijke vraag: „Mijnheer
Weber, wat zal ik daarvan kunnen be
weren? ’k Ken ternauwernood de ge
heimenissen van een fietsbel-contructie,
— laat staan hoe ’t met m’n Radio-kennis dus gesteld moet zijn
en daarover, over die tooverdoos, m’n kennis luchten... ’t lijkt me
bijna net zoo ingewikkeld als te verklaren, hoe uit die papieren
patronen, met knipjes, gaatjes en lijntjes, een damescostuumpje te
voorschijn kan komen!”
Maar d.g. technische kennis was gelukkig ook niet noodig.
De samenstellers van deze fraaie uitgave zochten „van-alleswat” en „voor elck wat wils”, onder die groep van menschen, die
nu en dan den aether be-golven met hun sprekend, musiceerend
of zingend optreden voor het wonderbaarlijk microfoontje, dat daar
aan twee „touwtjes” zoo onschuldig voor je neus bengelt, maar
toch elk geluid verklikt aan de heele wereld. (Och, als er eens
geen wybertjes waren...!)

T

* * *
’k Heb’ in de practijk het optreden voor den microfoon leeren
vergelijken met het spelen voor de film. Speciaal de „stille” film,
wel te verstaan. *)
Zooals den filmacteur het perspectief en het relief ontbreekt (en
het geluid!), zoo ontbreekt den microfoon-acteur het gebaar, de
mimiek en... het zwijgen vooral!
Het zwijgen, ja; want tien seconden zwijgen, kan in een voor*) Dit alles geldt natuurlijk niet voor wetenschappelijke, jour
nalistieke, sportieve, kortom accidenteele onderwerpen, welke veel
minder, om niet te zeggen: niets te maken hebben met eenige
artistieke voordracht en als eenigen eisch stellen: duidelijkheid. G.
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dracht voor een volle zaal het voorgaande soms meer benadrukken,
dan een climax van woorden. Maar probeer zooiets eens voor den
microfoon? Dan weet je bijna zeker, hoe je aandachtig, onzicht
baar auditorium, naar zijn toestellen vliegt en aan de knoppen
begint te morrelen, want tien seconden, (ook vijf) lijken in dat
geval ontzaggelijk veel meer en men kijkt elkaar in de huiskamer
vragend aan en kleine Jan beweert: „d’n Dré sluiert weg, pa!” En
tijdens je voordracht, met het horloge op tafel, — niemand kan
begrijpen hoe hatelijk-stipt die omroepers zijn aangelegd! — zie
je pa naar z’n knoppie snellen, je wilt ’m nèt voor zijn en... je
gaat als de weerlicht verder. En zoekt wèl je heil in ’n climax gelijk
’n aapje, dat nagezeten, in de lamp klautert. Waarmee hij ’t er
niet beter op maakt voor zich zelf. Wie? Die aap en — eh —
die microfoon-zenuwpees natuurlijk.
Het gebaar ontbreekt je. Daar is óók ’n middel voor (net zoo
iets als die lamp). Je moet dat aanvullen met een kolossaal ac
cent op het woord. En als u nu goed wilt weten, wat dat zeggen
wil, lezers: legt dan uw handen eens op uw rug, zonder ze er van
daan te halen, als gij uw vrouw met een indrukwekkende rede
poogt duidelijk (of wijs) te maken dat die vergadering van gister
avond beslist zóó lang geduurd heeft.. Wedden dat ze u dan niet
gelooft; hm!
Mimiek. Vertel thuis eens een mop met een doodgraversgezicht!
En — dan hèbt ge nog een „gezicht”. De moppentapper, de
humorist, daar in dat leeg-nuchtere, dempende, kille studio-celletje
heeft heelemaal geen „gezicht”.
De filmacteur kan z’n foto-technisch-optreden nog herstellen
door ’t eens over te doen. Als ie toevallig zóó gelachen heeft, dat
z’n open mond als een keldergat-met-versleten-trap op de kiek
kwam, dan kan die „keldergat”-scène weggeknipt worden en
hersteld.
Als echter de microfoon-acteur ’n geluid heeft gemaakt dat ver
keerd „doorkomt”, dan is de fout (?) onherstelbaar.
’n Voorbeeld, ’k Zou „Trui” (Dré’s goeie, maar nogal snibbige
wederhelft, — zoo zijn er niet veel, hè?) eens op laten treden.
Nu is het een hebbelijkheid van Trui om telkens, als ze zelf
vind den spijker (lees: Dré) eens flink op z’n kop te hebben ge
slagen, te snuiven; met geweld haar neus op te halen.
Toen ’k gereed was met deze snuivende-Trui-voordracht was de
eerste opmerking: „Valt niet mee, hè, zoo’n vrouwestem te
„maken”!
„Hoezoo?”
„Nou, je hebt wel twintig keeren ge... zucht!”
„Gezucht? gezucht? Gesnoven bedoel je!"
„Oooo... ja, nou je ’t zegt...!”
Nou je ’t zegt! Maar ondertusschen. Je hebt even ’t gevoel voor
de heele wereld voor pias te hebben gestaan en ’t is of ’t micro
foontje naar je knipoogt en bedoelt: heb ik je daar effe, Dré?
Neen, je voordrachten op eigen gelegenheid met wat geluidseffec
ten illustreeren, is ’n riscante aardigheid. En op de studio’s, waar al
het personeel van minuut tot minuut bezig is, waar je zelf toeft
tusschen twee treinen in, daar is al heel weinig gelegenheid en kans
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om eens te repeteeren. Het eerste optreden in den aether is dan
ook ’n sprong in 't blaue Hinein in den letterlijksten zin!

* * *

I

De sterkste indrukken zijn altijd de eerste. En vooral is zulks
het geval met radio-optreden.
Na den allereersten keer te zijn uitgenoodigd door den K.R.O.,
om eens op te treden voor zijn microfoon, begaf ik me vier weken
later ongeveer op reis. ’t Was slechts voor de „vulling” van een
klein halfuur, zoo tusschen zeven en acht uur in den voor-avond.
(Later werden het heele (Zaterdag-) avonden van driemaal op
treden zooals vele lezers wel weten).
Ik kende de Radio, zooals ’n ieder. Het gezellige, onderhoudende
geluid in je warme huiskamer, bij het befaamd-geworden kopje
avond-thee, met de uitgelezen of half-uitgelezen kranten terzijde
gelegd voor het leuke radio-programma en in de intieme sfeer
van Sinterklaas-achtige verwachtingen, voor alles wat er komen
zal; de bekende omroepersstem er tusschendoor, die de ver
wachtingen nog weet op te zweepen met z’n: „goedenavond dames
en heeren, hier is de Zus-en-Zoo-Omroep; ons programma van
avond vangt aan, met... enz.”
En daar aan gewend zijnde, aan die typisch-moderne huiskamergezelligheid van ’t radio-genot, vooral in den winteravond, met den
vlotten omroeper, de bekende orkest-muziek, Vaz Dias, het
vroolijke gramophoonplaatje, — enfin, u weet het net zoo goed
als ik, — is het dan zoo wonderlijk, ja niet zeer menschelijk, dat
je die sfeer van huiselijke intimiteit, van kopjes thee, ’n grocje,
’n koekje, muziek, hoorspel en voordracht, zoo’n beetje verwacht
terug te vinden in de studio, de bron van dat alles? Is het dan
eigenlijk zoo verwonderlijk en zoo heel èrg naïf, dat je naar de
studio stapt als naar ’n vroolijk, leuk feestavondje ?
Och ja, als je er bij nadenkt, onderweg in den trein, onderweg
in Hilversum over de donkere wegen, och ja, dan zegt je gezond
tenslotte is ’n groot mensch
verstand, dat... enz. Maar toch
vaak gaarne kind en dus — staat de desillusie voor ’m gereed!
’t Was ’n herfstavond van de al-oude soort. Guur, ontzettend
donker, vuil op straat, in één woord: grimmig!
Om half vijf van huis gegaan, trams, treinen, overstappen, weer
de trein, begon me te doordringen wat er allemaal kijken komt
voor de vulling van één half uurtje radio.
Straks zou m’n „nummer” worden omgeroepen, gewoon na ’n
mopje muziek en na het nummer weer ’n mopje muziek en als ik
uren later weer in den trein zat, zou ’t nummer reeds gevolgd zijn
door vele andere, waarvoor weer dezelfde inspanning van de uit
voerders werd vereischt.
En allengs verdween dat warme, gezellige-huiskamer-visioen,
verdreven door de kille, grauwe practijk.
Het gure najaarsweer, de donkere Groest te Hilversum, de vette
wegen deden me nog sneller spoeden naar de studio. Waar was het
dan toch? Die ellendige, eenzame duisternis ook! Ha, ’n mensch!
„Meneer, ’k moet zijn in het gebouw van den K.R.O., weet u
ook...?”
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„Daar, achter uw rug, meneer!”
„Eh — eh — da — daar achter die puinhoopen?”
„Hahaha, ja meneer, dit is het a.s. nieuwe gebouw!”
„Oh, jaja, het aanstaande, inderdaad; ik dank u wel vrien
delijk!”
Scherpe dameszang bij getokkel op de piano, drong naar buiten,
’n Rood lichtje, van iets meer dan de capaciteit van ’t achter
lichtje van ’n fiets, hing ergens in de duisternis te „smeulen” in
den najaarsstorm.
’k Bekroop en betastte heuvelen van afbraak en kalk en hield
ondanks alles, goeien moed!
Was hier nu het nieuwe (tegenwoordige) K.R O.-gebouw; hier
de „gezellige” studio van waaruit zooveel heerlijke en prettige
uurtjes werden geleverd in de duizenden huiskamers?
Ja!
De verwarming werkte nog niet. De deuren, amper voorzien van
sloten, tochtten en draaiden op den storm daarbuiten. De intérieurs
waren als verlaten werkplaatsen van timmerlieden en schilders,
met de schaafbanken, de apothekersverzameling van verfpotten,
enz. En met den kraag op, ijskoude voeten en bibberende stem
begon ik m’n eerste humoristische causerie voor dat Sphinxachtige microfoontje, dat ’n winkelhaak in ’t gaasje had, ’t welk
onder het spreken z’n flarretje liet op en neergaan als ’t knipoog
van ’n duivelsch plaaggeestje!
En toen ik gereed was, ontnuchterd en verkild, tot diep in het
gemoed, — steeds in den geest maar de luisteraars zag zitten in
gemakkelijke stoelen in de warme, veilige huiskamers, waarin het
radio-varié onafgebroken „door-kwam”, — toen heb ik hardop en
bewust tegen mezelf gezegd: „Vernolle Dré, zie da ge hier weg
komt en smeert ’m as ’nen snoek naar oew Trui!”
Maar...
twee dagen later bracht de post ’n stapeltje alleraardigste brie
ven van verschillende dankbare luisteraars en alle kalkhoopjes,
kou, wintervoeten en ontnuchtering was vergeten en tegenwoordig?
Ge moogt het allen weten! Niets liever is me, dan de geregelde
uitnoodiging van den K.R.O. om weer eens op te treden voor de
K.R.O.-scharen, binnen en buiten ’slands met wien ik de prettigste,
onzichtbare banden aanknoopte!
Maar... het prachtige nieuwe gebouw is nu ook al lang gereed
en comfortabel Hoewel... radio achter de coulissen is geen radio
bij uw thuis, m'n beste hoorders!
Doch gaarne vul ik nu mijn opschrift aan: eenmaal door de
koude douche heen: ’t is Ontnuchterend, — maar toch leuk op
den duur.
Tot wederhoor!

iiiiiiiHiiiimiiimiiiiimii

224

-

oonee

1

door J. VAN RANDWIJK
Daarom zal hel tooneelspel, ge
schreven voor vertoomng op (de
naam zegi het reeds) het toonecl,
den belangstellende bij het ten
gehoo'e brengen voor de radio
(het woord vertooning zon hier
onjuist zijn) niet de voldoening
kunnen sihcnken, die het in den
schouwburg kun geven_______

o

P 12 December 1901 des
middags te half een,
werd door Senatore Marconi draadloos de Atlantische
Oceaan overbrugd.
Tusschen Poldhu in Enge
land en St. John op New-Foundland, waar Marconi gespannen op
het sein wachtte, vond deze verbinding plaats.
Nu, na dertig jaren, aanvaarden wij het als iets, dat vanzelf
spreekt, dat wij met onze simpele toestellen in staat zijn vrijwel
elk radio-zendstation te beluisteren en vrijwel gelijktijdig aan het
tijdstip der uitzending te hooren de muziek, den zang, of het ge
sproken woord, — duizenden kilometers verwijderd — gespeeld,
gezongen of gezegd.
Welk een held van het verstand, welk een daverend genie.
En met ongeëvenaarde vaart brak zich de nieuwe vinding baan.
De nieuwe technische wetenschap trok duizenden en duizenden
aan. De knapste koppen zetten zich tot studie. Honderdduizenden
amateurs werkten aan nieuwe problemen en vervolmaakten deze.
Fabrieken rezen uit den grond, knappe kooplui wierpen zich op
dat prachtig object, dat zulke wijde perspectieven opende, niivere
handen repten zich en honderdduizenden, ja millioenen verdienen
hun brood in de nieuwe industrie. De toestellen vinden hun weg
niet alleen in de woningen der rijken, maar geven genot, brengen
vreugd, geluk en beschaving onder alle lagen der bevolking over
gansch de wereld.
Zóó sterk en zóó krachtig, zóó overtuigend is de triomf en de
zegetocht van de Radio geweest, dat na aarzelend begin de besten
onder de kunstenaars voor de microfoon de wereld van hunne
gaven doen genieten.
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Is het wonder, dat ook de tooneelkunstenaars hun gaven voor de
microfoon brachten?
Immers neen.
Door middel van de radio zijn de talloos velen te bereiken, die
zich vroeger tot de kunst van het tooneel niet voelden aangetrok
ken en onkundig bleven van wat op dat terrein door de edelste
geesten werd gewrocht.
Maar:
waar bij de tooneelspeelkunst het visueele overheerscht, daar
wordt bij het luisterspel voor het radiotoestel het zwaartepunt
geheel verlegd. Daar zal de fantasie van de luisterenden in belang
rijk sterkere mate dan in de schouwburgzaal moeten aanvullen,
wat altijd bij de radio zal moeten ontbreken.
Wat mankeert al niet om den indruk te versterken van het gebodene bij het radiotoestel.
Aankleeding, décor, mimiek en gebaar.
En altijd zal daarom het voor de microfoon opgevoerde tooneelspel het moeten afleggen tegen een vertooning in den schouwburg.
Het stille spel, het spel tusschen den tekst, het spel achter de
woorden, waarin juist de jongere en waarlijk niet de minsten onder
de tooneelschrijvers hun kracht zochten, dat alles is bij het radio
toestel zonder beteekenis.
Waar de spelers zich bij het luisterspel ten opzichte van elkaar
bevinden, hoe zij loopen, hoe zij gaan of zitten, het blijft alles over
gelaten aan de verbeelding van den luisteraar.
Groote eischen worden aan zijn fantasie en verbeeldingskracht
gesteld.
Té groote eischen.
Daarom zal het tooneelspel, geschreven voor vertooning op (de
naam zegt het reeds) het tooneel, den belangstellende bij het ten
gehoore brengen voor de radio (het woord vertooning zou hier
onjuist zijn) niet de voldoening kunnen schenken, die het in den
schouwburg kan geven.
Men kan de theorie huldigen, dat het beter is het publiek voor
de radio kennis te laten nemen van de tooneelwerken op onvol
komen wijze, dan het de kennisname er van te onthouden en het
gevaar te loopen, dat het publiek van het werk onkundig blijft.
Men k&n-'die theorie huldigen.
Men kan deze opportunistische redeneering houden, maar ideaal
is ze niet.
Neen, het zal noodzakelijk zjjn, dat zich een nieuwe kunst ont
wikkelt, de kunst van het voor radio-uitzending geschreven
luisterspel.
De kunst, die zal hebben rekening te houden met de deugden
van de radio, met hare mogelijkheden, maar ook met hare
gebreken.
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Men zal van de radio niet meer mogen verlangen, dan zij reeds
in staat is te geven.
Men zal rekening hebben te houden met hare eigenschappen.
Het tooneelwerk stelt eischen, die de radio niet bevredigen kan.
Mogelijk dat het speciaal voor dit doel geschreven luisterspel dit
wel zal kunnen.
Het voor den schouwburg geschreven tooneelspel late men zijn
ontwikkeling.
De radio de hare.
En:
televisie zal mogelijk in staat blijken te zijn de brug te slaan,
die nu nog, naar mijne meening, voor de vereischte toenadering
tusschen tooneel en radio ontbreekt.
I
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Letterkund e en
Omroep
door Mr. P. H. RITTER Jr.
De questie is, of de wetenschappe
lijke en literaire rubrieken van den
omroep haar rechtsgrond vinden in
een luistcrbehoefte dan wel In een
cultuurtaak, welke de omroep, zoo
lang wc nog niet heelemaal zijn ge
rationaliseerd, zich heeft te stelten.

............ .

T^R is één vraag, die, naar
|~\ ik vermoed, folterend
rondspookt door de brei
nen van allen, die aan de
luisteraars naar den radioomroep iets anders willen geven dan voetbal-uitslagen of muziek.
Die vraag luidt: draaien ze mij niet af? Wie over „letterkunde
en omroep” schrijft moet beginnen met die praealabele vraag te
beantwoorden. Men mag zich daarbij niet laten leiden door toe
vallige indrukken en gebeurtenissen, al moet ik erkennen, dat het
weinig bemoedigend klonk, toen de Hilversumsche kapper door
wien ik mij liet onthaarden, nadat ik gepoogd had door den micro
foon de schoonheid van een epos van Quérido uit te leggen aan
het Nederlandsche publiek, zijn ontvangtoestel regelde met de
woorden: ,,nu krijgen we na dien onzin gelukkig weer eens een
stukje muziek.”
Men kan zich al evenmin laten leiden door statische gegevens.
Ik heb eens, aan den aanvang mijner werkzaamheid als letter
kundig adviseur van de A.V.R.O. een enquête gehouden naar de
gezindheid mijner luisteraars ten aanzien van het boeken-halfuur.
Er kwamen ongeveer honderd antwoorden in, die mij reden gaven
tot bemoediging. Alleen één luisteraar vond, dat ik te geaffecteerd
sprak, maar daar kan ik niets aan doen, want ik ben een loot van
een Haagsche familie. Ik vroeg mij echter af: wat beteekenen die
negen en negentig tevredenen, tegenover de duizenden, die wel
bewust hun toestellen sluiten, wanneer er „onzin” — dat wil zeg
gen alles wat gesproken en niet gezongen of gestreken of geblazen
wordt — aan de beurt is? En indien er geen booze brieven binnen
komen bij de Directies over de boeken-halve-uren der verschillende
omroepen, wil dat dan iets meer zeggen, dan dat de gemiddelde
luisteraar die boeken-halve-uren duldt ?
* * *
Door het stellen van die laatste vraag zijn wij vlak bij de plaats
waar wij wezen moeten.
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De quaestie is, of de wetenschappelijke en literaire rubrieken
van den omroep heur rechtsgrond vinden in een luister-behoefte
dan wel in een cultuurtaak, welke de omroep, zoolang we nog
niet heelemaal zijn gerationaliseerd, zich heeft te stellen.
Zoo bezien kan het vraagstuk van den omroep worden losge
maakt. De voetbal-redacteur van een dagblad, of de foto-redacteur,
of de inrichter van het „humor-hoekje” vertegenwoordigt eigenlijk
een veel grooter commercieele waarde voor zijn directie, dan de
hoofdredacteur, wiens driestarren door een beperkt publiek worden
gelezen. En naarmate deze hoofdredacteur ernstiger studeert, ver
mindert zijn waarde voor den gemiddelden courantenlezer.
Toch blijven de groote bladen hoofdartikelen schrijven, zelfs
hoofdartikelen, die getuigen van studie en cultuur.
De schouwburgen zijn leeg en de bioscopen zijn vol. Is de bioscoop-directeur, die een algemeene behoefte van het publiek be
vredigt, niet een sociaal veel nuttiger man, dan van Dalsum of
Verkade? Toch worden er maar steeds opnieuw tooneelvoorstellingen gegeven. En zoo blijven de Omroepen boeken-halve-uren geven,
ofschoon we op onze vingers kunnen narekenen, dat de Jazz het
bij het gros der luisteraars wint van Boutens, van Schendel of
Slauerhoff.
Wetenschap en letterkunde hebben bij den omroep hoofdzakelijk
cultuur-waarde. Waarschijnlijk zouden de omroepvereenigingen er
niet armer van worden, indien men de wetenschappelijke en letter
kundige rubrieken afschafte, maar zeker zouden ze dan tot amu
sementsbedrijven zijn afgezakt.
* * *
Het besef der hierboven geformuleerde feiten brengt den letter
kundigen leider van een omroepvereeniging terstond voor het vol
gende probleem: Hoe moet hij zijn cultuur-roeping opvatten: moet
hij, door zijn rubriek geheel of gedeeltelijk te populariseeren, trach
ten de ongeletterden binnen te lokken op zijn terrein, of moet hij
orthodox-literair blijven, alleen het beste van het beste geven en
laten geven, en een betrouwbare gids zijn voor die uiterst beperkte
groep van landgenooten, die belangstellen in boeken van wijsheid en
schoonheid, en die bovendien een radio-ontvangtoestel bezitten?
Ik heb tot dusverre het stelsel gehuldigd van het eene doen en
het andere niet nalaten. Ik geloof, dat iedereen die leest in plaats
van te kaarten of ruimte te verslinden op een motor-fiets, een
achtenswaardig bevorderaar van de cultuur is, al leest hij een iet
wat oppervlakkig boek, en ik geloof ook, dat het luisteren naar
een boek-beschouwing den lezer ook van een oppervlakkig boek
al boven den blinden, passieven leeshartstocht verheft. Want ,.of
ze elkaêr krijgen”, dat interesseert den boekbeschouwer veel minder
dan „hoè ze elkaêr krijgen” en „hoè ze zijn”.
* * *
Naar mijne opvatting zullen dus de „literaire” luisteraars zich
wel eens een enkele maal moeten getroosten een boekenpraatje
aan te hooren over een minder belangrijk boek, of soms ook een
beschouwing over een boek, dat Andere dan literaire waarde be232
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zit. En ik voor mij heb wel even gekwispeld met mijn geestelijken
staart, toen ik door den microfoon een sportboek besproken had,
en daarover tegelijkertijd van een literairen vriend in een tijdschrift
een uitbrander en van mijn vriend, den fietsenmaker een pluimpje
kreeg.
Intusschen zullen de „literaire” luisteraars voor zulke halve
uren van verpoozing moeten worden schadeloos gesteld. De leider
van een letterkundige omroep-rubriek mag nooit uit het oog ver
liezen, dat het zijn eerste taak is, den in literatuur belangstellenden
landgenoot het beste en actueelste te brengen op literair gebied,
al maakt hij dan wel eens een slippertje naar de regionen van den
lichteren kant.

# * *
Wanneer hij echter is aangekomen in zijn eigen land, waar de
literaire schoonheid zich in al haar puurheid verheft, dan struikelt
hij terstond over nieuwe dilemma’s. Er zijn veel te veel boeken, en
er zijn veel te veel sprekers. Zelfs na een grondige schifting
blijven er nog even zoovelen, die zich geroepen gevoelen tot letter
kundige voorlichting door den microfoon als er sterren stralen aan
den hemel in een wolkeloozen zomernacht. De totale zendtgd van
alle omroepvereenigingen bij elkaar zou nog onvoldoende zijn om
de spreekgragen te bergen.
Bovendien zijn er met de sprekers nog twee moeilgkheden. De
luisteraars naar eene uitzending vormen te samen een heel ander,
onderling veel heterogener publiek, dan de lezers van een courant
of van een tijdschrift. Mag men zeggen dat wie Robbers of Ina
Boudier leest, gepriveerd is van belangstelling voor literatuur?
Maar mag men, aan den anderen kant, een jonge letterkundige
beweging negeeren? Bij de boeken sluiten zich de sprekers aan.
Er zijn ouderen en jongeren, er zijn er van velerlei literaire rich
ting. De leider van de letterkundige rubriek is niet verantwoord
tegenover zijn luisteraars, indien hij niet aan de representatieve
figuren van al die leeftijden en richtingen een kans geeft. De
tweede moeilijkheid is, dat velen die prachtig schrijven slecht
spreken, en dat velen, die matig schrijven goed spreken. De korypheeën van de literatuur zijn meestal tegenvallers voor den micro
foon. Een grondig, doordacht essay over een boek, gevat in een
persoonlijken stijl — de minnaar van literatuur zou het iedere
week door den radio willen hooren. Maar is hij er zoo zeker van,
dat niet veel hem ontgaat van wat hij bij lezing zou hebben ge
noten? Diepzinnig en begrijpelijk zijn, tegelijkertijd, het is maar
aan zeer weinigen gegeven. Maar wat aan nog minder schrijvers
gegeven is: duidelijk, goed gëarticuleerd, en boeiend te kunnen
spreken voor den microfoon.

* * *
Na het netelige schiftingswerk der sprekers (ik ben ervan over
tuigd, dat als we eenmaal televisie krijgen vele booze oogen van
geweigerde radio-lezers ons zullen aankijken), na dat netelige werk
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komt het nog neteliger werk van de keuze der te behandelen
i
boeken.
De eerste moeilijkheid, welke zich hier voordoet is, dat de meeste
menschen die men voor den microfoon roept hardnekkig weigeren
een ander boek te bespreken, dan z ij in hun hoofd hebben. Men
werpt tegen: „het is niet actueel, of het is niet het boek, dat de
belangstelling van het oogenblik heeft.” De candidaat-spreker
wordt woedend, hij beweert, dat het boek van zijn voorkeur belangrijker is dan alle actueele boeken bij elkaar, en dat is ook zeer
wel mogelijk, maar een boek, dat niet actueel is, leent zich niet
voor bespreking in een periodieke rubriek. De radio is de stem
van het levende leven in de huiskamer, het levende leven, dat niet
altijd door het ontvangtoestel behoeft te komen in zijn opper
vlakkige gedaante. Ook wanneer men overweegt, dat de voor lite
ratuur beschikbare zendtijd onvoldoende is voor de alzijdige uit
werking van het probleem dat in een bepaald boek ligt opgesloten,
is het m.i. onjuist om in het tegenwoordige ontwikkelings-stadium
der radio-cultuur, het karakter van hoogere journalistiek, van
boekrecensie, aan de literaire rubriek te ontnemen.
Ik schreef met opzet: hoogere journalistiek. Het boekenhalf
uur mag misschien wel eens incidenteel afglijden naar de lichtere
causerie, maar moet in zijn algemeene wezen steeds den aard
eener grondige literaire voorlichting behouden.

* * *
Hier rijst echter alweer een moeilijkheid. Schrijvers en uitgevers
overstroomen ons met boeken. Welk van die boeken moeten wij
voor bespreking bestemmen?
En aan die vraag gaat nog weer een andere vraag vooraf: M o e t
men een selectie maken, of moet men zooveel mogelijk boeken af
handelen, ten einde de uitgevers, die zoo vriendelijk waren recensieexemplaren te zenden aan den leider van een boekenhalfuur een
genoegen te doen, en den plicht te vervullen, waartoe ieder jour
nalist, dus ook de radio-journalist, die het boekgeschenk van den
uitgever ontvangt gehouden is?
Ik acht de methode, die men tegenwgordig in Duitschland aan
het volgen is, waar men meerdere boeken tegelijk in het boeken
halfuur behandelt, een groot gevaar. Ik acht haar zulk een groot
gevaar, dat ik eens, toen ik, ten einde raad, om door den stapel
oeken heen te komen, de bespreking van meerdere boeken op het
5ïS?ramil?-a.had aangekondigd op het laatste oogenblik mijn voorne“*“
en mg brj één boek hield.
e-pynnSLif ^ltS?vers
kans willen wagen dat een ter recensie
gezonden boek met besproken wordt en niettemin door willen gaan
leidpr<3
v5rïin.^en’ zou llc 111111 willen voorstellen, om aan de
schriivinorullrielc van de omroepen een algemeene be
loon,,, p/^o! citaten te doen toekomen of een beschrijvende catalende uitgevers3^^ ^ b?clcei1 te zenden °P aanvraag. VerschilWaarnSi
ree<3s inderdaad tot deze methode overgegaan.
hüfff één 1)0611 in één half uur ? Omdat men een half
uur noodiP6
eit, om aan een boek van eenige waarde recht te
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doen, en omdat de radio-omroep andere doelstellingen heeft dan te
fungeeren als sprekende boekenlijst.
* * *
Maar nu de selectie. Moet men bij de keuze der te bespreken
boeken rekening houden met eigen oordeel en voorkeur? Mijns in
ziens wel met eigen oordeel, maar niet met eigen voorkeur. De
leider der literaire rubriek van eene omroepvereeniging wordt ge
acht een letterkundig ontwikkeld, en in de boekbeoordeling er
varen man te zijn. Hij is gehouden, die qualiteiten zóó in actie te
brengen, dat hij zijn publiek, ook wanneer er een lichter boek ge
kozen wordt, boeken voorzet van literaire waarde.
Maar indien eenmaal die literaire waarde voor hem vaststaat,
dan moet hij zich verder niet richten naar een al te persoonlijke
sympathie voor bepaalde boeken, doch zal hij veeleer moeten onder
zoeken welk goed boek de grootste algemeene belangstelling
heeft. Regelmatig contact met den boekhandel is daarom een on
ontbeerlijk element in de taak van den radio-adviseur. Zeker, een
enkele maal kan hij zijn microfoon gebruiken als instrument om
een uitnemend boek dat in de verdrukking is, onder de algemeene
aandacht te brengen. Maar als regel zal moeten gelden, dat hij
zich richte naar een objectief, niet naar een subjectief criterium.
* * * *
Met de beschrijving der boven weergegeven problemen is het
vraagstuk der literatuur in den omroep nog volstrekt niet uitgeput.
De belangrijke vraag verheft zich nog, of de hoekbespreking critisch moet zijn, dan wel kenschetsend. Hoewel ik bij mijn persoon
lijk optreden voor den A.V.R.O.-microfoon altijd de kenschetsende
methode heb gekozen, heb ik verschillende malen critische bespre
kingen van anderen toegelaten. Mijne overweging daarbij was, dat
een rubriek-leider van den radio, behoudens zijn verplichtingen
tegenover de censuur, de autonomie zijner sprekers niet moet aan
tasten. Het is in het belang van de volkscultuur dat geesten van
beteekenis voor den microfoon verschijnen, en het zou misdadig en
in strijd met de overtuiging van elk literator zijn, die geesten te
willen knechten. Toch lijkt rag de richtingslijn meer gelegen in de
kenschetsende dan in de kritische boekbespreking. Een slecht boek
late men liever onbehandeld. De kenschetsing behoeft en behoort
geen verheerlijking te zijn (liever niet!) en geeft ruimte voor
détail-kritiek ook op eene algemeene basis van waardeering.

* * *
En nu: de laatste vraag. Luisteren niet velen naar de boekenhalve-uren, om over de boeken te kunnen meepraten en intusschen
van de lectuur dier boeken ontslagen te zijn?
Ik hoop dat allen, die ik in de toekomst moge oproepen om
voor den A.V.R.O.-microfoon boeken te bespreken, zullen doen het
geen onze sprekers bijna zonder uitzondering tot dusver gedaan
hebben: aansporen tot koopen en lezen van het besproken boek.
Maar een doodzonde kan ik het gesignaleerde verschijnsel niet
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vinden. Er is uit een boekenhalfuur veel te leeren, ook al leest men
het boek niet. Blijft die leering achterwege, dan ligt dat aan den
spreker.
Het boeken-halfuur dat mij door de redactie aan dit Radio-Jaarboek werd toegestaan is om. Ik heb mij bepaald tot het aanstippen
van verschillende vraagstukken, die zich bij de leiding der literaire
radio-rubriek voordoen, opdat de lezers even een kijk konden
krijgen in de keuken.
Dat ik met hart en ziel de overtuiging ben toegedaan, dat de
literaire rubriek niet alleen bestaansrecht heeft, maar ook cultuurnoodzaak is: ge zult van mij wel geen andere belijdenis hebben
verwacht.
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I-/etterkunde
door
ANTON VAN DUINKERKEN.

De Letterkundige omroep kan medewerken
om de Nederlandsche huiskamer
te beschaven

w
I " R is klassieke muziek voor de kenners, moderne muziek voor
de dwepers, en populaire muziek voor de huiskamer, zoo
heb ik me laten uitleggen. Naar de laatste soort muziek
schijnt bij de omroep-organisaties veel navraag te zijn. Dit is lo
gisch in zooverre de luidspreker een onderdeel van de huiskamer
werd, maar het typeert toch een beschaving van lieden, die nog
leeren moeten, dat ze ook in hun huiskamer hun cultureel fatsoen
hebben te houden.
De letterkundige omroep kan medewerken om de Nederlandsche
huiskamer te beschaven. Niet slechts de natie, maar allereerst de
familie moet ontvankelijk worden voor den zin der dingen, zooals
de dichtkunst die openbaart.
Het eenige gevaar, daaraan verbonden, is, dat er een populaire
radio-poezie kan ontstaan, zooals er een populaire Nuts-poezie
heeft bestaan. Tollens zou voor de microfoon meer succes hebben
gehad dan Potgieter, maar Potgieter was beter.
1111111111111111.111111111111111
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RADIOCULTUUR
door Ds. SPELBERG, Secretaris V.P.R.O.
Heeft de Radio een ontzaglijke verbanaliseering
en. nivelleering van de Cultuur
waarden op zijn geweten ?

~J~~7 R leeft bij velen, die zich ernstig met het radiovraagstuk
bezighouden op het oogenblik een ietewat onzeker gevoel,
dat te omschrijven is als: er is mij iets uit handen geglipt.
Wij hebben vele kostbare parels, maar in het wilde weg rondge
worpen. Zonder te weten hoe ze werden ontvangen, ja, zelfs zon
der te weten waar ze terecht kwamen.
Dit gevoel vindt zijn oorsprong in een onzekerheid ten aanzien
van het luisterend publiek.
Hoe luistert men naar de diepste en fijnste uitingen onzer cul
tuur: in welke atmosfeeren vallen woorden, die de teerste roer
selen onzer ziel blootleggen en klanken, waarin wij menschen
onze diepste vreugden en smarten elkaar openbaren?
Heeft de radio een ontzaglijke verbanaliseering en nivelleering
van de cultuurwaarden op zijn geweten?
Er moet langzamerhand een zeker radiostijl groeien, die met .
deze overweging rekening houdt.
Men geeft nu nog te veel gehoor, vooral in ons land aan wat ge
hoord wil worden en niet aan wat gehoord moet worden.
Het is moeilijk wegen aan te geven, verandering die verbetering
is voor te bereiden, juist in ons land met zijn eigenaardige radiostijlloosheid.
Vergissen wij ons niet, dan begint al een deel der luisteraars
luider en luider te vragen om meer doelbewustheid en centraliteit
in wat wij gezamenlijk bieden.
Zullen er wegen gevonden kunnen worden om ons die vraag te
beantwoorden ?

imimiMimi iiimmiimi
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door G. VAN VEEN,
Adjunct-Directeur Nutsseminarium voor Paedagogiek
aan de Universiteit van Amsterdam

j 7 ET is niet gansch onvoorbereid, dat ondergeteekende zich tot
het schrijven van dit artikel zet. Hij heeft zijn „radioenveloppe” met knipsels uit groote pers en vakpers door
gelezen en is er stil van geworden.
In wat voor een wereld leven wij? De Babelsche torenbouw in
permanentie!
Het meeste, wat hij doorlas, dateert uit '29 en ’30. Er zijn er
onder de auteurs, wier geest nog beneveld is door den radiooorlog. Hun denken wordt duidelijk meegericht door antipathieën
en... fantasieën, die zich aan de eerste laten verbinden. Daar
naast ruikt men heel duidelijk een broodlucht. Denkt er om — zoo
klinkt de waarschuwing — gjj zult slachtoffer worden van de
belangenpolitiek der leveranciers!
Op hooger plan beweegt zich dan het enthousiasme van den
radio-liefhebber .Is er een machtiger uitvinding denkbaar dan de
radio? Mag dan de school dit technische wonder voorbijgaan? Een
nieuwe tijd klopt aan haar deur. Laat zij opendoen, wil zij het
contact met den maatchappelijken vooruitgang bewaren!
Maar ook de nieuwe tijd blijkt niet eenduidig uit te werken in
de geesten. Een andere moderne denker vraagt: wat eischt de
nieuwe tijd van de paedagogiek? Toch zeker individualiseering van
het onderwijs? Leert zij ons niet eerbied voor de persoonlijkheid?
Welnu... radio is mechanisatie, is cliché... radio is alzoo de tegen
pool van alle moderne opvoedingsstreven.
Dan hebben we nog den aanbidder van de sfeer. Laat de school
de intimiteit van haar sfeer verdedigen tegen den „brutalen han
delsreiziger”, die „huisvredebreuk” komt plegen. „Met zulke lui
moet je oppassen,” denkt ook de man, die „zelf baas” wil blijven.
Wie één vinger geeft...
Naast den man, die elke inbreuk op de intieme schoolsfeer van
wege de radio als een heiligschennis terugwijst, is er ook reeds
de paedagoog, die onder het schriftelijk werk de radio muziek laat
jengelen „opdat de kinderen zich leeren concentreeren”.
M. a. w. het is hier als overal in de paedagogiek een chaos van
meeningen, symptomatisch voor het moeras van subjectivisme,
waarin onze maatschappij bezig is te verzinken.
Als wij ondanks deze Babylonische spraakverwarring willen
trachten iets te zeggen, dat hout snijdt, beginnen we ons de nuch
terheid eigen te maken, die het rapport van de commissie uit den %
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Onderwijsraad siert. We stellen dan voorop, dat er geen verstandig
mensch is, die de radio de taak wil doen overnemen van den
lesgever. Wie zou zoo dwaas willen zijn? Het gaat er om, of —
onder verantwoordelijkheid van de leerkracht — gedurende één of
twee halve uren per week de radio hulpmiddel kan en mag zijn
bij het aanbrengen van leerstof, vallende binnen het leerplankader
der scholen. Wie meent, dat het niet kan en niet mag, hoeft er
dus geen gebruik van te maken, maar zijn degenen, die er wèl heil
in zien, rijp voor den paedagogischen brandstapel?
Bannen zij de intimiteit uit de schoien, als zij gedurende één
van de zes en twintig uren naar de radio laten luisteren?
Is de klasse passief geworden als zij gedurende één van de zes
en twintig uren luisteren moet naar de stem van buiten?
Heeft het geheele onderwijs een cliché-Karakter gekregen, als ge
durende één van de zes en twintig uren duizenden kinderen in de
zesde klassen luisteren naar dezelfde voordracht?
Kan de school alleen maar door die stem van buiten aan ver
vlakking worden prijs gegeven en is het niet mogelijk, dat het radioleven buiten de school profiteert van de belangstelling, welke de
school voor de radio wekt?
Dat zijn vier vragen, die zich met vele laten vermeerderen. Maar
wij hebben zeker al iets gedaan; als we hierop een zakelijk ant
woord probeeren te geven.
'De sfeer. Het is prettig, als men over eenige ervaring beschikt.
Ik zie mezelf nog de trap opklauteren in een school te Zwolle,
voorafgegaan door den jongen, die me opendeed. „We hebben radio”,
zegt hij, als ik vraag het hoofd te spreken. Het dringt niet tot
me door, wat hij bedoelt, maar ’t is duidelijk, dat hij me niet aanmoedigt. Maar ik — paedagogisch handelsreiziger — neem nau
welijks notitie van zijn verweer en zeg, dat ik het hoofd moet
spreken. Een oogenblik later, als we voor de deur van het lokaal
staan, heb ik de situatie begrepen. Daarbinnen staat een radio
toestel op tafel. De klanken van het gesproKen woord dringen
tot mij door. „De meester” zit op een stoel en luistert aandachtig
en de kinderen zitten gezellig, d. w. z. in onschoolsche houding,
in een kring en luisteren met volle overgave.
„Ga maar naar binnen,” fluister ik den jongen toe, „ik blijf
hier wel staan.” Ik voel weer het oude respect voor de klasse,
die met aandacht luistert, durf den tooverkring niet doorbreken.
Hij opent geruischloos de deur, gaat op zijn teentjes naar binnen
en zoekt zijn plaats onder de luisterenden zonder iets aan het hoofd
te zeggen. De aandacht van de kinderen is niet afgeleid. Alleen
de man, dien ik spreken moet en die met zijn gezicht naar mij
toegekeerd zit, merkt mij op zonder nochtans aanstalten te maken
mij te woord te staan. Ik durf niet storen... Eindelijk na vijf mi
nuten wordt de man wat onrustig. Hij vindt het toch wat vervelend
mij te laten wachten. Hij staat op... komt op zijn teenen naar de
deur. De kinderen kijken op... Hij geeft een teeken: „Luisteren
jullie maar.” Hij opent en sluit de deur, legt zijn vinger op den
mond. „Wat wenscht U?” Ik zeg mijn boodschap. In een minuut
zijn we klaar. Dan zegt hij: „We hebben de opening van de bloe240
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mententoonstelling in Aalsmeer. De minister spreekt en nog een
paar anderen. Interessant voor ze. Het wordt zoo écht voor ze.
begrijpt U? U wilt me wel excuseeren?”
Hij gaat weer naar binnen, loopt op de teenen naar zijn stoel en
een oogenblik later luistert het geheele gezelschap weer met volle
overgave. Ik blijf een tijdje staan. Ik realiseer me, dat ik hier
wat nieuws zie: een klasse, die een stukje levensrealiteit in de
school haalt, dat zich anders slechts aandient met wat woorden
van een onderwijzer, die misschien nooit ter plaatse geweest is
of een onnoozele regel in een aardrijkskundeboekje. Deze kinderen
zullen voortaan onthouden, dat Aalsmeer aan bloemenexport doet...
En wat de sfeer betreft en haar intimiteit... Hier althans is het
al heel dwaas de radio een handelsreiziger te noemen. Als er in
dit geval een handelsreiziger is, een storend element, dan ben ik
het. Ik stoor wel eens meer, maar nog nooit heeft me de stoornis,
die ik bracht, zoo bezwaard. Hier was een eerbied voor het ge
sproken woord, omdat het hier een kracht is, die men niet beheerscht, welke men gehoorzamen moet op straffe van het te
missen,
Ik heb ook het andere uiterste beleefd. Ik doelde daarop reeds.
Ik kwam in een klasse en had een langdurig gesprek met den
onderwijzer. De kinderen zaten aan hun schriftelijk werk. De radio
jengelde populaire muziek. Het was alles zeer vreemd en ’t kon
me niet bekoren. Kinderen hebben rust noodig, om geconcentreerd
te werken... dacht ik. Ik zou zelf in een dergelijke onrustige sfeer
niets van beteekenis kunnen doen en ik veronderstel dat kinderen
toch gevoeliger voor afleiding zijn dan iemand van mijn leeftijd.
Bovendien, leert men kinderen eerbied voor muziek, als ze zich
daarvoor moeten afsluiten op straffe van hun taak te verwaarloozen ?
Ik maakte een opmerking in deze richting. Maar de psychologie
doet argumenten aan de hand, welke ik nog niet vermoed had.
Het was juist goed — aldus de onderwijzer — de kinderen aan
dit lawaai te gewennen. Het leven eischt zoo vaak concentratie
onder ongeschikte omstandigheden.
Ik ging heen en bedacht dat volgens dezen paedagoog ons Nutsseminarium verkeerd had gedaan een rustige studiegelegenheid te
vragen voor leerlingen van ’t voortgezet onderwijs, die thuis niet
konden werken. Die onrust thuis was juist goed voor ze. Het leven
eischt concentratie onder alle omstandigheden...
De apostel van dit standpunt is voorstander van individueel
onderwijs.. Ik vrees, dat hij opvoedt tot angst... voor de stilte.
En waar, naar ons inzicht, alles, wat niet in de stilte geboren
wordt, het merkteeken van oppervlakkigheid en uiterlijkheid draagt,
zijn we voorloopig ten opzichte van d ze methode sceptisch ge
stemd.
Waarom we deze twee voorbeelden uit de practijk geven? In de
eerste plaats, om te doen voelen, dat de eischen, die de een aan
de sfeer stelt, wel zeer anders zijn dan die, welke de ander noodig
acht. In de tweede plaats, om te doen zien, dat het apprecieeren
van de rustige sfeer niet samenvalt met de behoefte aan individualiseering van het onderwijs. En in de derde plaats, om te doen
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uitkomen, dat de radio ook daar gewaardeerd kan worden, waar
de luisterenden met groote zorg en kennelijken eerbied voor de rust
in de sfeer waken.
Ook hier hoede men zich voor generalisaties. Alles hangt af van
de sfeer, waarin de leerkracht het beluisterde weet te plaatsen.
Kan hij door zijn bezielde voorbereiding het uitgezondene belangrijk
maken en de aandacht daarop met eerbied richten, dan kan
juist het feit, dat men het woord te aanvaarden heeft, zooals het
gegeven wordt, meewerken tot een verhoogde concentratie bij het
luisteren. Zoo kan men natuurlijk ook het beste wat er gegeven
wordt, neerhalen in een sfeer van banaliteit, zoodanig, dat het
effect negatief wordt. Maar geldt niet van elke leerstof, dat ze met
liefde en eerbied behandeld wil zijn, om bij de kinderen haar diepere
werking te kunen doen?
Maar wie weet, misschien hebben we ongelijk, krijgen we spoedig
een nieuwe theorie, die de mogelijkheid aannemelijk maakt ons
onderbewuste ongemerkt met muziek op te vroolijken, om zoodoende
boven de bewustzijnsdrempel meerdere activiteit te kunnen ontwik
kelen. Een methode van vulling onder den vloer!
Passiviteit en activiteit. Eén oogenblik willen we aannemen, dat
gedurende het uur radioles de kinderen passief zijn, wat ik dan
aanstonds ten opzichte van het ware luisteren hoop te weerspreken.
Is er iemand zoo overdreven intusschen, dat hij met dit uur luiste
ren en daardoor het gansche onderwijs gestempeld acht? Of geldt
ook hier weer niet het Engelsche: pennywise en poundfoolish ? Wie
zoo tegen dit eene halve of heele uur fulmineert, omdat het de
passiviteit in de hand zou werken, draagt in zijn onderbewuste
de erkenning mee, dat er in de andere vijf en twintig uur iets aan
de kinderlijke activiteit hapert en nu reageert hij af, om het maar
eens psychologisch te zeggen, bij zijn critiek op het radio-uur.
Maar het ware dan beter, dat hij het onderwijs over de heele linie
op de helling ging nemen, een werk, waarbij wij hem gaarne willen
steunen, omdat er in deze richting het een en ander te doen is
en dan juist zou het kunnen zijn, dat hij met het zoeken naar
meerdere expressiemogelijkheden voor ’t kind, nieuwe methodes van
vulling van ’t kinderlijk bewustzijn en beleving zou noodig achten,
waarbij ook het radio-halfuurtje dienst zou kunnen doen.
Want als wij de doeschool prijzen en de luisterschool laken, dan
wil dat niet zeggen, dat in de doeschool niet meer geluisterd wordt,
maar slechts dat een luisterhouding, die niet in verhoogde en nieuwe
activiteit uitwerkt, van paedagogisch standpunt gezien onvrucht
baar is.
Laten wij op deze dingen wat dieper ingaan. Het is typisch, dat
de school aanschouwelijk onderwijs via den visueelen indruk veel
hooger noteert, dan via den gehoorsindruk. Dat komt, doordat een
verzakelijkt rationalisme onze aandacht te sterk heeft gericht Op
de zuiver zintuiglijke aanschouwing. Pestalozzi heeft onder de aan
schouwing ook steeds de „innere Anschauung” begrepen en we
hebben zijn leer zeker te eenzijdig geïnterpreteerd. Waarschijnlijk
ook, dat onze eenzijdigheid verband houdt met de kennelijke zwak
heid der Westersche rassen de dingen niet gemakkelijk in verbeel242

ding te kunnen zien. Ligt daar misschien het geheim van het feit,
dat de Katholieke kerk anders dan het Jodendom en het eerste
Christendom allengs haar geloofsoefening is gaan aankleeden met
paedagogisch aanschouwingsmateriaal, dat de fantasie moet steu
nen, om de geestelijke waarde in de belevingssfeer te brengen?
Het is de vraag, of dit na 20 eeuwen nog in dezelfde mate noodig
is als zulks ten opzichte van de Germanen noodig was. Onze fan
tasie is eenerzijds zeker meer geoefend en anderzijds is het aan
schouwingsmateriaal op elk terrein dermate toegenomen, dat veel
in ons nawerkt, als wij ons nieuwe dingen hebben voor te stellen.
Maar afgezien daarvan, dienen wij in ’t oog te houden, dat het
geoefende oor meer activeert dan het oog. De doove, die het van
zijn oog moet hebben alleen zonder de hulpmiddelen, die een mo
derne paedagogiek ter beschikking stelt, wordt eenzaam en zijn
geest verdoft. De blinde daarentegen, die bijna alles met het oor
doet, heeft een opgewekt zieleleven, juist, omdat zrjn vermogen tot
..innere Anschauung” steeds actief wordt gehouden.
Het is dus niet waar, dat gehoorsindrukken minderwaardig zijn
ten opzichte van gezichtsindrukken. De laatste eischen alleen min
der van ons, bevredigen ons spoediger. Maar heeft dit niet ten
gevolge, dat visueele indrukken, waarbij niet tevens het oor actief
wordt en welke daardoor te vaak belevingsdiepte missen, zoo uiter
mate vluchtig blijven? Is dit niet de zwakke kant van de bioscoop?
Het is me herhaaldelijk gebleken, dat jongelui een paar dagen na
bioscoopbezoek zich de geziene film niet meer te binnen kunnen
brengen. Overkomt ons dat met een tooneelstuk of zelfs met een
met belangstelling aangehoorde radio-lezing ?
Wij herhalen: gehoorsindrukken zijn volstrekt niet minderwaar
dig. Maar bovendien ten opzichte van gehoorsindrukken zoowel als
gezichtsindrukken geldt dat de „innere Anschauung”, dat wil dus
zeggen: de diepte van beleving daar het grootst is, waar de fan
tasie ruimte houdt en in beweging blijft.
Laten wij zoowel op visueel als op auditief terrein een voorbeeld
geven.
Voor me liggen twee foto’s van een Berlijnsch radiocongres. De
eene is de origineele foto, scherp en dudelijk, de andere een repro
ductie. Deze laatste is geen gewone reproductie intusschen, zij is
de radiografische wedergave van de eerste, in Hollandsche bladen
opgenomen. De hoofdfiguren zijn vrij duidelijk, maar de andere
figuren zijn verflauwd en heele stukken zijn, gemakshalve waar
schijnlijk, in zware slagschaduwen opgelost.
Ik zie beide foto’s aan. De eerste is als foto volmaakt en toch
betrap ik mij er op, dat ik de tweede veel mooier vind dan de
eerste. Ik roep er anderen bij, om hun oordeel te hooren. Typisch
zijn de spontane reacties: de radiofoto heet „mooi”, „interessant”,
de origineele foto „gewoon”.
Hoe is dit mogelijk? Heel eenvoudig. De photografische opname
legt met zijn gedetailleerde weergave het beeld en daarmee onze
visueele activiteit en onze fantasie volkomen vast. Zoo is het, we
hoeven er niets van te maken. De reproductie noodigt in haar on
volledigheid tot aanvulling en die is in dit geval zoo emotioneel,
dat we deze als schoonheidsontroering ervaren. De laatste houdt
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onze fantasie actief en dat geeft een gevoel van bevrediging. Waar
een beeldende kunstenaar ons boeit, geeft hij niet een tot in détails
afgewerkte objectieve weergave der werkelijkheid, hij laat veel
aan ons over en het geheim van zijn kunst steekt hierin, dat hij
ons in ’t gebodene de suggesties geeft, die onder medewerking
van ons eigen bewustzijn, daarin een als schoon ervaren totaliteit
doen opleven. Wie niet actief blijft zien, en dit geldt niet slechts
van het emotioneele, maar ook van het verstandelijke zien, wie dit
zien niet bindt aan bewustzijnsprocessen, heeft vrijwel tevergeefs
„aanschouwd". Ik denk aan teekeningen van een zeiljacht, die ik
ëens met een vriend van me bekeek: hij in extase, zeil-enthousiast,
die hij is, ik minder dan neutraal, ofschoon ik zijn aanwijzingen
zeer goed kon volgen.
Met hooren is het niet anders. Nog zeer onlangs vroeg ik een
bekend musicus naar zijn oordeel over de radiomuziek. Hij had
geen bijzondere reden daarvan veel goeds te zeggen. Zij brengt
naar den kant van het lesgeven, wat hij noemde „de klad” in zijn
vak. Hij legde me uit, dat radiomuziek geen „echte” muziek is. Wat
voor den kenner de geur en de kleur aan de muziek geeft, zijn
de bijtonen, en de radio is niet in staat al deze bijtonen over te
brengen. Deze „snijdt” zooals hij het noemde „af”, öf aan den
onderkant, zoodat de lage bijtonen verdwijnen, öf aan den boven
kant, zoodat de hooge ontbreken. De niet-deskundige luisteraar
merkt het niet of nauwelijks. Typisch is alleen, dat de een meer
last ondervindt in zijn aanvoeling van het ontbreken van lage, de
ander van hooge bijtonen, zoodat ze apparaten „mooi” vinden al
naar mate ze de eene of de andere soort overbrengen.
De deskundige luisteraar vindt de weergave van de muziek niet
„echt”. Toch — zoo zei mijn musicus — als ik in mijn eentje stil
zit te luisteren naar de uitzending van een concertstuk, geniet ik
— dat moet ik bekennen — evenveel als wanneer ik in de zaal zat.
Dat komt, doordat ik deze stukken door en door ken, ze vele malen
op sublieme wijze heb hooren vertolken en op ’t oogenblik, dat ik
de onvonedige wedergave hoor, wordt in mij wakKer alles, wat ik
vroeger heb genoten en ik hoor dus niet meer wat gegeven wordt,
maar de voor mij meest ideale completeering ervan. De radio
muziek heeft deze diepere beleving in mij wakker gemaakt, de
completeering komt uit mezelf.
En hier zijn we aan de spil, waarom de passief-actiefbeschouwing m. i. moet draaien. Het antwoord op de vraag, of de luiste
raar actief of passief is bij het luisteren, hangt hiervan af, of deze
zelf innerlijk actief wordt en of hij dus uit eigen bewustzijnsfondsen het noodige toe kan voegen aan het gehoorde. Zoo is het
dus te verstaan, dat de radio de concertzaal niet overbodig maakt,
maar dat ieder, die in diep contact met de kunst wil leven door
middel van de radio, juist veel naar concerten moet gaan, om daar
zijn psychiscn reservoir met diepe en zuivere belevingen te vullen,
opdat hij deze kan toevoegen aan het gehoorde, als dit lacunes
toont. Het is een bekend feit, dat het overgroote deel onzer kleinere
vioolconcerten bezocht wordt door menschen, die zelf viool spelen.
Hier geldt mutatis mutandis dezelfde psychologische wet. De man,
die, hoe onvolmaakt ook, zelf actief de muziek beoefent, profiteert
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meer dan de enkel-luisteraar. Hij toch ervaart de heerlijkheid
van de volmaaktheid dieper, die zelf met de moeilijkheden heeft
geworsteld en zelf tot het besef van zijn onvolmaaktheid is ge
komen. Wat hier voor de muziek geldt, geldt voor alle waarheid
Alleen zij kunnen haar in de diepte beleven, die actief door de
diepe dalen van onmacht en twijfel zijn heengegaan en haar af
glans nu als het wonder op de toppen van het menschelijk kunnen
mogen aanschouwen. Maar als dit alles zoo is, dan ligt het geheim
der activiteit niet buiten den hoorder, zooals te veel wordt ge
dacht, maar in hemzelf.
Men kan heel goed een spreker in levenden lijve voor zich heb
ben, die zich technisch volmaakt uit en er kan niets van beteekenis in den luisteraar plaats hebben — men kan woorden be
luisteren zonder iemand te zien (men denke aan het afluisteren
van een gesprek door een wand of een open deur) en er geheel
„in” zijn. De liefhebber van tuinieren kan tengevolge van eenig
lawaai om zich heen zich geweldig opwinden, omdat hij een paar
woorden uit de radio heeft gemist, die betrekking hadden op de
behandeling van zijn lievelingsplant.
Ook vanuit het hart des luisteraars zijn de uitgangen des radiolevens en het probleem is er dus niet in de eerste plaats een, dat
opgelost moet worden aan den zender (ofschoon óók daar), maar
aan den kant van het ontvangende toestel.
Daarbij moet alles gedaan worden, om de kinderen tot de juiste
luisterhouding te brengen. Alle middelen, die den onderwijzer ten
dienste staan, om belangstelling voor het gehoorde te wekken,
moeten evenzeer worden aangewend als wanneer hij zelf les geeft.
Eerste en voornaamste voorwaarde voor belangstelling is, dat de
beluisterde stof „waarde” heeft voor het kind en daardoor voor
den onderwijzer. Deze waarde wordt niet enkel bepaald door den
irihoud der lezing, maar ook — en in hooge mate! — door het
gebruik, dat de onderwijzer daarvan maken zal na de lezing. Wan
neer dat gebruik een ingespannen luisteren eischt en deel uitmaakt
van het schoolprogram, dan zal het kind zelfs dan zijn best doen,
als de lezing het vrijwillig niet zou kunnen vasthouden.
Maar, zooals wij zeiden: de waarde van de stof voor de school
moet allereerst vast staan. Dat beteekent, dat de stof moet vallen
binnen het kader van het schoolprogram en daarbij moet aansluiten.
De Aalsmeersche uitzending, waarover wij boven als een geslaagd
experiment spraken, is geen ideale stof, al kunnen wij de belang
stelling daarvoor zeer waardeeren. Het ideale program voor
schoollezingen moet voorbereid zijn door een commissie van vakmenschen, die zich vooraf scherp rekenschap geven, welke stukken
stof als regel in het leerjaar, waarvoor de uitzending in de eerste
plaats bedoeld is .worden behandeld. Het gaat er dan om uit de
gewone stof één onderwerp te kiezen dat dan wat dieper wordt
besnroken dan gemeenlijk op school geschiedt. Voor een radio
lezing past dan heel goed een lezing over bekende personen
uit de vaderlandsche geschiedenis, over de vischvangst op de
Noordzee, steenkool- of zoutwinning, over een bepaalden pooltocht,
Javaansche vulkanen, petroleumontginning e. d., over observaties
van wilde dieren in de wildernis aan de hand van reisbeschrijvingen,
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tulpenbouw, enz. Al zulke onderwerpen vallen binnen het kader
van het leerplan. Wordt de lezing gegeven door iemand, die bij
zonder in het onderwerp thuis is; hebben we de kinderlijke fantasie
een steuntje gegeven door iets van den radiospreker te vertellen en
zgn portret laten zien en hebben we — last not least — aan de
hand van een vooraf toegezonden syllabus de les voorbereid; niet
door den inhoud vooraf te vertellen doch door de begrippen, die
bekend verondersteld worden, vooraf nog even op te frisschen en
de aandacht te richten, dan is de bodem bereid voor het zaad, dat
zal worden gestrooid.
Zou dan nog de klacht der passiviteit worden gehoord, dan valt
zij toch zeker goeddeels terug op den onderwijzer, die niet kan
laten luisteren, ’t zij doordat hij de sfeer niet heeft weten te
scheppen, waarin het luisteren een vreugde wordt, ’t zij doordat
hij de belangstelling niet door middel van een doelmatige voor
bereiding heeft vermogen te richten.
Dat een radiolezing per sé oninteressant zou moeten zijn voor
schoolkinderen, kan moeilijk worden toegegeven door wie het luisterprobleem van psychologische zijde heeft wiHen bezien. Meestal
zal ’t wel zoo zijn dat de kinderen het radiohalfuurtje waardeeren,
zooals de onderwijzer zelf het niet in woorden, maar metterdaad
waardeert.
Maar deze waardeering van onderwijzer en kinderen hangt dan
in groote mate af van de vraag, wat de onderwijzer verder met
het beluisterde kan laten doen.
Want men kan ook het probleem passief-actief losmaken uit
de psychologische sfeer en het uit de materieele waardehoek be
naderen en de vraag stellen: is het mogelijk de kinderen in ver
band met de radioles iets te laten doen?
En dan antwoorden wij: en óf! Toen wij straks de opmerking
maakten, dat het wel een zonderlingen indruk maakte, dat naar
aanleiding van de radiolessen plotseling de passiviteitsbewaren los
kwamen, terwijl ieder deskundige van oordeel zal zijn, dat op dit
punt de overige vijf en twintig uren zeer tekort schieten, dachten
wij in de eerste plaats aan het taalonderwijs. Taalonderwijs dan in
den ruimsten zin genomen, d.w.z. als vorming van het vermogen
het gesproken en het gedrukte woord zuiver op te nemen en inner
lijk te verwerken (dus den kinderen te leeren luisteren en lezen)
alsook als vorming van het vermogen het aldus opgenomene naar
inhoud en vorm mondeling zoowel als schriftelijk juist v/eer te
geven (dus den kinderen te leeren spreken en stellen).
Wij aarzelen geen oogenblik te zeggen, dat dit taalonderwijs
(waarin de kunst van het zonder taalfouten schrijven, hoewel geen
hoofdzaak, natuurlijk wel begrepen is) verreweg het voornaamste
deel uitmaaKt van ons schoolprogram. Al de andere vakken zijn
bijzaak. En als ze niet dieper in onze waardeering hoeven weg te
zakken, dan is het omdat elk dier vakken op zijn eigen wijze weer
uitstekend kan dienen het taalonderwijs in den ruimsten zin aan
goede belevingsstof te helpen. Want waar het element der be
leving uit de te behandelen stof verdwenen is, is zij voor het taal
onderwijs meteen waardeloos geworden, terwijl omgekeerd alles,
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wat het taalonderwijs om die reden niet dienen kan, weinig vor
mende waarde meer heeft.
Het is met het levende taalonderwijs op onze scholen nog zeer
treurig gesteld. Wij mogen ons van critiek op dit punt ontslagen
rekenen, omdat wij daarover in vroegere publicaties het noodige
hebben gezegd. De klacht is internationaal ,dat de school onvol
doende opvoedt tot luisteren, tot lezen, tot spreken en tot stellen.
Indien schrijver dezes daarvan op grond van deskundige beschou
wingen van anderen niet overtuigd zou zijn geraakt, zou hem zulks
wel duidelijk zijn geworden door cursussen voor relatief ontwikkelde
volwassenen die èn op het gebied van het zuiver opnemen van het
gelezene en ’t gesprokene èn op ’t gebied van de weergave daarvan
een hulpeloosheid toonen, welke steeds opnieuw veroaast. Wie het
met de volksontwikkeling goed meent, moet wel in de eerste plaats
dit euvel in zijn wortel aantasten, omdat, waar niet verstaan en
niet mondeling en schriftelijk gereproduceerd kan worden, de mo
gelijkheid van verdere ontwikkeling is uitgesloten.
Welnu, de vraag verdient o. i. overweging of het radiohalfuurtje
dit soort van verdiept en verbeterd taalonderwijs dienen kan. En
dan zien we in gedachten de radioles, wat de hoogste klasse be
treft, aldus: ieder kind heeft vgor zich potlood en papier en wacht
met spanning op ’t moment, dat de lezing doorkomt. De onderwijzer
zelf zit ook klaar, om zijn aanteekeningen te maken. Ik vermoed,
dat de kinderen dit laatste wel gezellig zullen vinden, vooral als
de onderwijzer in den aanvang de zaak wat speels opzet en aanvan
kelijke mislukkingen met een grapje behandelt. Geleidelijk nemen
dan de goeie leerlingen de leiding en de anderen zullen hun best
doen er ook iets behoorlijks van te maken.
De opgave wordt dan: öf de inhoud na de lezing mondeling weer
te geven aan de hand van gemaakte aanteekeningen, óf het ge
sprokene in een opstel te „verslaan”. Het laatste zal wel ’t gemak
kelijkste zijn, al is ’t ook in ’t begin zeker voor velen zwaar. Maar
dan kunen de beste voorbeelden worden voorgelezen en ’t is zelfs
goed denkbaar dat de onderwijzer zelf eens opschrijft, wat hij heeft
aangehoord, zoodat zijn verslag als model achteraan komt. Ook
bij de mondelinge weergave kunnen de beste leerlingen eerst hun
proeven afleggen terwijl toch bij wekeiijksche uitzending ook de
anderen geleidelijk aan beurt komen. De critiek, die hierop mogelrjk is, moet in de eerste plaats betrekking hebben op zakelijke
onjuistheden, om niet te ontmoedigen. Het is te verwachten, dat
bij geregelde herhaling, de attitude van het luisteren langzamer
hand van zelf zich vast zet, dat de concentratie door het bewust
zijn, dat juist gereproduceerd moet worden, tot een maximum is op
te voeren, terwijl de innerlijke rust, die voor goed luisteren noodig
is, door de herhaling geleidelijk wordt veroverd. Ook deze kunst
moet door oefening worden verkregen, wat ook geldt voor het
maken van aanteekeningen, waarbij de onderwijzer, als hij zelf no
tities maakt, van keer tot keer, natuurlijk menigen nuttigen wenk
kan geven.
Wij lazen uit den treuren dat het feit, dat de radiolezer doorgaat
met zijn tekst zonder telkens op bepaalde punten de vereischte
uitweiding te geven, de lezing voor kinderen ongeschikt maakt,
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Dit lijkto ns zeker overdreven. Waarom zou de lezer, als hij onder
wijzer is, zich niet zoodanig kunnen verplaatsen in den geest van
zijn jeugdig gehoor, dat hij uit dagelijksche aanraking kent, zóó dat
het geheel glashelder wordt. Als het niet zoo mocht zijn, zendt men
hem kritiek. Ook kan de zendvereeniging deze kritiek verzamelen
ten bate van een volgende lezing. De goede lezer intusschen zal
voelen, waar een zin nog even verduidelijking behoeft en deze ver
duidelijking ook vaak opzettelijk aanbrengen, waar deze niet noodig
is, ook om de hoorders een moment rust te verschaffen of gelegen
heid de notities bij te werken. Dit is alles slechts een kwestie van
een practijk, die moet groeien.
’t Feit op zichzelf, dat de lezing doorgaat en dat de hoorder
gebonden is, achten wij geen nadeel, als dat gedurende één of twee
keer per week gebeurt. De redenaar in de groote zaal, de predikant
op den kansel, dwingen toch ook de tekst te volgen, zonder dat zij
op willekeurige plaatsen zich laten onderbreken. Hier is een element
van onafwendbaarheid, dat tot een half uur van volgzaamheid
dwingt, welke het leven ons dagelijks oplegt. Maar hoe ’t ook zij,
dat een radiolezing de kinderen passief zou moeten houden lijkt
ons alleen vol te houden voor hen, die ook in andere lesuren niet
verstaan op de actieve opname de actieve weergave te doen volgen.
Cliché? Maar de uitzending kan toch slechts cliché zijn. Terwijl
in iedere klasse de vorm, waarin de stof geboden wordt, zich
wijzigt naar de behoeften van de eigen leerlingen, die slechts door
den eigen onderwijzer gekend worden, wordt hier hetzelfde gegeven
aan allen, of ze op een dorpsschool zitten of op een stadsschool,
of ze uit kringen zijn, waar in geestelijken zin weinig omgaat of
uit intellectueele milieus. Dat kan toch niets wezen!
In deze beschouwing, wil ze succes hebben, wordt dan in eens elke
onderwijzer zoo fijn besnaard, dat hij de minste reactie in zijn
klasse feilloos aanvoelt niet alleen, maar ook zoo begaafd, dat hij
onmiddellijk den vorm vindt, om aan deze reactie tegemoet te
komen. Dit veronderstelt een plastisch vermogen, dat wel zeldzaam
zal zijn in de practijk.
Terwijl daartegenover de radiospreker verbleekt tot een schim
van onpersoonlijkheid, die mechanisch koude woorden afgeeft, welke
bij onbekende adressen aanlanden, die hem niets doen, juist omdat
hij ze niet kent.
Beide voorstellingen zijn een weinig eenzijdig. Niet ieder onder
wijzer wordt geïnspireerd op het moment, dat nij spreekt, niet
ieder verwoordt zijn gedachten en emotie op een wijze, die volkomen
is aangepast bij zijn gehoor. Wij hebben hier te rekenen met den
gemiddelden onderwijzer en niet met het intellectueele en emotioneele phenomeen, dat didactisch in alle vakken honderd procent is.
Terwijl de radiospreker op zijn beurt weer niet de schim is,
waartoe hij in de fantasie van de critici verbleekt. Hij is toch
zorgvuldig voor dit doel uitgezocht. Wie wel eens zelf voor den
radiozender heeft gestaan en onder den indruk is geweest van het
feit, dat hg in Delfzijl en in Maastricht, in Den Helder en in Hulst
beluisterd kan worden, weet, dat de woorden niet zonder emotie
worden afgegeven. De radiospreker geeft zich voor honderd procent.
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Zooals hrj voor deze gelegenheid zijn stof heeft doorgewerkt, doet
hij het voor gewone spreekbeurten nooit en hij heeft zich de groot
ste moeite gegeven door eenvoudige en rake woordkeuze voor
vogels van diverse pluimage te geven, wat zij geestelijk verteren
kunnen. Dat lukt hem licht op bevredigende wijze, omdat hij bijna
zonder uitzondering gevraagd wordt te spreken over onderwerpen,
die hij kent als geen ander, waarin hij leeft als geen ander. En
wanneer hij dan spreekt in den toon der beleving en in eenvoudige,
rake taal verwoordt, wat hem nopens een onderwerp, dat hem mear
dan iemand anders vertrouwd is, door den geest is gegaan, dan
mag de radio hem slechts 50 procent van het effect laten, dat hij
onder omstandigheden zou hebben, dat hij oog in oog kon spreken
— daarmee is het niet zeker geworden, dat zijn 50 procent nog
niet iets meer kan zijn dan het hooge percentage van den man die
plichtsgetrouw, maar zonder enthousiasme spreekt over onder
werpen, waarin hij zich uit den aard van zijn aanleg minder heeft
kunnen inleven.
Wie het anders meent, zou op het punt moeten staan, dat een
radiodeclamatie van Willem van Capelle per sé minder effect
moet hebben dan een van een willekeurig voordrager, die in leven
den lijve voor zijn publiek staat. Die bewering zal wel niemand
voor zijn rekening willen nemen.
Maar als naar den kant van het emotioneele de geboren artist
ons weet te bevredigen, voorzoover aan ons visueel voorstellings
vermogen niet te hooge eischen worden gesteld, hoezeer moet dan
een goede voordracht, waarin het verstandelijke element over
weegt van iemand, die op zijn eigen terrein uitkomt, aan intellectueele behoeften kunnen voldoen.
Als ik mij in mannelijke beeldspraak zou mogen uitdrukken, zou
ik kunnen zeggen: de ideale radiouitzending is als een fijne sigaar,
die door een niet geheel doelmatige behandeling iets van zijn geur
heeft verloren en bovendien in het donker moet worden opgerookt.
Ieder rooker zal zeggen: wat jammer, dat het fijnste van het
aroma af is en dat men de rookwolkjes niet kan zien, maar het i-s
een fijne sigaar en, als hij een liefhebber is, vult zijn verbeelding
het tekort aan. Hij prefereert in hoogtijstemming in ieder geval
deze sigaar van fijne komaf boven een, die uit het gewone kistje
komt, al is hij daar overigens gelukkig en tevreden mee.
Ik herinner me, hoe vele jaren geleden een Amsterdamsch leeraar
in de Fransche taal reeds een phonetische cursus gaf door middel
van de pathéfoon. Deze cursus gaf platen, waarop Fransche dsclamatoren stukken proza of poëzie ten gehoore brachten. Ieder des
kundige, die niet per pathéfoon werkte, riep het gezond verstand
tot getuige tegen het mechanisch gedoe. Wie jaren geleden met
moeite even voldoende had gehaald voor uitspraak voor het examen
L O. Fransch en bij wien sedert zijn moeizaam bedwongen dialect
weer zeer vrijmoedig door het Fransche uitspraakvernisje heen
keek, verklaarde met een zekerheid, dat dit niet écht was, alsof
hg zelf hoofdvertegenwoordiger was van de Fransche cultuur.
En nu? Een Amsterdamsch H.B.S.-directeur noodigt de pers in
zijn school, om eens een les per linguaphoon bij te wonen. De
leeraar, academisch gevormd in zijn vak, zegt: Het is van groot
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belang, dat de leerlingen hier de vreemde taal met 3 t ^Qc&nl
en goede intonatie hooren spreken en hij gelooft, dat Jj**eer zij
een goede serie platen hebben doorgewerkt, zij eeb
et al
moeilijke Fransche lezing kunnen volgen. Een journan ,schryft:
„Direct valt het als een groot voordeel op, dat de
en
jongens deze stem met gespannen aandacht volgen,” en ‘MS eindigt
met de verwachting, „dat de mechanische stem in de toekomst jn
de school een belangrijke rol zal spelen.”
Zoo weet het leven telkens en telkens weer ons verzet tegen
het nuttig-nieuwe te overwinnen!
Als wij dan ook in verband met de radioles van cliché’s hooren
spreken, kunnen wij als geoorloofde reactie op deze hoogmoedige
kritiek niet nalaten er op te wijzen, dat de radioles juist de
mogelijkheid opent den onderwijzer uit zijn sleur te halen.
Het is bekend dat in de school de onervaren onderwijzer maar
heel weinig van zijn meer ervaren collega profiteert, dat het overgroote deel der leerkrachten, eenmaal zelf in vaste betrekking,
nimmer meer een les van een ander beluistert. Dat nu verder
alles zoo goed is als het zou kunnen zijn, zal wel niemand aan
nemen. Ieder lid van het schooltoezicht zal dat ook weerspreken.
Zou dan, zooals de leeraar in de vreemde taal voortdurend door
de linguaphoon geprikkeld wordt zijn uitspraak te verzorgen, de
onderwijzer een zorgvuldig geprepareerde les per radio ook vaak
niet kunnen aanvoelen als een modelles, die nu eens niet zijn gevoel
van eigenwaarde bedreigt, zooals opzettelijke didactische demon
straties het in anderen vorm plegen te doen?
Zou niet menigmaal een radioles het didactisch geweten van den
onderwijzer kunnen opfrisschen, hem overtuigen, dat een diepere
doorleving van de stof dan hem tot dusver lukte, mogelijk is, en
een betere methodische behandeling tevens?
Hier is dan ruimte voor hetzelfde werk, dat de linguafoon doet.
Als de academisch gevormde leeraar verrukt is met de declamatiemodellen, die dit apparaat geeft, zou dan menig onderwijzer met
acte L. O. in een vreemde taal wat zijn uitspraak betreft niet
zijn voordeel kunnen doen met wat de radio kan geven? En, als
hg zijn kinderen in school laat luisteren, zou dit voor hem geen
spoorslag kunnen zijn, om ook stilzwijgende kritiek te voorkomen,
niet te zeer beneden het „cliché”-model te blijven?
Zou — zooals in Engeland geschiedt — een goed voorgedragen
vers in een klasse niet mee tot navolging kunnen prikkelen en
het heele lesonderwijs een opfrissching kunnen geven, die op andere
wijze niet te verkrijgen is?
Zoo gezien zou naar den kant van den onderwijzer de radioles
zeer goed kunnen meewerken, het doodloopen in de sleur tegen te
houden. Menig onderwijzer moge daarin een cliché van fijner struc
tuur vinden dan het cliché, waartoe zijn eigen lessen zoo licht kun
nen verstarren, als hij nimmer met proeven van voorbeeldige door
leving en bewerking kennis maakt.
En ik herhaal: dit soort modellessen voor den onderwijzer zou
diens gevoel van eigenwaarde nu eens niet behoeven te lehk en.
Vervlakking? Zij, die de klacht uiten, dat ons m°der^®
lijdt aan het euvel der vervlakking, hebben zeaer ge©n
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Ook niet zij, die van oordeel zijn, dat de radio dit euvel in de hand
kan werken, doordat zoo gemakkelijk de eerbiedshouding tegenover
het gebodene verloren gaat. En waar in opvoeding en onderwijs
de eerbiedshouding wegvalt, is van verdieping geen 6prake meer,
alleen maar van vervlakking.
Wetenschap en kunst worden als massa-artikel voor zeer weinig
geld rondgestrooid in een mate, dat het den normalen mensch, die
ze over de heele linie au sérieux zou willen nemen, groen en geel
voor de oogen moet worden. Wie zou er over voldoende tijd, over ge
noegzame belangstelling en energie beschikken, om zelfs het voor
naamste uit de radioprogramma’s avond aan avond te volgen? En
het kan wel niet anders, of daar, waar de gewoonte ontstaat „het
kraantje” open te hebben ,moet — bij wijze van „Schutzwehr”,
zooals de Duitsche psychologie het noemt — de gewoonte ont
staan zeer veel over zich heen te laten gaan.
Daar is de radioluisteraar in de positie van het Kamerlid, dat
dagelijks uit den treuren redevoeringen moet beluisteren en zich
geestelijk veilig stelt door zoo goed als niet te luisteren. Gingen
deze niet-luisterenden nu maar naar de koffiekamer, om er te
werken of elkaar gezellig bezig te houden, om zoodoende hun on
verschilligheid nopens het gesprokene ook voor de tribunebezoekers
minder duidelijk te demonstreeren, maar zoo is het gewoonlijk niet:
zij gebruiken de zittingzaal als conversatiezaal en bederven zoo
doende de sfeer voor hen, die wel zouden willen luisteren.
Zoo is het ook — denken wij — in menige huiskamer gesteld.
Men raakt er aan gewoon de radio te hooren, men vindt het vreemdstil, wanneer hij lang aaneen zwijgt, maar men raakt er ook aan
gewoon daarnaar niet te luisteren en een rede, die van de hoorders
wat eischt, wordt spoedig als vervelend afgezet. Hier dreigt door
een te veel inderdaad de passiviteit als gewoontehouaing.
Intusschen mag ook hier niet worden gegeneraliseerd. Als wij in
ons geheugen terugroepen een aantal avondjes, dat wij in gezinnen
ten plattelande mee naar de radio luisterden, dan hebben wij daar
toch wel eerbied voor het radioprogramma gevonden. Daar werd
de vraag: „Wat hebben wij vanavond?” nog wel ernstig besproken
en werd de voorloopige keuze in onderling beraad vastgesteld. Het
heeft mij verbaasd, hoe goed .men georiënteerd was omtrent het
gehalte van de sprekers en de uitvoerende kunstenaars.
Als men dan ook van vervlakking zou spreken in betrekking
tot het platteland tengevolge van de radio, zou men zeker onjuist
zijn. Op menig afgelegen dorp, op nonaerden afgelegen boerenhoe
ven, waar de vluchtigheid van het moderne leven nog niet de
geestelijke concentratie tegenhoudt, heeft de cultuur haar intrede
gedaan en wordt het gebodene op serieuse wijze verwerkt.
In de groote stad is de toestand ongetwijfeld minder gunstig.
Maar ook hier zal verschil zijn. Waar de ouders ’s avonds in den
familiekring zijn, nog op de gezinsfeer hun stempel vermogen te
drukken en waar, ook intellectueel, ernst wordt gemaakt met de
opvoeding, zal de radio zeker nog de levensverdieping ten goede
komen. Waar weinig geestelijk verband is en dientengevolge 'de
jeugd zelf baas, vaak doordat de ouders uithuizig zijn geworden,
zal het wel tamelijk chaotisch toegaan.
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Maar zouden daar zonder de radio de lessen zooveel beter geleerd
worden? En is het zelfs waarschijnlijk niet zoo, aat men minder
uiteaat omdat het ook thuis gezellig is te maken met allerlei,
’ anders alleen buitenshuis kon hooren? Klagen onze café’s
watS men
niet steen en been over vermindering van drukte sedert de vroegere
klanten de radio in huis hebben? Het , mag dan waar
. zijn, dat er
iets van de cabaret- en cafesfeer in de huiskamer is gedrongen,
men is dan toch thuis en men is meer bij elkaar dan vroeger. In
direct profiteert zeker de jeugd op deze wijze toch nog van de
radio.
Intusschen moet onze aandacht er op gericht zijn ter wille van
de volksopvoeding de eerbiedshouding ten opzichte van de radio
programma's te versterken. En zooals wij bij ons eerste punt wezen
op de mogelijkheid de leerstof der school door aanraking met het
werkelijke leven te verdiepen, zoo lijkt het ons omgekeerd mogeljjk
door middel van de school voor een goea gebruik van de radio op
te voeden.
Eigenlijk hebben wij hier weer hetzelfde opvoedkundige thema, dat
wij al eens behandelden ten opzichte van het lezen. Negen en
negentig procent van ons lezen is stil-lezen. Voedt de school op
voor het stille lezen? Leert zij den kinderen de concentratie, die
daarvoor noodig is onder omstandigheden, die in overeenstemming
zijn .met de practijk van het leven? Leeren wij den kinderen zelf
standig de leesstof op te nemen, te verwerken en weer te geven,
zooals dat in het leven zelf noodig is ? Hebben wij hun de gewoonte
bijgebracht serieus ernstige stof te lezen?
Wij hebben wat de school betreft, gemeend deze vraag ontken
nend te moeten beantwoorden en aangedrongen op veranderingen
ten opzichte van het vak lezen, zoodanig, dat eenerzijds niet zoo
veel tijd werd verkwist, anderzijds de werkelijke eischen van het
leven beter voor oogen werden gehouden.
Welnu, wat van het lezen geldt, geldt ook voor het luisteren.
Kinderen te leeren met concentratie te luisteren, het beluisterde
zelfstandig te verwerken (aanteekeningen!) en daarna het beluis
terde woord of schrift weer te geven, is een oefening, die in be
langrijkheid het maken van moeilijke sommen en het memoreeren
van moeilijke jaartallen verre overtreft. Het is natuurlijk heel
goed, dat één leerkracht de ontwikkeling der kinderen leidt, maar
evenmin als de onderwijzer er aan den Kt alleen te laten lezen, wat
hij geschreven heeft, omdat ze aan zijn eenvormig stijlcliché niét
genoeg zouden hebben voor hun taalvorming, evenzoo moet het goed
zijn ook eens andere stemmen te hooren en eens een andere wijze
van vei'woording te beluisteren dan die van den onderwijzer alleen.
En als daarbij dan de opdracht komt niet alleen zichzelf, maar
ook anderen rekenschap te geven van het beluisterde, dan ontstaat
de gewoontehouaing van het luisteren, die pas vrucht kan zijn van
veelvuldige herhaling en oefening. Uit een oogpunt van intellectueele vorming is deze oefening van het grootste gewicht.
Om degelijke boeken te kunnen lezen, wat inspanning eischt,
moet men kunnen lezen. Niemand zal er aan denken kinderen een
moeilijke gymnastische oefening te laten uitvoeren zonder de zeker
heid te hebben, dat zij voldoende voorgeoefend zijn. Denkt men, dat
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de kunst van het lezen uit de lucht komt vallen? De kindere
ten op stil lezen getraind zijn en ze winnen deze kunst alleen dn6
zelf te lezen onder een controle, die op het resultaat toeziet en
helpt bij het overwinnen van bezwaren. Pas, als op deze wijze de
kunst van zelfstandig lezen met behoorlijke stof is verkregen
mag men verwachten, dat, als de schooljaren achter den rug zijn'
de inertie overwonnen kan worden, welke van het lezen van degeJ '
lijke lectuur terughoudt.
Met luisteren gaat het niet anders. Om met succes te luisteren
moet men leeren verstaan. Een eenigszins ongewone stem, een wat
afwijkende zinsbouw, een wat minder vertrouwde stof, mag niet
dadelijk de aandacht afleiden en de energie verlammen. Kinderen
moeten door de besten onder de eigen kameraden ervaren, dat het
mogelijk is, een voordracht te volgen en zichzelf in dit opzicht
eischen te stellen. En als zij dat geleidelijk leeren, is er ook de
vreugde van het begrijpen, de vreugde van het kunnen, die slechts
ten koste van inspanning kan worden gewonnen.
Heeft de school deze kunst geleerd, dan is er minder kans, dat zij
later door gebrek aan concentratievermogen en door gebrek aan
energie teruschrikken voor de wat degelijke stof eener radiolezing.
Menigmaal zal het mogelijk zijn, waar de radio zoo algemeen is ge
worden, in de hoogste klasse eens als taak op te geven een radio
lezing over een speciaal onderwerp, die de onderwijzer in het radio
programma aangekondigd heeft gevonden, thuis te beluisteren, om
daarvan op school verslag te komen doen.
Dan zal menigmaal een deel van het gezin meeluisteren en aan
de schooltaak meewerken, zooals dat wel vaker geschiedt. En dan
komt de opgave aan den luisterernst van het geheele gezin ten
goede. Zoo ergens, dan kan op dit terrein de school iets voor het
gezin doen, eenerzijds door een geslacht te kweeken van ernstige
luisteraars, anderzijds door van het gezin eens een half uur con
centratie te vragen.
Ook op andere wijze komt dan vanzelf het onjuiste gebruik van
de radio ter sprake. De invloed van den goeden onderwijzer op het
schoolgaande kind is groot. Indien naar aanleiding van op school
beluisterde radiolessen, de onderwijzer de gewoonte in vele gezinnen,
om elk oogenblik over te schakelen of om slechts oppervlakkige
stof aan te hooren, kritiseert, dan zal ook deze kritiek zelfs in het
gezin haar werking doen. En zoo zou het kunnen zijn, dat de radioles op de school in plaats van het onderwijs te vervlakiten, de
cultureele werking van de radio in het gezin helpt verdiepen en
bevestigen.
* * *
Laten de opvoeders niet op het terrein van de radio in de fout
vervallen, die in de aanvang met de bioscoop is gemaakt. Het
was mode daarop met minachting neer te zien als iets banaals,
den cultuurmensch onwaardig.
Het leven heeft zich aan deze hooghartige en negatieve kritiek
niet gestoord. De bioscooptheaters floreeren, onze schouwburgen
zijn noodlijdend en onze tooneelkunst is bloedeloos.
De films hebben, sedert wij ze minder uit Amerika en meer uit
Duitschland betreldcen, aan kunstwaarde gewonnen. Het zou mij
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niet verwonderen, indien de tijd kwam, dat wij dezelfde stukken,
die men geïntensifeerd in den schouwburg kan zien, in extensieven
vorm systematisch op het doek ging brengen. En dat dan de
schouwburg dezelfde rol te spelen kreeg ten opzichte van de bios
coop, die de concertzaal, zooals wij uiteenzetten, kan spelen ten
opzichte van de radio.
Bioscoop en radio extensief... schouwburg en concertzaal inten
sief, omdat zij tot een diepere beleving voeren.
Maar als langs den weg van een extensieve cultuur (het is toch
wel een groot voordeel, dat zoovelen profiteeren zoowel van radio
als van bioscoop, die vroeger alle cultuur moesten ontberen) tot een
meer intensieve beleving van de levende dramatische en musicale
kunst kan worden opgewekt; als men het publiek aan het verstand
kan brengen, dat de mechanische weergave dieper kan worden
beleefd, als men met het echte vertrouwd blijft, dan is ook nog
voor het échte een toekomst weggelegd.
Moge de school mede deze behoefte aan echtheid en diepere be
leving versterken op haar wijze, dan heeft ze voor het leven buiten
de school iets heel wezenlijks gedaan.
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Lij eenige Letterkundigen, Toonkunstenaars,
Tooneelspelers en Journalisten

i

Geen ping ping genoeg voor een goed toestel.
''1'^ OT mijn spijt kan ik uw vraag in uw brief data 18 November
J
niet beantwoorden daar ik geen radio toestel bezit. Een
goedkoop, toestel zou mijn muzikaal gevoel kwetsen en voor
een duur goed toestel heb ik geen ping ping genoeg.
ESTHER DE BOER—VAN RIJK.
Meer zendtijd voor propageering van kunst.
N de praktijk is gebleken, dat de radio-omroep een groote factor
is in zake het kweeken van belangstelling van het volk voor
het tooneel. Stukken, die matige belangstelling van het publiek
genoten, bleken meermalen, na een vertolking voor de radio, plot
seling meer publiek te trekken.
Verder is het een niet te onderschatten (factor, dat men nu, in
verafgelegen, kleine plaatsen, waar het voor eersterangs-tooneelgezelschappen nimmer loonend is, opvoeringen te geven, van tooneelstukken kan genieten, zij het niet op zoo volmaakte wijze als
in den schouwburg zelf.
En allicht krijgt het publiek bij het hooren van een bepaalden
tekst de idee: „ik zou dit stuk wel eens willen zien.”
Waar tooneel ter verspreiding van cultuur van een land een
grooter plaats inneemt dan men hier in Holland over het alge
meen wenscht te beseffen, is een samengaan van radio en tooneel
natuurlijk van het allergrootste belang.
In het algemeen zou men meer zendtijd moeten besteden aan
propageering van kunst in het algemeen, vooral ook omdat in
Nederland op de onderwijs-inrichtingen hieraan nog veel te weinig
aandacht besteed wordt.
Het is allerbedroevendst dat onze jeugd wel weet wanneer Piet
Hein de Zilvervloot binnenhaalde, doch niet nauwkeurig wanneer
Rembrandt, Frans Hals, Steen, leefden. Over moderne dichters,
als, Slauerhof, Campert, Greshoff, de Vries, wat weet men er in
het algemeen van?
Hier is de schoone taak voor de Radio om deze kunstenaars
dichter bij hun landslieden te brengen.
Laat jonge tooneelspelers en -speelsters gedichten voordragen
en zoodoende de liefde voor de schoone kunsten bij de spes patriae
doen ontvlammen.
_ ...
Het moreel van het Nederlandsche volk zal er wel b« varen.
JAN VAN EES.
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Eensgezindheid en Homogeniteit!

u

ITGAANDE van het axioma,
dat de Omroep-vereenigingen
zich alleen en uitsluitend mo
gen laten leiden door motieven, welke
op cultureelen grondslag berusten en
dat zij de moreele verplichting bebooren te gevoelen, de luisteraars op
te voeden tot een hoogen graad van
muzikaal inzicht, kan men het be
staan van een radio-omroep voor de
muzikale ontwikkeling van een volk,
niet hoog genoeg waardeeren.
Moge het tijdstip niet verre meer zijn, waarop de verschillende
Nederlandsche Omroep-vereenigingen de handen ineen zullen slaan,
teneinde tenminste inzake verzorging en samenstelling van het zoo
belangrijke muzikale gedeelte der programma’s, eensgezindheid en
homogeniteit te verkrijgen. Moge voorts geleidelijk steeds grootere
muzikale belangstelling bij toekomstige generaties worden aange
kweekt, door het regelmatig uitzenden van jeugd-concerten voor
scholen, onder goede vakkundige leiding!
Wanneer deze beide illusies in vervulling gaan, zal de radioomroep het cultureele peil van het Nederlandsche volk belangrijk
kunnen verhoogen!
H. E. ENTHOVEN,
Privaat-docent aan de Universiteiten
te Amsterdam en te Leiden.
Alleen door ter zake bevoegden.
ANGEZIEN ik zelf geen radio bezit, is het mij onmogelijk,
een gedétailleerd antwoord te geven. Evenwel geloof ik zeer
stellig dat radio-lezingen tot de ontwikkeling van ons volk
kunnen bijdragen, indien zij worden uitgesproken door ter zake
bevoegden en ernstig worden aangehoord.
WILLEM KLOOS.

A

Radio-tooneel wekt belangstelling voor het Tooneel.
ttx E Radio-omroep is mijn inziens zeer belangrijk voor het
| ) Tooneel. Door het per radio uitzenden van stukken, of be
paalde scenes eruit, wekt men belangstelling voor het Tooneel.
Iemand hoort een per radio uitgezonden geheele of gedeeltelijke
uitvoering, hij vindt het interessant, mooi, aardig, kortom het stuk
bevalt hem. Hij maakt zich een voorstelling van de diverse per
sonen, die er in voorkomen en als dan het stuk eenigen tijd later
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in den schouwburg gaat, gaat hij het zien om zich ervan te ver
gewissen hoe al de menschen uit dat stuk er uit zien, hoe ze loopen,
gebaren etc. Want waar de Radio alleen het vocale van een tooneelstuk weergeeft, prikkelt het den luisteraar te weten hoe zoo’n
stuk op het tooneel leeft.
Laten wij hopen, dat door het regelmatig uitzenden van goede
stukken door de Radio, een groote belangstelling voor het Tooneel
bij ons Volk mag worden gewekt.
COR VAN DER LUGT MELSERT.

Letterkunde en Radio.
kir -
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Af brekende litera> re critiek via den
luidspreker is uit den booze I

I
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EZE tijd overstelpt ons met vragen,
waarop eerst een volgende tijd zal
r»*
kunnen antwoorden... Een van die
vragen betreft „de ontwikkeling van het
volk”, naar het ideaal dat men zich daar op het oogenblik van
vormt: matelooze en roekelooze populariseering van wetenschap
en kunst, massa-productie en massa-consumptie.
Een der machtigste leermiddelen, waarover deze groote volks
school — of wil men, naar den eisch des opgeblazen tijds liever
van Volksuniversiteit spreken — beschikt, is ongetwijfeld de Radio.
Als technisch wonder onvolprezen, als Aeolusharp onzer eenzaam
heid met ontroering begroet, in het bezige leven hinderlijk als een
van den vroegen morgen tot den laten avond zingende kanarie.
Dat men de letterkunde (letterkunst) als leervak in het kader
van dit instituut op kan nemen, geloof ik eigenlijk niet. Men kan
hoogstens door een meer of minder betrouwbaar persoon een boek
laten aanbevelen.

D

* * *
En deze zou dan feitelijk kunnen volstaan met de mededeeling:
,,Ik vind dit boek mooi, en raad allen, die vertrouwen in mij stellen,
aan het te lezen.”
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Het „hoe” en „waarom” kan alleen worden gewaardeerd door
enkele toevallige luisteraars-vakgenooten en heeft voor het groote
publiek, waar het om gaat, geen zin en geen nut. Dit verlangt,
noch behoeft van zgn lectuur een beroep te maken, en verwerkt
van de opgevangen hap-en-snap toch niet meer dan het uitge
sproken, of verondersteld: pro of contra.
Is de spreker tevens een kunstenaar, die de kunst van voorlezen
verstaat in zóóver, dat hij het boek niet bederft, dan zal hij zijn
aanbeveling kunnen opluisteren met de lezing van een met zorg
gekozen fragment; en als alle factoren dan medewerken: stem,
atmospheer, luidspreker eenerzijds, ontvankelijkheid anderzijds, dan
zal er wellicht bij enkelen een wat meer dan platonische belang
stelling voor het boek worden gewekt, welke tegen het daarop
volgend S.O.S., Vaz Dias, of Nico Treep’s omroep-orkest bestand
blijkt.

* * *
Met de dramatische literatuur mag men zoover niet gaan. Een
achter de coulissen voorgelezen, of zoogenaamd voor de Radio
„gespeeld” tooneelstuk is een misbaksel; men onthoudt den schrijver
datgene waarop in eerste instantie zijn werk gebaseerd is: de
mimiek en maakt de toehoorders tot een publiek van blinden. En
doet daarenboven het tooneel in den schouwburg een onedele, want
bewust het publiek in een verkeerde richting sturende concur
rentie aan.

* * *
Het bovenstaande geldt uitsluitend de propaganda voor het boek,
dat door den spreker hoog wordt aangeslagen.
Afbrekende critiek kan in dit huiselijk verkeer met onze schoone
letteren, waarbij het Zondagsmeisje de soepterrine maar een beetje
hard op de tafel behoeft te zetten om den samenhang onzer poëti
sche gedachten te verstoren, m.i. niet anders dan uit den booze
worden geacht. Er zijn, onder ons, al misverstanden genoeg!
In hoever, daartegenover, een waarlijk kunstwerk in onzen tijd
nog gebaat of geschaad kan worden door luid-sprekende reclame,
zelfs in het gunstigste geval, dat een fijne en onderscheidende geest
bereid wordt gevonden er deze reclame voor te maken...? zou ik
niet durven nagaan. Om niet te spreken van de vele geesten, die
het even goed meenen en die stellig nog gemakkelijker bereid ge
vonden worden, maar die dit fijnere inzicht missen, de draag
wijdte van hun eigen woorden niet kennen, of terwille van de
vriendschap of „de partij” geen maat weten te houden.
Hetgeen dan alles te zamen ook weer niet te zwaar moet worden
opgenomen, als men van het standpunt van tante Co uitgaat, die
de Radio zoo gezellig vindt voor de conversatie, of van oom
Hendrik, die er zoo aangenaam bij inslaapt.
TOP NAEPF.
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De opvoedende waarde van de Radio.
M ADIO, Boek en Dagblad hebben
groote betcekenis voor de ontwik
keling van een volk. Heeft de
lagere school de jeugd in staat gesteld
een plaats in het maatschappelijk leven
in te nemen, dan zou een groot deel
van meerdere kennis verstoken blijven,
ware het niet, dat Radio, Boek en Dag
blad hun invloed deden gelden.
Ik noem de Radio in de eerste plaats,
omdat haar invloed, ondanks het feit,
dat zij nog slechts luttele jaren mede
werkt aan de genoemde taak, van de
grootste waarde is. Zij dringt door tot
een gebied, waar Boek en Dagblad
slechts met groote moeite, of in het
geheel niet kunnen komen. Zwalkers op
de wijde wateren kunnen thans uren,
die anders nutteloos zouden zijn, vullen
met leerstof. Lieten vroeger velen, die
afgelegen wonen, zich terughouden van
het volgen van cursussen, waar de radio
kwam bestonden die moeilijkheden niet
meer. Er is contact gekomen, waar
voorheen de afstand onoverbrugbaar
scheen. Van ongeweten dingen hoort de
radio-luisteraar. Verloren oogenblikjes
zijn tot een leerschool geworden.
De groote waardeering, die er voor de Radio bestaat, blijkt dan
ook dagelijks uit de belangstelling van abonné’s in het radio
programma. Regelmatig komt het verzoek, deze zoo uitvoerig
mogelijk te publiceeren, omdat financieele zorgen het abonnement
op een omroeporgaan te kostbaar maken. De Radio zelf kan en
wil men niet missen. Dat is de laatste bezuiniging, waartoe men
overgaat. Het bewijst, hoe juist het oordeel van ons volk over de
opvoedende waarde van de Radio is.
Zoo heeft het Dagblad tot taak de Radio te steunen; een taak,
waarmede „De Standaard” steeds ernst heeft gemaakt. Het is als
een eere-schuld, die het Dagblad van de Radio heeft. Dank zij de
aethergolven, is de berichtgeving der Dagbladen in de laatste jaren
veel intensiever, sneller en betrouwbaarder geworden. Ook het Boek
mag zich in verhoogde belangstelling verheugen, sinds voor de
microfoon gewezen wordt op belangrijke uitgaven.
Op deze wijze steunen Radio, Boek en Dagblad elkander bij een
gemeenschappelijke taak. Laten wij hopen, dat deze band in de
toekomst nog hechter moge worden, dan zij reeds is.
ADR. DE GOEDE,
Redacteur van „De Standaard”.
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Een radioprogramma moet als een dieet zijn van den dokter.
Illlllllllllllllllllllll

OEN mij eens door een reporter
van een Engelsch Dagblad o.a.
de vraag werd gesteld wat ik
dacht van den invloed van de Radio in
verband met de algemeene muzikale
ontwikkeling, gaf ik ten antwoord, dat
ik de Radio gelijktijdig Hemel en Hel
vond voor het vormen van gevoel,
liefde, smaak voor en oordeel over
muziek.
Een ieder toch kiest d i e muziek die hem het aangenaamst aan
doet. Daar raakt hij aan gewend en de gemakzuchtige mensch
(het grootste percentage der Menschheid) blijft ddérbij, wat hem
éénmaal behaagd heeft.
Wien heeft de eerste oester zóó gesmaakt, dat hij onmiddellijk
een paar dozijn bestelde?
Wie vindt de z.g. erkend goede muziek zóó schoon, dat hij in
zenuwachtige spanning de wekelijksche radio-programma’s door
ziet en slechts die concerten uitzoekt, welker programma’s klas
sieke muziek bevatten?
De keus is zóó groot om. aan elke smaak voldoening te kunnen
geven en de gemakzuchtige kiest dus steeds weer dat, wat hem
de vorige maal zoo goed beviel.
Gebeurt het, dat iemand, die gewend is zijn genoegens bevredigd
te zien door het aanhooren van populaire muziek, doch „die het
dan ook wel eens” met de klassieke muziek wil probeeren, een
concert kiest, bestaande uit werken, veel te zwaar voor zijn
muzikaal bevattingsvermogen, dan zal hij zich een volgend maal
niet zoo licht meer aan een dergelijk experiment wagen en heeft
de „klassieke muziek” het voor goed bij hem bedorven.
Summa summarum, ben ik de meening toegedaan, dat een radio
programma even zorgvuldig behoort te worden samengesteld als
b.v. een geneesheer een patiënt een dieet voorschrijft.
Elk jaar beginnen de onderwijzers der eerste klasse der lagere
soholen opnieuw den leerlingen van meet af aan het elementairste
te onderrichten en zoo behoort men ook eiken jaargang den op
bouw der muziek steeds opnieuw voorgezet te krijgen, wil men,
dat liefde, begrip en smaak gekweekt worde voor de waarachtige
kunst.
Europa met zijn honderden omroepstations kan door samenwer
king hierin een nuttig werk verrichten, zoodat dit idee niet slechts
theoretisch doch ook practisch voordeel kan afwerpen. Elk station
zou b.v. om beurten voor een jaar een eersten, tweeden enz. jaar-
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gang kunnen vormen, zoodat een bepaald station niet elk jaar in
herhalingen zou behoeven te treden.
O.a. zou dit m.i. kunnen leiden tot verbetering van den smaak,
tot versobering van den omroep en tot heil van de ware Kunst.
ALBERT VAN RAALTE.
Spreekt met pleizier voor de microfoon.
KZELF heb geen Radio, ’k Vertel voor den Radio een of twee
maal per jaar, op verzoek van den Directeur te Hilversum,
’k Heb daar altijd veel pleizier van, blijkens de briefjes mij
door de kinderen — en sommige pedagogen — worden gezonden,
’k Beweeg me dan ook hoofdzakelijk op Kinderterrein, ook met de
gezongen liedjes.
Wat de Radio voor ’t volk beteekent... daar mag ik geen
meening over neerschrijven, omdat ik op dat terrein geen erva
ring heb. Ik kan u dus bij de samenstelling van uw boek in d i e
richting niet van nutte zijn tot mijn spijt.
CATH. VAN RENNES.

I

Waarborgen voor deskundige behandeling een eisch!
EER stellig geloof ik, dat de radioomroep voor de letterkundige ont
wikkeling van ons volk van gróóte
waarde kan zijn. Alles hangt hierbij natuur
lijk af van de sprekers, die met zéér veel
%
zorg gekozen dienen te worden. Zij moeten
niet alleen door hun eigen aan den dag ge
treden gaven en talenten, en hun letterkun
dige ontwikkeling, de noodige waarborgen
bieden voor een werkelijk deskundige be
handeling van het werk, dat zij bespreken
zullen, maar buitendien de kunst verstaan,
begrijpelijk en boeiend te spreken tot een
publiek van duizenden. Een al te groote
verscheidenheid van sprekers zal aan de
leiding, die met dergelijk werk gewoon
moet worden, eer schaden dan ten goede
komen.
Een tweede belangrijk punt is: de keuze van goede voordragers
of zoogenaamde declamators. Hier is de keuze nog moeilijker. De
meeste acteurs zijn slechte voordragers, of voorlezers, van litterair,
vooral van lyrisch werk. Zij dramatiseeren gewoonlijk te vaak en
leggen te veel pathos (van hen zelf!) in de voordracht. Doch ook
andere declamators (en declamatrices) zijn er, die eveneens te zeer
trachten hun eigen persoonlijkheid naar voren te brengen in
plaats van zich — gelijk in deze hun plicht is — in alle opzichten
aan het voor te dragen product te onderschikken en zich geen
ander doel te stellen dan een zoo zuiver en zoo gevoelig mogelijke
reproductie.
HERMAN ROBBERS.
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De Toonkunst zelve mag er niet onder lijden!
ADIO-UITZENDING van muziek en
ook het begrip „muzikale ontwik
keling” hebben zóóveel verschillende
kanten, dat alleen een diepgaande studie
dezer onderwerpen tot eene volledige be
spreking daarvan zou kunnen leiden.
Ik moet dus volstaan met het opschrijven
van enkele mijner gedachten, vóór en tegen
de radio-reproductie van muziek.
Bronislaw Huberman schreef in het Han
delsblad van 13 September 1S31 o.a.:

R

„Mechaniseering als vervanging
„ondermijnt de fundamenten der muziek.
„Mechaniseering evenwel als aanvul
ling kan de werkings-sfeer der mu„ziek eindeloos uitbreiden.”
Deze uitspraak acht ik volkomen juist.
Vervanging der „levende muziek”
door mechanische wedergave is, althans
tot op dit oogenblik, niet mogelijk omdat het werkelijk levende
element der muziek daarbij niet ten volle tot zijn recht komt.
Als aanvulling kan echter de radio-uitzending, en ook de grammophone-reproductie, nuttig werken door de verspreiding van een
globale kennis der muzikale meesterwerken.
Opzettelijk spreek ik hier van een „globale” kennis omdat alléén
het aanhooren van reproducties, welke dan ook, niet kan leiden
tot de absolute kennis dier werken, tenzij in zeer bizondere ge
vallen en bij eindelooze herhaling. Zelfstudie der composities zal,
voor de wezenlijke kennis daarvan, altijd onvermijdelijk blijven.
Voorts zijn de verschillende instrumenten-timbres bij mechanische
overbrenging, ofschoon meestal wel herkenbaar, nog ver van de
volkomenheid verwijderd.
In dit opzicht heeft de „levende muziek” een geweldige voor
sprong op de .mechanische voortbrenging.
Dan is er nog iets van groot muzikaal belang, wat hierbij in
aanmerking komt; n.1. het volgende:
Bij meerstemmige muziek van eenigszins gecompliceerden aard
verliest het z g. stemmenweefsel bij mechanische reproductie nog
veel; mijn goedgeoefend gehoor wordt moe, als ik, bij deze repro
ductie, het stemmenweefsel wezenlijk wil volgen.
Bij „levende muziek” komt dit niet voor, tenz\j dan, dat ik muziek
volgens een geheel nieuw toonstelsel te hooren krijg. In dit op
zicht vooral vind ik de mechanische reproducties nog niet te ver
gelijken met de „levende”.
Doch niettegenstaande voorgaande bezwaren, ken ik de mecha
nische reproductie toch zeker waarde toe voor een meer algemeene
kennismaking met muziekwerken.
Composities b.v., die weinig, of slechts in bepaalde muziek-centra
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kunnen uitgevoerd worden, kan men door deze voortbrenging, als
geheel, door belangstellenden doen kennen.
Ook het meermalen achtereen herhalen van één-en-dezelfde com
positie, eigenlijk alleen door mechanische overbrenging mogelijk
(het meest door grammophone), is van veel belang voor kennis
van den bouw en den stijl van het betreffende werk.
Voor dit doel heb ik dan ook aan het Kon. Conservatorium een
electrischen Philips-grammophone in gebruik, welke voorloopig
goed aan de verwachtingen in deze voldoet.
Denk ik verder aan de mogelijkheid, door de Radio-uitzending
geschapen, om hen, die afgelegen wonen, de elders-uitgevoerde
muziek in reproductie over te brengen, dan erken ik dadelijk, dat
dit de algemeene belangstelling voor de muziek sterk bevorderen
kan, ook, al zijn de verhoudingen der toon-complexen dan nog
vaak gebrekkig door ongunstige microphoon-opstelling of andere
oorzaken.
De misbruikep, die nog maar al te veel heerschen bij het aanhooren dezer reproducties, mag men natuurlijk niet op rekening
van de radio-uitzending zelf brengen. Toch moet ik er een paar
noemen.
Er zijn tallooze hoorders, die de .muziek-uitzending als een goed
koop amusementje gebruiken, waarbij men converseert, leest of
zelfs kaartspeelt, dus niet met aandacht luistert.
Ik heb zelfs bijgewoond, dat een bakker, onder het gebruikelijke
en onvermijdelijke lawaai, zijn brood bakte, terwijl de Radio een
orgelwerk van Bach reproduceerde. Dit moge een humoristische
kant hebben, maar, is het niet bedenkelijk, dat hooge kunstuitingen
gebruikt worden als geheel-bijkomende „Unterhaltung” in het
dagelijksch leven?
Dan is er — of liever: was er — de echte muziekbeoefening in
huis, de z.g. „Hausmusik”, die in vroegere tijden zoo bloeide en
zulke zegenrijke gevolgen voor de Toonkunst in ’t algemeen had.
Werd deze in de laatste dertig jaren reeds zeldzamer, door de
mechanische reproductie dreigt zij nog verder te verdwijnen.
Het is toch veel gemakkelijker om een inrichting in werking
te stellen en daardoor muziek in huis te krijgen, dan om zelf een
instrument te leeren bespelen. Men vergeet daarbij evenwel, dat
het zelf-beoefenen van muziek, ook al geschiedt dit slechts z g.
voor pleizier, veel grooter genot verschaft, begrip en liefde voor
de muziek inboezemt, den betrokken persoon momenten van subliem-geestelijke verheffing doet beleven en voor hem tenslotte
een geluks-factor in het leven brengt. Door het ,.mir nichts, dir
nichts” — aanhooren van muziek op de boven-bedoelde wijze, zal
men het waarachtig geestelijk bezit van een kunstwerk nooit deel
achtig worden.
Nu mag .men, als reeds vroeger gezegd, dit euvel niet de radiouitzending zelf verwijten; het zijn de onvolkomene, dikwijls on
wetende menschen, die een slecht gebruik van eene schitterende
uitvinding maken.
Mijne gedachten gaan evenwel vanzelf naar deze misbruiken
heen omdat deze, ten opzichte van het respekt voor hooge kunst,
schadelijk zijn.
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Voor het sneller-bekend-worden van nieuwe werken biedt de
mechanische reproductie intusschen weer groote, vroeger onge
kende, voordeelen; die werken kunnen hierdoor zelfs een wereld
bekendheid verwerven, welke anders wellicht in lange jaren met
bereikt zou worden. Voor componisten, dirigenten, uitvoerende
musici en ernstige muziekliefhebbers wezenlijk een groot belang!
Tenslotte meen ik, niet te moeten ingaan op den invloed van
den radio-omroep op den praktijk der publieke muziek-beoefening
(Concerten, Opera’s).
De meeningen hierover van concertgevers en dirigenten loopen
zeer uiteen. Misschien zal het wel noodig blijken, dat in dit op
zicht van hoogerhand regelend ingegrepen wordt.
Voor de uitvinding zelve kan men niet anders dan bewondering
hebben. Indien de acoustische tekortkomingen, die er natuurlijkerwijs
nog aan kleven, opgeheven kunnen worden — ja, indien het ooit
mogelijk wordt, door radio-voortbrenging echt „levende muziek”
te doen hooren, dan zal in het muziekleven ontzaggelijk veel ge
wijzigd moeten worden.
Dat dit voor vakmusici in artistiek en maatschappelijk opzicht
velerlei moeielijkheden zal veroorzaken, dit lijdt geen twijfel.
De hoofdzaak is evenwel dat de Toonkunst zelve er niet onder
zal mogen lijden; de cultureele schade, hieruit ontstaan, zou mis
schien nog in geen eeuw ingehaald kunnen worden.
JOH. WAGENAAR.

De Radio leert ons, dat er slechts Staatkundige grenzen zijn.
E radio leert ons, dat de grenzen der
landen slechts staatkundige grenzen
zijn, dat er geen afstand ligt tusschen
de landen en volken, en dat er derhalve alles
te zeggen is voor onderling waardeeren en
begrijpen en niets voor oneenigheden en mis
verstand. Dit is de grootste opvoedkundige
waarde van de radio.
S. DE VRIES,
Radio-Redacteur
„Algemeen Handelsblad”.
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Politiek is niet iets van
minderwaardigen aard.

De Waarde van de Radio
in Nederland.
LKE uitvinding is nog geen
vooruitgang. De radio prij
zen, omdat zij het nooitgedachte tot werkelijkheid heeft
gemaakt; de radio de schoonste
uitvinding noemen, niet, omdat zij
de verbinding tot stand brengt
tusschen het door stormen en gol
ven wrakgeslagen schip en de
redders, maar haar loven, omdat
wij in onze rustige binnenkamer
de prestaties van de „Syncopated
Blackies” in New-York kunnen
beluisteren met niets als contact
tusschen hen en ons dan het on
zichtbare, eigenlijk nog niet aan
getoonde ding, dat wij dus gemakshalve maar ,,aether” noemen;
dat alles is nog niet voldoende om te bewijzen, dat de menschheid
met het ,.voorwerp radio” gelukkiger is, dan zij zou zijn daar
zonder. Men zegt, dat de nette vermaaks-gelegenheden-met-eenbiertje sinds de ontwikkeling van den radio-omroep in ons land
minder aanloop hebben dan vroeger; een sociale werkster ver
zekerde mij, dat het kroegbezoek door de zelfde ontwikkeling sterk
is verminderd; en — ten slotte — een aantal radio-handelaren heb
ben mij meermalen als hun meening te kennen gegeven, dat, dank
zij den strijd tusschen de omroepvereenigingen in ons land het
aantal luisteraars zich met veel sneller tempo heeft uitgebreid,
dan wanneer voor de duizenden de prikkel had ontbroken om ken
nis te nemen van de vraagstukken, die zoo groote groepen der be
volking beroerden.
Dit alles, gevoegd bij de gewone opsomming der goede zijden van
de radio, een opsomming, die zeker in het boekwerk, waarvoor
deze bijdrage geschreven werd, niet zal ontbreken, dit alles mag
men schryven op de zijde, waar men verdiensten pleegt aan tei
teekenen.
Een ernstig nadeel echter van den radio-omroep in zijn algemeen
heid, acht ik de individualiseerende werking op den luisteraar. Radio
zondert af. Zij sluit den luisteraar op in zijn huiskamer en doodt by
hem den drang om in een samenkomst met anderen gemeenschappe
lijke ontroeringen te ondergaan. Niet in ons land, maar buiten onze
grenzen, is meermalen de klacht vernomen — en van ètlle politieke
partijen — dat door die vermaledijde radio het bezoek aan ver
gaderingen achteruit is geloopen. Wanneer deze klacht gegrond
is — en dat is zij — dan is dit voorzeker een nadeel van deze
uitvinding. Een ernstig nadeel, want — het moge ook in dit
Nederlandsche radio-jaarboek gezegd worden — politiek is de vorm,
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waarin een volk uiting geeft aan zijn bewusten wensch om zelf te
bepalen wat zijn lot zal zijn en hoe het zal worden bestuurd.
Politiek is niet iets van minderwaardigen aard; minder in waarde
dan een gramofoonplaat met jazz-muziek; politiek is niet een ding,
dat taboe moet worden verklaard voor eenig belangstellingsgebied
van den menschelijken geest.
Ik acht het een voorrecht voor ons, Nederlanders, dat wij de
anti-sociale tendenz, die een radio-omroep-met-niets-dan-vermaaksoogmerken en uitsluitende kleurloosheid onvermijdelijk moet be
zitten, dat wij deze tendenz hebben weten te doen verkeeren in
het tegendeel. Er zijn landen waar de politiek niet alleen contra
bande is in den aether maar ook op den beganen grond. Het zijn
landen, die een Nederlander trotsch doen zijn op den radio-omroep
van zijn land, waar de groote idealen, die de wereld bewegen, in
vrijheid tot uiting kunnen komen: in de drukpers, op vergaderingen
en laat ons hopen spoedig in even zelf-gedisciplineerde vrijheid in
den aether. Het geneesmiddel tegen den individualiseerenden
radio-omroep heet: zendtijdbesluit 15 Mei 1930. De radio-omroep in
Nederland heeft de staatsburgers niet verdeeld in groepen. De po
litieke groepeeringen bestonden al vóór 15 Mei 1930, „gelukkig”, zal
ieder beamen, die van oordeel is, dat Nederland een democratisch
bestuurde staat moet blijven. De regeling van den radio-omroep in
ons land heeft het volk niet verdeeld; zij heeft van den luisteraar
niet gemaakt een kluizenaar, maar bij hem het besef wakker en
sterker gemaakt, dat er politieke en economische groepeeringen
zijn, die recht kunnen doen gelden op zijn steun.
M. SLUYSER,
Redacteur van de bladen der N.V. de Arbeiderspers.
Enthousiast vereerster der Aetherkunde!
IE zou er als zang- of
muziek-paedagoog niet
enthousiast zijn over
een der grootste uitvindingen
van den laatsten tijd (Radio) ?;
en zeker zal het interessant
pijn de verschillende meeningen
daaromtrent te leeren kennen
en behartigen. Gaat het idéé
der Redactie ook wellicht sa
men met het herdenkingsjaar
van Faraday en Maxwell, ge
paard aan de grootsche ont
dekkingen der laatste eeuw op
het gebied van den alles-doordringenden aether?
Dat dus de Radio door dit
natuurelement op weg is ons
omtrent het geheele wereldge
beuren in te lichten, is het
begin om de wetenschap op
ieder gebied uit te breiden.
De leiders zelve weten, dat nog
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niet alles volkomen is, vooral op mijn gebied van den zang;
doch er is reeds veel gebeurd in de goede richting. Gelijk
Prof. Virchow, toen men hem eens vroeg, hoe hij zooveel onrijpe
studenten tot zijn laboratorium kon toelaten, antwoordde: „In
meinem Laboratorium hat jeder Gelegenheit sich zu blamieren”,
krijgt men dien indruk wel eens bij het luisteren in den microfoon
en voor het analiseerende oor op het gebied der zuiverheid, kwali
teit en kwantiteit hoort men op instrumentaal gebied wel het beste
en voorloopig het meest instructieve voor de muzikale toehoorders
en studeerenden. Tevens is het tot nu toe voor den zang het voordeeligst in een zaal te zingen, waarin de microfonen met kennis
zijn aangebracht. De studio’s zijn voor resonance-rijke woordtoonzangers vaak te zeer gedempt; maar ook daaraan wordt in het
buitenland en naar ik veronderstel ook hier te lande, voortdurend
gewerkt, b.v. door verschuifbare wanden enz. Tot nu toe zijn de
lyrische stemmen en coloratuurzangeressen in het voordeel; de
vocale gelijkstroom der stembanden werkt hier voordeeliger op het
gevoelige vlies der geluidversterkers dan de sterker geconcentreerde
wisselstroom tusschen vocaal en consonant van den woordtoonzanger. Het publiek kan echter door de uitgebreide progamma’s
steeds een keus doen; daar vindt „elck wat wils”. Dat dus de uit
breiding der luisteraars steeds toeneemt is geen wonder.
Waar er menschen zijn, die de Radio bij hun werk als een ge
zellig geruisch aanzetten, zullen deze vooral waar kinderen zijn
door ervaring wel leeren, dat de gehoorzenuwen ook een „zuviel des
Guten” kunnen krijgen.
Met bovenstaande indrukken meen ik te kunnen volstaan en als
enthousiast vereerster der „aetherkunde” hoop ik, dat de Radio
ook daaraan de gewenschte wetenschappelijke uitbreiding zal weten
te geven en eindig dus met hetgeen ik in mijn laatste werkje
„das wohltemperierte Wort” reeds schreef:
„Nicht nur der Maschine,
Auch dem Menschen stehen die
atmospherischen Krafte direkt
zur Verfügung”.
CORNELIE VAN ZANTEN.
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door Jb. J. FRIS.

EACHTE lezer van het Radio-Jaarboek:
zal een artikeltje over radio-centrales
Uw aandacht boeien en zult Gij Uw
tijd niet nuttiger kunnen besteden, dan met
het lezen van zulke flauwe kost? Want weet
wel, dat ik dit niet schrijf om de technische
wonderen van hooger en lager orde, bereikt en toegepast in ons
vak, ,,wonderen”, die wij als kinderen van den modernen tijd als
„heel gewoon” betitelen, te belichten Ook schrijf ik dit niet om
de gelegenheid te benutten propaganda te maken voor ons bedrijf
cn zoo te komen tot een goede en goedkoope wijze van reclame.
Dengene, die iets van radiodistributie weet, zal dit artikeltje
niets nieuws leeren; hij die statistieken wenscht of vergelijkende
kostenberekeningen met ontvangtoestellen of desnoods (ja, de
menschelijke gedachten zijn ondoorgrondelijk) een steekje onder
water voor één der omroepvereenigingen: hij kan dit artikeltje
overslaan. Ik schrijf dit stukje slechts om den leek op meer dan
eenvoudige wijze een duidelijk beeld te geven van de werking eener
radio-centrale.
Vreemd! Vraag wien Gij wilt, wat radio is en elk Nederlander
zal speken over een toestel, dat de mogelijkheid biedt uit de aether
op te vangen, hetgeen er door de zenders in werd uitgestort. Over
radio sprekend denkt elkeen aan een ontvanginstallatie. Maar
honderdduizenden in ons land weten niet, dat er ook nog zoo iets
bestaat als radiodistributie; en dit, terwijl er alleen reeds in Neder
land meer dan 220.000 gezinnen door middel van radio-centrales
ontwikkeling en afleiding in hun huiskamers vinden.
Officieel wordt een radio-centrale genoemd: ,,een inrichting, be
stemd voor het ontvangen van langs radio-electrischen weg over
gebrachte seinen, welke inrichting tevens wordt gebruikt tot het
langs geleidingen en lijnen doorgeven van deze seinen naar andere
perceelen of woningen dan die, waarin de ontvanginrichting is ge
plaatst”. Hieruit blijkt dus reeds, dat er allereerst noodig is een
ontvangapparaat; op zulk een normaal toestel kunnen zonder be
zwaar meerdere eenvoudige luidsprekers aangesloten worden: men
krijgt dan dus, dat er inplaats van één, zes of zeven luidsprekers
tegelijk weergeven hetgeen met het ontvangtoestel wordt opgevan
gen. Het is niet moeilijk zich in te denken, dat deze luidsprekers
niet alle in één kamer behoeven te staan, doch dat zij met snoeren
van voldoende lengte geplaatst worden in verschillende kamers of
zelfs in verschillende huizen Wanneer men aldus handelt, heeft
men een radio-centrale in haar eenvoudigste vorm.
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Men kan op deze wijze echter niet een onbeperkt aantal luid
sprekers in werking brengen; als men b.v. het tiental begint te
naderen, blijkt de door het ontvangtoestel geleverde energie niet
groot genoeg om alle luidsprekers voldoende luid en zuiver te laten
werken; de weergave wordt dan te zacht en onzuiver. Het voor
naamste wat dus gevonden moest worden, toen men eenmaal be
sloten had radiodistributie tot een bedrijf te maken, was de moge
lijkheid van versterking: wij moesten apparaten hebben, die een
zoo groote hoeveelheid stroom konden produceeren, dat, practisch
gesproken, een onbeperkt aantal luidsprekers daardoor konden
worden gevoed. Dit is gelukt: versterkers van geweldige capaciteit
worden vervaardigd; versterkers die het mogelijk maken om op
een enkel ontvangtoestel meerdere duizenden luidsprekers te laten
werken, stuk voor stuk op dezelfde goede wijze alsof ze afzonder
lijk direct achter den ontvanger waren aangesloten.
Het is dus mogelijk een zóó groot aantal luidsprekers door een
enkel stel lijnen te verbinden met één versterker achter één enkel
ontvangapparaat; in de praktijk wordt dit echter niet gedaan. Om
te voorkomen, dat door het ontstaan van een sluiting in het net,
de weergave van een te groot aantal luidsprekers wordt gestoord,
wordt het gebied, dat door de radio-centrale van weergave wordt
voorzien, in groepen verdeeld en elk dezer groepen krijgt een af
zonderlek stel geleidingen. Storingen worden daardoor steeds tot
een groep beperkt; de centralehouder kan op zijn schakelborden

De studio, of wel centrale. Microfoon met schakelinrichting.
Gramofooninrichting met pick-up en gramofo onversterker.
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Schakelborden voor de uitgaande geleidingen. Ingericht met
9 groepen en voor 10 versterkers. Met meters tot
het doormeten van de groepen.
271

zien in welke groep zich een storing voordoet (daarvoor zijn
meters aangebracht) en door zoo’n groep niet te groot te maken,
kan de storing dikwijls zeer spoedig worden verholpen. De andere
groepen werken ongestoord door; het is zelfs niet eens noodig de
gestoorde groep geheel te laten uitvallen; deze kan tijdelijk door
een kleinere versterker worden gevoed om ook de op deze groep
aangesloten gezinnen hun ontspanning te laten behouden. Op een
radio-centrale wordt dus eenzelfde maatregel toegepast als bij
flinke electrische lichtinstallaties: om eventueele storingen tot een
enkele groep te beperken, wordt het net in secties uitgevoerd; de
secties worden gezamenlijk door de groote versterker gevoed!
De sterkte van de uitzending wordt in het algemeen zoodanig
gekozen, dat deze voor de meeste aangeslotenen te luid is. Som
migen wenschen het zoo; voor hen, die de voorkeur gevon aan een
iets zachtere weergave, zijn er voor den prijs van enkele guldens
geluidsterkteregelaars in den handel, waarmede men het geluid tot
iedere gewenschte sterkte (of zwakte!) kan verzwakken. Het zal
uit het vorenstaande duidelijk zijn, dat de kwaliteit van radiodistributie absoluut niet behoeft achter te staan bij een eigen ontvanginstallatie; indien de eigenaar der radio-centrale heeft gezorgd
voor een prima net en hij zijn installatie goed in orde houdt en uit
stekend bedient, zal de radiodistributie zeker niet achterstaan bij
den besten ontvanger.
Voor het exploiteeren van een radio-centrale is noodig een mach
tiging van den Minister van Waterstaat; aan zulk een machtiging
zijn verschillende voorwaarden verbonden. Eén dezer voorwaarden
luidt: ,,de .machtiginghouder is verplicht, indien de uitzendingen
der omroepstations zulks mogelijk maken, ten minste 2 program
ma’s van Nederlandsche omroepstations gelijktijdig door te geven
naar alle aangesloten perceelen, zoodat de aangeslotenen uit die
programma’s een keuze kunnen doen”.
Een andere voorwaarde luidt: „ter controle op de juiste naleving
van. de in deze machtiging gestelde voorwaarden worden door en
voor rekening van den houder van de machtiging en ten genoegen
van den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie
controletoestellen op de inrichting aangesloten, waar en wanneer
zulks door den Directeur-Generaal wordt noodig geoordeeld”. Ten
eerste is dus vastgesteld, dat Hilversum en Huizen gelijktijdig en
volledig moeten worden doorgegeven, terwijl verder ambtenaren
der P.T.T. controle-aansluitingen op de radio-centrales hebben om
zich er van te vergewissen, dat men zich ook aan deze bepalingen
houdt.
Mèt de foto’s, die bij dit artikel zijn afgedrukt, meen ik een
duidelijk beeld te hebben gegeven van het wezen en de werking
eener radio-centrale. Rest mij thans nog eenige voorvallen te
noemen uit de praktijk, die niet de technische zijde raken, doch
niettemin de aangeslotenen op de radio-centrale zullen interesseeren.
Het eerste voorval had plaats bij de uitzending van een populaire
operette op een guren winteravond; zoo’n uitzending, waarbij het
gezin de gezellige, bekende wijsjes medezingt en volop geniet van
de prettige sfeer in de huiskamer en waarbij de centralehouder in
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5 Versterkers van 200 Watt. In deze zelfde versterkers-ruimte staat
ook de eerste versterker van 600 Watt die voor
radio-distributie-doeleinden gebezigd werd.
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zijn handen wrijft, omdat de uitzending zoo uitstekend doorkomt.
Maar dan plotseling komt er de klacht, dat bij een abonné de
muziek verdwenen is; en warempel, controle van de groep, waarop
deze abonné is aangesloten, doet zien, dat er juist een sluiting is
ontstaan. Dan maar direct er op uit met een monteur; het weer
lokt niet, maar de belangen van de abonné’s gaan voor. Dus de
daken maar op... en na een kwartiertje is de oorzaak gevonden:
een antenne, die boven het net van de radio-centrale was gespan
nen, is gebroken en op de blanke draden van de centrale gevallen
met alle gevolgen, welke daaraan vastzitten.
’t Is 5 December; een pracht-populair programma op den lang
verwachten avond! De monteurs zijn naar huis; allen, die een
aansluiting op de radio-centrale nog voor dezen avond wilden
hebben, zijn geholpen. De centralehouder zal zich even omkleeden,
controleert nog even de toestellen, alles is best in orde. De liedjes
van „O, kom toch eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind” en
,,Zie ginds komt de stoomboot” klinken reeds, als plotseling de
meter van één der groepen sluiting aanwijst! Wat vervelend; er
maar weer op uit. Het is ditmaal niet zoo gemakkelijk te vinden,
want wat is er gebeurd? Bij het ophangen van een voor St. Nicolaas gekregen schilderij is door één der abonné’s een spijker dwars
door den loodkabel geslagen, raakte daardoor de inwendige blanke
aders en veroorzaakte sluiting.
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Meerdere voorvallen, die het werk van den centralehouder zoo
moeilijk maken? In elkaar getrapte draden op de daken, als de
Zeppelin boven de stad is geweest, een vlieger vastgeraakt in het
net en daardoor sluiting veroorzakende, een hoeveelheid afgedankte
gramofoonnaalden in de loodkabels geslagen door een zoon des
huizes, op onattente wijze bevestigde zonneschermen! Er zijn er
te over Maar gelukkig, bij de steeds doorgaande perfectioneering
van onze bedrijven komen de storingen steeds zeldzamer voor en
de overtuiging, dat wij voor luttelen prijs zoovele gezinnen goede
en nuttige radioweergave verschaffen, stelt ons volkomen scha
deloos en maakt onze ondernemingen tot de meest aangename.
Amsterdam, 7 December 1931.
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De eerste jaren
van cle

Radio-Distributie
door A. L. BAULING

u

vraagt mij iets te vertellen
over de eerste jaren van
de radio-distributie en hoe
ik op het idee gekomen ben
anderen op mijn ontvanger aan
te sluiten.
Sedert 1921 was ik een enthousiast radio-amateur. Een radioontvanger was toentertijd nog een wereldwonder en het gros van
de menschen had nog nooit een ontvangtoestel gezien of radio
signalen gehoord.
Ik begon mijn experimenten met een kristalletje, een groote
spoel met glijstaven, een groote eigengemaakte draaicondensator en
een groote antenne. Vrijwel uitsluitend waren er nog maar morsesignalen te hooren; Vossegat met zijn weerberichten om 8 uur
’s avonds en Nordeich met zijn berichten voor zeevarenden werden
trouw beluisterd.
Toen na verloop van tijd, ik was nog H.B.S.-er, mijn zak
geld het toeliet een lamp aan te schaffen, waren Middelraad in
IJmuiden PX en PA in Amsterdam, Vas-Diaz, de effectenbeurs en
last not laest Idzerda de telefoniestations die zich in een onge
kende belangstelling mijnerzijds verheugden.
Vanzelfsprekend kwamen er dikwijls vrienden en buren bij mij
aan de hoöfdtelefoon luisteren, die vol bewondering waren over al
dat vreemde uit de „lucht”.
Zoo ontwikkelde zich langzamerhand bij mij het denkbeeld om
mijn buren niet naar mij te laten komen, maar een snoergeleiding
naar hun woning te maken teneinde ze thuis te kunnen laten
luisteren.
Op zekeren avond in het voorjaar van 1924 werd de eerste proef
genomen.
Ik liet een snoergeleiding uit mijn kamer zakken naar het huis
van mijn naasten buurman. Ik zorgde voor aansluiting van een
hoofdtelefoon en de radiodistributie kon beginnen. Het succes was
groot. Een ieder wilde luisteren en men kon nauwelijks zijn beurt
afwachten.
Mijn buurman had een telefoonaansluiting en ik belde vandaar
een ander perceel in de buurt op, hield de telefoon tegen de micro275

telefoon en probeerde zoo nog meer expansie aan deze eerste po
ging tot radiodistributie te geven. Probeerde, zeg ik, want het
ging niet. Het geluid was te zacht, de telefoon-abonné aan den
anderen kant hoorde ten minste niets.
Dit experiment was het begin.
De gedachte was er, en enkele weken later bracht ik een bezoek
bij al mijn naaste buren en stelde hun voor een. aansluiting te
nemen aan mijn ontvangtoestel tegen een vergoeding van f 27.50
voor aansluiting en f 1.50 per maand voor abonnement, terwijl men
zich bovendien een of meerdere hoofdtelefoons moest aanschaffen.
Van de circa 10 adspirant-proefkonijnen die ik bezocht, waren er
dadelijk 5 bereid een aansluiting te nemen.
Zoo gebeurde het, dat op 16 April 1924 in 5 huizen met hoofd
telefoon met stille aandacht geluisterd werd naar de uitzending
van de Mattheus Passion uit de St. Bavo te Haarlem.
Iedere maand kwamen er een of twee abonné’s bij. Veel werd er
geëxperimenteerd, vooral met de schakeling van de aangeslotenen.
Begonnen werd met allen in serie, zonder aarde; toen met een
enkele geleiding welke aan het eind geaard was, om ten slotte te
komen tot de parallelschakeling tusschen een enkeldraads-geleiding
en aarde.
Na circa 8 maanden kwam er een behoefte aan luidsprekers en
werd daarna geleidelijk overgegaan tot luidsprekersterkte.
Na 1 jaar waren er 28 abonné’s, welke toen zoo met hun aan
sluiting waren ingenomen, dat ik bij het „1-jarig bestaan” een
deputatie kreeg, welke mij met eenige toepasselijke woorden eenige
fraaie etsen aanbood.
Deze gebeurtenis werd door middel van de radio-centrale naar
de andere thuis zijnde aangeslotenen doorgezonden. (Draadomroep).
Het was toen een aardige tijd. Hilversum zond alleen nog maar
’s avonds en de Huizer-zender bestond nog niet. Ik was vrij in de
programmakeuze. Als curiositeit laat ik hier het programma van
de Eerste Nederlandsche Radio Centrale, met welken naarn ik mijn
zaak gedoopt had, van Donderdag 16 April 1925 volgen:
8.15 Persberichten. Gramofoonmuziek. 10.00 Persberichten enz.
’s Middags muziek van Münster. Beursnoteeringen, gramofoon
muziek. 5.20 Parijs Eiffel toren muziek. 6—8 Vooravondconcert van
Hilversum. 8—9.10 Pauze. 9.10 Hilversum Concertgebouw „Re
quiem” van Mozart onder leiding van Bruno Walter, gevolgd door
dansmuziek uit het Savoy Hoteel.
Heel langzaam bleef de Eerste Nederlandsche Radio Centrale
groeien. Na iy2 jaar waren er ca. 35 aangeslotenen. Toen was het
voor meer dan een half jaar stilstand, daar ik ziek werd. In het
voorjaar van 1926 was ik echter weer present en de plannen op
het ziekbed gesmeed werden ras ten uitvoer gebracht.
In een ander gedeelte van Koog a. d. Zaan werd nog een ont
vangtoestel neergezet en daarvan werd ook gedistribueerd; spoedig
daarna werd ook in Zaandam een station geopend en nu was de
groote vlucht van de radiodistributie begonnen.
Anderen, den goeden gang van zaken ziende, begonnen zooals ik
en al spoedig telde de Zaanstreek tientallen radio-centrale’s. Het
aantal programma’s werd, door concurrentie gedwongen, van 1 tot
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2 uitgebreid. Het behoeft wel geen betoog dat door deze concur
rentie ongewenschte toestanden ontstonden.
Het gebeurde dat op één dak geleidingen van 4 radio-distribuanten aanwezig waren. Terecht heeft de Minister van Waterstaat, in
het voorjaar van 1927, dan ook ingegrepen en aansluitingen aan
radio-centrale’s, hangende een te maken nieuwe regeling, verboden.
Deze stopzetting is, behalve het groote voordeel dat er een goede
voorloopige regeling uit geboren werd, mede van gunstigen invloed
geweest op de technische ontwikkeling van de bestaande radiocentrale’s in het algemeen. Er was nu een rustperiode waardoor de
bedrijven op een beter fundament konden worden geplaatst.
In het najaar van 1927 werd weer toegestaan aansluitingen aan
de radio-centrale’s te mogen maken.
Bestaande radio-centrale’s werden zooveel mogelijk samenge
voegd, terwijl dikwijls de eene exploitant de andere uitkocht. Er
bleef (ik spreek hier in hoofdzaak over de Zaanstreek) zoodoende
een betrekkelijk gering aantal exploitanten over, zoodat het be
schikbare gebied in een aantal behoorlijke rayons kon worden ver
deeld, waarin iedere exploitant het alleenrecht verkreeg. Er kwam
overheidstoezicht op de installatie en den bouw van het net, terwijl
de tarieven en voorwaarden de ministerieele goedkeuring moesten
hebben.
De bedrijven konden zich nu tot heil van de aangeslotenen en
tot voordeel van den exploitant rustig en krachtig ontwikkelen.
Een nieuw tijdperk in de „geschiedenis” der radio-distributie was
nu ingeluid.
De radio-distributie, klein begonnen is gegroeid en gegroeid en
neemt nog steeds grootere afmetingen aan, dank zij de activiteit
van honderden nijvere lieden, die belast zijn met de exploitatie van
radio-centrale’s en wien het er in de eerste plaats om gaat hun
aangeslotenen het beste te bieden wat met de hedendaagsche
technische middelen bereikbaar is.
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Radio-Distrikutie van den Gemeentelijken
Xelepboondienst van

s~G raven kage.

E Gemeenteraad van ’s-Gravenhage besloot in Februari 1926
tot invoeren van radiodistributie door den Gem. Telephoondienst. Het inbedrijfstellen vond 1 November van dat jaar
plaats en ultimo December 1926 was aan ruim 900 radio-aanvragen
voldaan. In November 1931 werd een aantal van 6000 aansluitingen
overschreden.
Het abonnement voor de ontvangst van radio per telephoon-aansluiting bedraagt ƒ 18.— per jaar. Bezit men geen telephoon-aansluiting, dan is men ƒ 30.— per jaar verschuldigd. Afzonderlijke
radio-aansluitingen worden echter slechts verstrekt voor zoover de
plaatselijke kabeldraadreserve dat toelaat.
Op 4 programma’s worden behalve de Nederlandsche uitzendin
gen, buitenlandsche en locale uitzendingen gedistribueerd.
Door het indrukken van een knopje is het den geabonneerden
mogelijk op ieder gewenscht oogenblik een keuze uit de 4 pro
gramma’s te doen.
De distributie vindt plaats met hoofdtelephoonsterkte. De ver
sterkers en de luidsprekers moeten door de geabonneerden worden
aangeschaft en door hen worden onderhouden.
In Februari 1927 werd de Haagsche Telefoon Radio-Vereeniging
opgericht, welke veelvuldig locale uitzendigen organiseert.

D

...

Vereemging van

Leid ers

van

Gemeen telijke Radio-Distrikutiekedrijven.
-r>v E vereeniging werd 18 September 1930 opgericht. Zjj stelt
I j zich ten doel het bevorderen van de gemeenschappelijke be
langen der in Nederland gevestigde gemeentelijke radlodistributiebedrijven.
Het bestuur bestaat uit den Voorzitter Ir. H. W. Snijders, Dir.
van den Gemeentelijken Telephoondienst van ’s-Gravenhage, den
Secretaris L. Neher, Adjunct-Dir. van dien dienst en den Penning
meester H. P. J. Schut, Dir. der Gemeentewerken te Groningen.
Het Secretariaat is gevestigd Marnixstraat 18 te ’s-Gravenhage.
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De

Haagscke

Xelefoon-Radi10V ereemgmg
door J. H. SCHMÜLL

OEN nu vijf jaar geleden, in November 1926, de Directie van
de Haagsche Telefoon als eerste in den lande, de exploitatie
van de Radio-telefoon-distributie ter hand ging nemen, ont
stond weldra een groote toevloed van abonné’s, zoo groot zelfs,
dat men aan alle aanvragen niet direct kon voldoen en dat velen
geruimen tijd moesten wachten eer zij een aansluiting op deze
distributie konden krijgen.
Terwijl het aantal aansluitingen steeds stijgende was, zijn eenige
abonné’s, enkele maanden na de oprichting der gemeente-radio,
toen dat bedrijf dus nog in de kinderschoenen stond, en technischeen programma moeilijkheden zich wel eens voordeden, bijeengekomen en hebben op 12 Februari 1927 in een vergadering van
abonné’s op de gemeentelijke radio-distributie, opgericht de ,.Haag
sche Telefoon Radio Vereeniging”.
Deze Vereeniging stelde zich ten doel de belangen te behartigen
van de geabonneerden op de telefoon radio-ontvangst, meer in het
bijzonder, wat betreft de goede ontvangst van radio-programma’s.
Zij tracht dit doel te bereiken o.a. door: le. de Directie der Gem.
Telefoon te steunen bij haar pogen de programma’s zoo goed en
uitgebreid .mogelijk te doen zijn; 2e. de wenschen harer leden op
telefoon-radio gebied te toetsen en zoo noodig de Telefoondirectie
ter overweging aan te bieden.
Op de oprichtingsvergadering traden reeds velen tot de vereeni
ging toe en het aantal leden is voortdurend gestegen. Wenschen
van leden werden door den secretaris der vereeniging, den Heer
J. H. Schmüll (voorzitter was toen de Heer H. W. J. J. van
Deventer) ter kennis gebracht aan den Directeur der Gemeente
Telefoon, den Heer Ir. H. W. Snijders, die steeds bereid was indien
mogelijk er aan te voldoen.
Zoo ontstond een nauwe samenwerking tusschen de abonné’s
eenerzijds en de Telefoondirectie anderzijds.
Weldra begon de Haagsche Telefoon Radio Vereeniging ook met
het organiseeren van eigen, z.g. locale uitzendingen. Vooral bij
warm zomerweer, als het groote aantal luchtstoringen het luisteren
281

T

I

nu niet bepaald tot een genoegen maakten, en verder als de door
de Gemeente-Radio doorgezonden programma’s veel sprekers be
vatten, dan hielp de vereeniging door het geven van een aparte
muziek-uitzending.
Zij vond vele bekende musici bereid om voor haar microfoon op
te treden, terwijl ook bovendien gramofoonmuziek herhaaldelijk
uitgezonden werd. Na de eerste locale uitzending bewees de Directie
van de Gemeente-Telefoon, hoezeer zij deze aanvulling van het
eigenlijke programma op prijs stelde door het geven van een
kleine subsidie.
Aangemoedigd door het succes ging de vereeniging op dezen
weg verder en de concerten vonden groote waardeering, vooral ook
omdat een voorname factor bij de ontvangst, de storingen, uitge
schakeld was.
In November van 1931, bij de viering van het eerste lustrum
van de Gemeente Telefoon Radio, bood de H.T.R.V. aan de TelefoonDirectie een specialen uitzend-avond aan, op welken avond is ge
bleken hoe prettig de samenwerking tusschen vereeniging en
Directie was.
In den loop der jaren is de Heer H. W. J. J. van Deventer af
getreden als voorzitter en opgevolgd door den Heer A. M. van
Leeuwen, die ook thans nog den voorzittershamer hanteert.
De Haagsche Telefoon-Radio-Vereeniging stelde enkele malen
haar leden in de gelegenheid, na aanvraag bij de Directie der Tele
foon, om de telefoon-centrale te kunnen bezichtigen. Hiervan werd
een druk gebruik gemaakt, te meer omdat de leden dan tevens
onder deskundige leiding kunnen aanschouwen en hooren hoe de
ontvangst der radio-muziek verkregen wordt.
12 Februari j.1. vierde de „H.T R.V.” haar eerste lustrum door
het geven van een weldadigheidsconcert ten bate van en door het
„Haagsche Toonkunstenaarsorkest” o.l.v. Henri Zeldenrust. Het was
dien avond voor de „H.T.R.V.” een groote eer, dat H.M. de Konin
gin een gedeelte' van het concert bijwoonde.
Het ledenaantal der vereeniging nam gestadig toe en is nu ge
komen op 635.
Het bestuur is thans samengesteld als volgt:
A. M. van Leeuwen, Voorzitter.
J. H. Schmüll, Secretaris-Penningmeester.
Mevr. A. Kammeraat-Bekker.
Mevr. de Wed. H. v. d. Wielen.
Mevr. J. G. v. d. Jagt-Huetinck.
Ir. H. J. W. Thunnissen.
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door
Ir. H. J. BOETJE
Ir. E. F. W. VöLTER
Moge intusschen de geest van sanmhoorigheid
en verdraagzaamheid welke in Washington
hecischte, zi< h wederom, nu in Madrid,
ten goede doen gelden

E uitdrukkingen „gedrang in den aether” alsmede „te kort
| ) aan zendgelegenheid” hoort men tegenwoordig zóó veel en
daarbij zoo vaak gecombineerd met opmerkingen, die blijk
geven van een te kort aan kennis van de vraagstukken, die deze
begrippen beheerschen, dat het gewenscht lijkt in dit Jaarboek
daaraan eenige beschouwingen te wijden.
Wij zullen daarbij achtereenvolgens de internationale regelen en
hun ontstaan behandelen en vervolgens den daaruit voortgekomen
toestand in oogenschouw nemen.
Een blik in de toekomst zal men daarbij van ons niet verwachten,
immers dan zouden wij in gissingen en speculaties moeten ver
vallen, die voor niemand van eenig nut zouden zijn.
Reeds voor den oorlog werden internationale radiotelegraafverdragen afgesloten, waarbij het draadloos electrisch verkeer gere
geld werd en bepaalde frequenties daartoe aangewezen werden.
Het laatste uit dat tijdperk dateerende verdrag werd gesloten
te Londen op 5 Juli 1912. Bij bestudeering van deze overeenkomst
ziet men dat daarin uitsluitend bepalingen zijn opgenomen tot
regeling en bescherming van het radioscheepsverkeer.
Voor het normale scheepskustverkeer d.w z. verkeer tusschen
schepen en het naastbijgelegen kuststation en tusschen schepen
onderling werden de golven 300 en 600 m. vastgesteld. Bij wijze
van uitzondering werd toegestaan, dat het verkeer op grooteren
afstand d.wz. verder gaand dan het naastbijgelegen kuststation op
1800 m. afgewikkeld mocht worden. Deze laatste bepaling wei*d
destijds op aandrang van de Nederlandsche delegatie in het ver
drag opgenomen.
Vóór de totstandkoming van de Londensche conferentie, was het
n.1. gebruikelijk dat het kuststation te Scheveningen een rechtstreeksche verbinding op 600 m. golflengte onderhield met schepen
in de Middellandsche Zee Waar dit in het verdrag niet meer werd
toegestaan, trachtte men de mogelijkheid van een verkeer op 1800
meter open te houden.
In de praktijk bleek dit echter een groote mislukking te zijn.
De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de 9 maal geringere
energie welke op 1800 m. werd uitgestraald, vergeleken bij 600 m.
en verder de omstandigheid dat de natuurlijke golflengte van een
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scheeps-antenne, tengevolge van de beperkte afmetingen van een
schip, steeds aanzienlijk beneden de 1800 m. bleef en dus het in
schakelen van verlengspoelen met hunne onvermijdelijke demping
noodzakelijk maakte.
Dat het tegenwoordig mogelijk is, de grootste afstanden tusschen
schepen onderling, zoowel als met de kust te overbruggen, is uit
sluitend toe te schrijven aan het feit, dat destijds het gedempte
systeem voor opwekking van electrische trillingen toegepast werd,
waartegenover het thans in gebruik zijnde ongedempte systeem
zoo ontzaglijk vele voordeelen biedt.
Uit bovenstaande ziet men, dat de regeling van het internationale
radioverkeer vóórheen een wel zéér beperkte materie betrof.
Zooals bekend, vond gedurende den oorlog en in de eerste jaren
daarna een omwenteling in de radiotechniek plaats.
De invoering van nieuwe systemen voor de opwekking van on
gedempte trillingsenergie en de toepassing van de 3 electroden
lamp, aanvankelijk aan de ontvang-, later ook aan de zendzijde
ging met een ongekende ontwikkeling van het radioverkeer ge
paard. Niet alleen werd het technisch mogelijk de grootste af
standen te land en ter zee te overbruggen, doch bleek dit ook
economisch uitvoerbaar. Waar vroeger een radioverkeer alleen
verdedigbaar was in die gevallen waar geen andere electrische
verbinding mogelijk was, bleek dit jongste verkeersmiddel thans
in vele gevallen zeer wel den strijd tegen zijn ouderen en mach
tigen mededinger, den kabel, te kunnen opnemen.
Tegelijk openden zich nieuwe mogelijkheden en behoeften van
radio electrische overdracht, waarvan wij slechts behoeven te
noemen de radio bakens- en peildiensten, het radioluchtverkeer en
last but not least, den omroep! Men ziet het keurslijf, waarin de
radiobaby van 1912 zich nog behaaglijk kon bewegen, was allengs
veel te eng geworden; het Londensche verdrag voldeed aan vrijwel
geen enkele behoefte meer, ook niet ter zee. Een nieuw kleed was
dringend noodzakelijk geworden.
Van herziening van het bestaand verdrag kon eigenlijk geen
sprake meer zijn, de omvang en het algemeen belang van de onder
scheiden radiodiensten was dermate toegenomen, dat een geheel
nieuwe oriënteering noodzakelijk bleek.
Toch heeft het nog verscheidene jaren moeten duren alvorens
de landen zich geroepen gevoelden bijeen te komen tot het vast
stellen van nieuwe regelen in deze materie.
Dit moge voor een deel worden toegeschreven aan de moeilijke
internationale politieke verhoudingen welke in de eerste na-oorlogsche jaren nog aanwezig waren, voor een ander deel aan de om
standigheid, dat reeds destijds stemmen opgingen voor een fusie
van de radiotelegraaf- .met hare oudere zuster de telegraafconventie.
Hiervan was in 1912 uiteraard nog geen sprake geweest. Het
scheepsradioverkeer, in zijn beperkten omvang, had toen vrijwel
geen enkel aanknoopingspunt met het draad- of kabelverkeer. Te
Londen werd dan ook vastgesteld, waar de eerstvolgende radioconfèrentie zou plaats hebben en daarvoor werd Washington aangewezen.
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De Amerikaansche regeering wenschte zich aan deze aanwijzing
te houden, te meer omdat zij aanvankelijk weinig voor een fusie
gevoelde, niettegenstaande het radioverkeer sedert reeds lang hare
engere beteekenis ontgroeid was. Deze houding moet toegeschreven
worden aan het feit dat Amerika nimmer officieel aan de totstand
koming van een telegraafverdrag had medegewerkt. Dit vond zijn
oorzaak hierin, dat de telegraaf- en telefoondiensten daar te lande
uitsluitend door particuliere ondernemingen worden uitgevoerd. De
overheid nu wenschte deze ondernemingen geen dwingende inter
nationale bepalingen op te leggen Ofschoon ook het openbare
radioverkeer in Amerika een geheel particulier karakter draagt,
erkende men dat internationale samenwerking op dit gebied een
gebiedende eisch was.
Inmiddels gingen kostbare jaren verloren. Was onmiddellijk na
den oorlog de toestand nog dragelijk, deze werd steeds meer en
meer verward. Ter zee werd sinds lang het Londensche verdrag
overtreden, te land trachtte iedere nieuw opkomende dienst zich
zoo goed mogelijk een plaatsje in het golflengte-spectrum te ver
overen zonder eenige garantie daarvan niet door een ander zoe
kende in den aether te worden verdrongen. Een regel- en rechtlooze toestand was ontstaan. In 1925, nadat de omroep reeds een
belangrijk stadium van ontwikkeling had bereikt, kwamen de be
langhebbenden op omroepgebied in Europa bijeen ten einde door
onderlinge samenwerking op dat terrein althans eenige orde te
scheppen en door gezamenlijk optreden hunne belangen tegenover
andere diensten te behartigen.
Zoo ontstond de „Union international de Radiodiffusion” met een
permanent secretariaat gevestigd te Genève. Om het doel van deze
vereeniging te schetsen kan hetgeen daaromtrent in het eerste
Jaarboek van de Britsche omroeporganisatie gezegd wordt worden
aangehaald:
„The rapid growth of Broadcasting in various European
countries soon indicated the desirability of some means whereby
a general exchange of ideas to the mutual benefit of broadcasters and listeners could be effected, and primarily the immediate necessity for some scheme of control and mutual adjustment of wavelengths amongst the ever-mültiplying broadcasting stations in Europe.”
Een der eerste punten van bespreking was, de toewijzing van
golven aan diverse landen. Een basis, d.w.z. een bepaalde daartoe
aangewezen golfband was echter niet aanwezig. Men bepaalde zich
ten slotte tot den band 200—600 m., niet omdat deze bij uitstek
voor het doel geschikt was, doch uitsluitend omdat dit deel van
het spectrum nog vrijwel braak lag. Aan de hand van formules,
waarin opgenomen de oppervlakte, de bevolking en de welvaart
van ieder land werd aanvankelijk getracht een billijke verdeeling
tot stand te brengen.
Zoo ontstond het „Plan de Genève”. Uitgewerkt in de „Commission technique” een der organen van de U.I.R. heeft dit plan
op alle latere conferenties, zoowel van de „Union" als van
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telegraafadministratiën steeds als basis van
Wat hieromtrent in genoemd Jaarboek wordtverdeeling gediend,
gezegd, moge hier
volgen:
„The most urgent item to occupy the attention of the Conference was the allocation of wavelengths in Europe This gave
rise to the formation of a Technical Committee in 1925 which
was under the Presidency at first of Captain Eckersley ’(Great
Britain) and subsequently (1926) of M. Braillard (Belgium).
From time to time the meetings of this Committee have expanded into General European Conferences of the Engineers of
broadcasting authorities, whether actually membres of the
Union or not.
A considerable amount of work was done by this Committee
in evolving methods for the distribution of wavelengths, of
which the outstanding result is the socalled „Plan de Genève".
In explanation of the significance and effects of this „plan” I
cannot do better than quote Captain Eckersley, one of its principal promoters:
It is a fact that any Station erected in Europe can interfere with any other European Station (assuming normal powers) unless the frequencies of carrier wave emission are
different from each other by a certain fixed amount. This
is tantamount to saying that for a limited number of wa
velengths there must be, to reduce interference, a limited
number of stations. Unfortunately, when the International
Organisation came to discuss this problem they found that
there already existed more stations than available channels,
and taking into account projected stations, there looked like
being — unless prompt action was taken — an enormous
preponderance of stations over channels.
The plan de Genève was a plan which attempted not only
to guide organisations in terms of fact into a sane conception of National Broadcasting, but also, on the basis of a
compromise, still allowed room for the surplus stations in
spite öf the lack of channels.
The actual Plan de Genève bases itself upon the allocation
of a certain number of exclusive waves to all countries;
these waves — as their name implies — being for the ex
clusive use of a certain limited number of Stations Eightythree such waves were allocated between countries according to a formula based upon area. population, and commer
cial activity. Ninetynine total wavelengths are available, and
the remaining sixteen are allocated to be shared among
several stations. From what has been said before, this may
seem as if interference would be produced between stations
sharing a wave.. It is true that some interference may be
produced, but within a limited area around a station- employing a common wave there is reasonable insurance of a
service. Thus the service area of a station using ?n exclu
sive wave is theoretically unlunited: the service area of a
station using a common wave must be in t£e nature of
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things limited. There is no chance of one station on a common wave overpowering another, because it bas been agreed
that each shall not use more than a power of 500 watts in
the aerial.
The Plan de Genève is a compromise, and the separation
between stations is not that which would have been chosen
were not facility so limited. It has therefore been found
essential to try and insure that each station shall" keep to
the frequency allotted to it, and the Union has been at some
pains to design and distributie to all stations a wavemeter
of sufficiënt accuracy. A large number of broadcasting sta
tions in Europe are now equipped with such wavemeters.
Although no definite plan has yet been made for the allocation of long waves, several conferences have taken place
on the subject, and a ,,gentlemen's agreement” has been arrived at which has some assurance that if and when a waveband is allocated by Governments, some sort of new plan
will be arrived at.”
Aan deze regelingen — door de belanghebbende omroepvereenigingen zelf uitgewerkt — hechtten de verschillende overheids
diensten stilzwijgend hunne goedkeuring. Van een officieele, op
internationaal overleg gebaseerde sanctie was destijds echter geen
sprake.
Behoudens golven in genoemden band hadden meerdere landen
nog een lange golf (boven 1000 m.) voor z.g. nationale zenders
in gebruik. Deze golflengten werden hier en daar gekozen, waar
men nog een vrije plaats in het spectrum meende te ontdekken.
In den beginne bewoog de „Union” zich niet op dit terrein, doch
nam zij later het lange golf-omroep-vraagstuk in haar programma
als een der desiderata voor de te verwachten wereldconferentie.
Intusschen had men hier te lande niet stil gezeten.
Bekend is, dat de eerste geregelde omroepuitzendingen in Europa
alhier in Nederland plaats vonden. Reeds in November 1919 wer
den 2 maal per week muziek-uitvoeringen gegeven door middel
van een zender vervaardigd door de Ned. Radio Industrie, onder
leiding van den Heer Idzerda. Van golflengtemoeilijkheden was
destijds nog geen sprake, de aether lag vrijwel geheel braak. De
Heer Idzerda kon dan ook in verband met straling en zenderbouw
een der meest gunstige golven uitzoeken. Hij koos hiervoor, op
grond van een groot aantal ontvangproeven in samenwerking met
de genie op verschillende plaatsen van het land gehouden, de
1070 m. Later werden op verzoek van den Engelschen luchtvaart
dienst deze proeven met luchthavens daar te lande herhaald. Deze
uitzendingen trokken zoozeer de aandacht, dat in de jaren 1922
en 1923 een der Engelsche dagbladen een contract afsloot voor het
regelmatig uitzenden van muziekprogramma’s ten behoeve zijner
abonné’s; aangezien dit in Engeland nog niet mogelijk was Een
woord van hulde aan dezen pionier op omroepgebied in Europa is
hier stellig op zijn plaats.
Evenals op het omroepgebied, waren ook op ander terrein partieële regelingen tusschen belanghebbenden tot stand gekomen.
Zoo ontstond de luchtvaartconventie van 1919, aanvankelijk uit287

sluitend de geallieerde mogendheden omvattende. Later in 1928
trad ook Nederland toe. Intusschen werden verdragen met om
liggende landen op luchtvaartgebied afgesloten.
Wel was onmiddellijk na den oorlog het golfverdeelingsvraagstuk
in zijn geheelen omvang door de voormalige geallieerde mogend
heden in studie genomen, doch voor een algemeen internationaal
overleg achtte men den tijd nog niet gekomen.
Zoo hadden in 1920 besprekingen plaats gehad te Washington
tusschen Frankrijk, Engeland, Amerika, Italië en Japan, waarbij
deze mogendheden besloten tot oprichting van eene „Union universelle des Communications électriques”.
De text van de verhandelingen werd in 1921 te Parijs herzien
en aangevuld overeenkomstig de conclusies van een technische
commissie, waarna het geheel in 1922 werd uitgegeven als „Projet
de convention” et „Projet de Règlement”.
In het voorwoord bij deze ontwerpen, wordt het volgende omtrent
de totstandkoming gezegd:
„La résolution ci-après a été adopté par les cinq Principales
Puissances alliées et associées, réunies a Paris en 1919 au mo
ment de la préparattion du traité de Versailles:
„Les Principales Puissances alliées et associées prendront,
aussitót que possible, leurs dispositions pour convoquer un
Congrès international qui examinera tous les problèmes internationaux de communication par télégraphie terrestre,
par c&bles sous-ïnarins et par T.S.F. et soumettra aux Prin
cipales Puissances alliées et associées des recommandations
en vue de rnettre a la disposition du monde entier les moyens
de communication en question, sur une base juste et impartiale”.
„Une Conférence, préliminaire a cette Conférence internatio
nale, composée de représentants des Principales Puissances al
liées et associées s'est réunie è. Washington du 8 octobre au
15 décembre 1920. Parmi les sujets étudiés par cette Conférence
préliminaire, se rapportant è. la résolution ci-dessus mentionnée,
se trouve une proposition de fusionner les Conventions et les
Règlements télégraphiques et radiotélégraphiques. Cette propo
sition a été faite dans le but de simplifier les moyens de com
munication en soumettant aux mêmes régies, autant qu’il sera
pratique de le faire, tous les modes de transmission électrique.
La conférence préliminaire a considéré qu’il était désirable
de constituer une Union Universelle des Communications Electriques et a décidé que les projects de Convention et de Règle
ments ci-après, comprenant a la fois les Communications télé
graphiques et radiotélégraphiques, devraient être soumis a
1’étude de la prochaine Conférence mondiale des Comlnunications électriques.”
Men ziet dat destijds al ernstig overwogen werd de voorschriften
voor telegraaf- en radiotelegraafverbindingen te fusioneeren.
Dat Amerika reeds toen bezwaren maakte tegen een dergelijke
fusie moge uit de volgende verklaring door haar in de „séance
plenière” van de Washingtonsche voorconferentie afgelegd, blijken:
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,,La délégation américaine profite de cette occasion pour
attirer de nouveau 1’attention sur le fait que les télégraphes,
cè.bles et stations radiotélégraphiques aux Etats-Unis, appartiennent et sont opérés en grande partie par des entreprises
privées; que les Etats-Unis ne sont pas signataires de la Convention télégraphique internationale, mais sont signataires de
la Convention radiotélégraphiqques internationale; que la délégation américaine n’a participé que conditionnellement è. la
discussion de ces Conventions; et que si 1’on soumet aux Puis
sances, pour ratification, une Convention comme 1’Union Universelle des Communications Electriques projetée, les EtatsUnis ne pourront probablement donner leur adhésion. s’ils la
donnent, que sous la forme d’un protocole séparé. La délégation
américaine comprend qu’une telle adhésion conditionnelle, rendue
nécessaire par la propriété privée des moyens de communication,
serait acceptable aux autres Gouvernements, a condition que
les termes du protocole soient satisfaisants. Les compagnies
privées américaines n’ont pas encore eu le loisir d’examiner le
projet et de soumettre leurs observations a ce sujet.”
Aanvankelijk lag het in de bedoeling de radioconferentie met de
telegraafconferentie in 1925 te Parijs te doen samenvallen. De
Ned. Administratie had daartoe in 1924 hare voorstellen, uitgaande
van de genoemde voor-ontwerpen van Washington en Parijs, aan
Bern doen toekomen.
Voorloopig zou van dit alles echter niets komen. Eindelijk in
September 1925 zond de Amerikaansche regeering een nota aan
het Internationaal Bureau te Bern, met verzoek de aangesloten
landen uit te noodigen hunne voorstellen in te dienen voor een in
het voorjaar 1926 te Washington te houden wereldconferentie tot
herziening van het Internationaal Radiotelegraafverdrag en bijbehoorend Reglement.
Als basis hiertoe zouden dienen de conventie van Londen en het
reglement, zooals dit in meergenoemd ontwerp-Washington was
opgenomen.
Al spoedig bleek dat het aangegeven/ tijdstip van bijeenkomst
niet gehandhaafd kon worden.
Het opmaken, verzamelen en uitgeven der vooorstellen met ver
zending uit en naar de meest afgelegen landen kon onmogelijk
binnen een zoo kort tijdsverloop geschieden.
De datum van bijeenkomst werd dan ook herhaaldelijk ver
schoven, tot ten slotte op 2 October 1927 een 300-tal afgevaardigden
uit 78 aangesloten landen te Washington bijeenkwamen.
Twee lijvige boekdeelen het z g. „cahier des propositions” zouden
het onderwerp der discussies vormen.
Uit meer dan 2000 voorstellen moest een keuze gedaan worden
en wel met eenparigheid van stemmen! Voorwaar geen eenvoudige
taak.
De belangen van de meest verschillende diensten, moesten daar
bij behartigd worden, zooals:
scheepvaart;
radiobaken- en radio-peildiensten;
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verkeer tusschen vaste punten;
luchtvaart;
omroep;
niet openbare diensten (hoofdzakelijk
diensten) ;
meteorologische diensten.

militaire

en

marine

Hoeveel eenvoudiger ware een 7-tal jaren eerder de behandeling
dezer materie geweest toen de meeste genoemde diensten niet of
ter nauwer nood bestonden, zoodat men met een „schoone lei” had
kunnen onderhandelen. Thans diende met den bestaanden toestand
zooveel mogelijk rekening te worden gehouden.
In de eerste plaats scheepvaart.
Deze tak van dienst eischte uitbreiding van de hem in 1912 toe
gewezen golven, voor een deel als gevolg van het zooveel inten
siever scheepsverkeer, voor een ander deel omdat het thans practisch mogelijk was, groote en zelfs de allergrootste afstanden
draadloos te overbruggen. Was dit door de nieuwere technische
hulpmiddelen mogelijk geworden, deze zelfde ïniddelen boden de
gelegenheid spaarzamer met de beschikbare etherruimte om te
gaan en de golfkanalen nader tot elkaar te brengen zonder wederzijdsche storing te veroorzaken.
Wenschten echter de belanghebbenden in het scheepsradioverkeer
wel te profiteeren van de moderne radiotechniek, voorzoover dit
het lange afstandsverkeer betrof, zij meenden om economische
redenen dit niet over de geheele linie te kunnen doen en met name
het kustverkeer op de bestaande, gedempte installaties te moeten
blijven afwikkelen.
De vele duizenden schepen welke met dergelijke zenders voor
zien waren; het groote kapitaal dat daarbij geïnteresseerd was,
deed hen afschrikken van een radicale omwenteling. Na langdurige
onderhandelingen verklaarden de reeders zich bereid 'mede te wil
len werken aan een geleidelijke aanpassing aan den nieuwen toe
stand, zoodat in 1940 alle zenders behoudens de noodinstallaties,
volgens het ongedempte systeem moeten zijn ingericht.
Zoo werd voor het openbare scheepskustverkeer de band 580—
770 ,m. (390—515 kp./s.) vastgesteld, slechts ruimte biedend voor
4 kanalen volgens het in gebruik zijnde tegen circa 25 kanalen
volgens het ongedempte systeem.
Voorts werden nog een aantal andere golfbanden voor scheeps
verkeer aangewezen, waaronder die voor het lange afstandsver
keer boven 1875 en die voor de allergrootste afstanden beneden
54 m. genoemd mogen worden.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat te Washington uitsluitend
een toewijzing van golfbanden voor bepaalde diensten werd beoogd.
Een verdeeling naar de verschillende landen zal men dan ook te
vergeefs in het algemeen reglement zoeken. Dit vindt zijn oorzaak
hierin dat een dergelijk reglement voor 5 jaren geldt en binnen
dien tijdsduur practisch niet gewijzigd kan worden. .
Het nader gebruik van deze banden kan geregeld worden door
onderlinge afspraak van belanghebbenden op één bepaald gebied,
mits vallende binnen het kader van het algemeen reglement, welk
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reglement men als de grondwet van het radioverkeer kan be
schouwen.
De Europeesche omroep had bij monde van de U.I.R. zijne wenschen op dit terrein doen kennen. Deze betroffen voor den langen
golfomroep (d.w.z. boven 1000 m.) de volgende banden:
234—285 kc./s. (1300—1050 m.)
160—194 kc./s. (1875—1550 m.)
Totaal 85 kc./s.
Het door Engeland ingezonden voorstel beoogde slechts den band
193.5—160 kc./s. (1550—1875 m.) dus totaal 35.5 kc./s. voor dit
doel aan te wijzen.
Dit laatste voorstel diende als basis van de besprekingen.
Aanvankelijk was de Engelsche delegatie niet te bewegen ook
maar eenigszins aan de eischen van den omroep tegemoet te komen.
Zij motiveerde haar standpunt, door op het groote belang van de
luchtvaart te wijzen, welke belangen in de toekomst nog in sterke
mate zouden stijgen en gelijk aan die van de scheepvaart waren
te achten. Ook voor de luchtvaart was immers geen ander ver
keersmiddel dan de radio mogelijk. Daartegenover stond dat aan
den omroep reeds een belangrijk golfgebied beneden 1000 m. was
toebedeeld.
Van Amerikaansche zijde werd het Engelsche voorstel krachtig
ondersteund, onder aanvoering dat waar in de Vereenigde Staten
geen omroepstations op golflengten boven 600 m. waren toegelaten,
dit voor Europa en andere gebieden evenmin noodig was.
Vele andere landen, welke niet over lange golf omroepstations
beschikten sloten zich hierbij aan.
Bij deze verhouding was de uitslag van een eventueele stemming
niet twijfelachtig. Door den vertegenwoordiger der U.I.R. werd op
het groote belang gewezen, hetwelk voor verschillende landen in
handhaving hunner lange golfomroep-zenders gelegen was. De
ombouw der Europeesche lange golf stations tot korte golf (be
neden 600 ,m.) zou aanzienlijke kosten meebrengen, terwijl ook de
geheele of gedeeltelijke onbruikbaarheid van de lange golf ontvang
toestellen — naar schatting 10.000.000 in Europa — een groot
financieel nadeel beteekende.
In de algemeene, meestal zeer voltallige commissie-vergaderingen
kwamen zoovele verschillende .meeningen en inzichten tot uiting,
dat geen eenstemmigheid kon worden bereikt.
Ten slotte had een informeele bespreking in een der hotels plaats
waarbij afgevaardigden van Amerika, Engeland, Duitschland,
Frankrijk en Nederland, benevens een vertegenwoordiger van de
U.I.R. tegenwoordig waren.
Na lange discussies werd een compromis tusschen luchtvaart en
omroep getroffen, welke regeling later vrijwel ongewijzigd in de
verschillende instanties werd aangenomen.
Hierbij werd de geheele band 1050—1875 m. in twee deelen ge
splitst, waarvan één deel n.1 1050—1340 m. uitsluitend voor lucht
verkeer bestemd was, terwijl de band 1340—1875~ m. voor omróep
werd aangewezen, met dien verstande dat het gedeelte 1340—1875
ra. tevens voor luchtverkeer in aanmerking kwam.
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Hieraan werden nog de volgende voorwaarden toegevoegd:
3 e. De golfband 1875—1550 m. mag alleen in die streken voor
omroepdoeleinden worden aangewend, waar reeds stations
werkende op golven boven 1000 m. aanwezig zijn;
2e. De band 1550—1340 m. mag alleen in Europa voor omroep
worden gebruikt.
Hoe stond Nederland tegenover deze voorstellen?
Zooals vermeld, was hier te lande sinds jaren een lange golf n.1.
1070 m. in gebruik. De Nederlandsche omroepvereenigingen dron
gen dan ook, steunende op het recht van prioriteit, ten sterkste op
handhaving van een lange golf aan.
Voor haar vertrek naar Washington was in verband hiermede
aan de delegatie opgedragen onder alle omstandigheden voor 'het
behoud van een lange omroepgolf te waken.
Bij de totstandkoming van bovengenoemde verdeeling verklaarde
zrj dan ook slechts onder de volgende voorwaarden bereid te zijn
hare medewerking daaraan te verleenen.
„§ 4. In beginsel moeten echter de frequenties van alle omroepstations, die thans met frequenties beneden 300 Kp./s.
(golflengten boven 1000 m.) werken, uiterlijk een jaar na in
werkingtreding van dit reglement worden teruggebracht, hetzij
tot den band gelegen tusschen 160 en 224 Kp./s. (golflengten
1875—1340 m.), hetzij tot den band gelegen tusschen 550 en
1500 Kp./s. (golflengten 545—200 m.).
§ 5. Geen nieuw omroepstation zal gemachtigd worden, om
te werken in den frequentieband gelegen tusschen 160 en 224
Kp/s. (golflengten 1875—1340 m.), tenzij daaruit geen hinder
ontstaat voor bestaande radiodiensten, met inbegrip van om
roepdiensten, uitgeoefend door stations die reeds gebruik
maken van de in dezen band gelegen frequenties en stations,
welker frequenties binnen dezen band worden teruggebracht
overeenkomstig het bepaalde in § 4 hierboven.
§ 6. Het vermogen van bestaande omroepstations met fre
quenties beneden 300 Kp/s. (golflengten boven 1000 m.) mag
niet worden verhoogd tenzij hieruit geen hinder ontstaat voor
bestaande radiodiensten.”
Deze bepalingen werden in het reglement opgenomen waardoor
het ongestoord bezit van een golflengte boven 1000 m. voor Neder
land verzekerd was.
Waren de wenschen van de „Union” op lange golfomroep gebied
niet geheel bevredigd, ook in het gebied beneden 600 m. moest zij
inperken.
Als noodzakelijke bescherming van de 600 ,m. noodgolf werden
de kortere omroepgolven beperkt tot den band 200—545 m. waar
door een aantal bestaande stations genoodzaakt zouden worden
hunne golflengte te wijzigen.
Ten slotte moge nog gewezen worden op de ultra-korte golfbanden welke voor omroep werden gereserveerd. Deze omvatten
totaal 850 Kp./s. voor golven beneden 50. m., ruimte biedend aan
circa 20 stations over de geheele wereld.
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Hierbij werd een band n.1. 16 9—16.85 m., plaats biedend voor
slechts één kanaal aangewezen als een welwillende concessie tegen
over ons land, in verband met den Ned. Indischen omroep, welks
uitzendingen in die dagen een aanvang hadden genomen.
Als nieuw element en gegadigde voor een deel van het frequentie
spectrum moet nog het radio-amateurisme vermeld worden
Dat de radio-amateurs met hun intensief verkeer een belangrijke
rol spelen in de Amerikaansche radiowereld bleek wel uit het feit,
dat de Amerikaansche delegatie te Washington bij voortduring en
met onverflauwden ijver voor hare belangen op de bres stond.
Zonder deze toewijding en aandrang harerzijds zou voorzeker
nimmer een zoo groot aandeel in de ultra korte golf distributie
— totaal 2700 kc./s. tusschen 50 en 10 m. voor amateursbelangen
zijn toegekend.
Dat ten slotte de meeste landen hierin toestemden
nadat
Amerika veel van hare eischen had laten vallen — moet ten deele
hieraan worden toegeschreven dat men zich in het algemeen nog
geen duidelijk inzicht kon vormen van de ontwikkeling van het
ultra korte golfverkeer in de toekomst. De geheele ultra korte
golfverdeeling moet dan ook beschouwd worden als een eerste
poging tot het treffen van een regeling op dit gebied, zonder dat
men daarbij de overtuiging bezat, dat deze oplossing de meest
gunstige en economische was. Hiertoe ontbrak nog de noodige er
varing omtrent datgene wat voor de onderscheiden diensten gewenscht of noodzakelijk is te achten.
Aangezien er echter nog niet van gedrang in het ultra kortegolf
gebied gesproken kon worden meende men ook den amateurs recht
te moeten doen wedervaren. Dit recht moest hun worden toege
kend, op grond van het vele nuttige werk, dat door hen in de
eerste periode van ontwikkeling van het kortegolf verkeer werd
bijgedragen. Zij zijn buiten kijf als pioniers op dit terrein te be
schouwen Voor het gebruik dezer amateurbanden werden nog
enkele bepalingen in het reglement opgenomen, welke hoofdzakelijk
ten doel hadden storingen zoowel binnen als buiten deze banden
zooveel .mogelijk te vermijden en tevens ter bescherming van het
telegraaf-monopolie der openbare en geconcessioneerde telegraaf
diensten. Een meer gedetailleerde uitwerking dezer bepalingen
werd aan iederen betrokken dienst overgelaten.
Als uitvloeisel van bovenvermelde regeling, deed het geautori
seerde zend-amateurisme in Nederland zijn intrede.
Dat hiervoor veel animo bestaat, bewijst de steeds groeiende lijst
van vergunninghouders.
Zoo ontstond — in groote trekken — het golfverdeelingsplan
van Washington.
Bij de vele stof tot kritiek welke deze verdeeling heeft opge
worpen moet men bedenken dat de fouten welke het plan mogen
aankleven, niet zoozeer aan de samenstellers te wijten zijn, als
wel aan de omstandigheid, dat het beschikbare frequentiespectrum
nu eenmaal te beperkt is, om aan aller wenschen en behoeften
tegemoet te komen. Geen enkele conferentie, noch het meest ideale
verdeelsysteem, zal in deze algeheele bevrediging schenken.
De chaos, welke aanvankelijk te Washington heerschte, deed de
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vrees Koesteren dat een practisch bruikbare en algemeen te aan
vaarden regeling nimmer zou worden getroffen. Dat deze vrees
niet bewaarheid werd, moge worden toegeschreven aan het gevoel
van saamhorigheid en goodwill der onderscheidene natiën, welker
afgevaardigden ervan doordrongen waren, dat slechts door opoffe
ringen en compromissen een uiteindelijke oplossing verkregen kon
worden. Een bewijs hiervan moge geleverd worden door het feit,
dat in het avant projet van Washington nog een aanzienlijk deel
van het spectrum voor militaire diensten was aangewezen, terwijl
hiervan in het uiteindelijke reglement weinig meer terug te vinden
is. Het woord wordt zelfs in het geheel niet genoemd, men moet
ze zoeken onder het hoofd „niet openbare diensten”, waaronder
evenwel ook andere, niet militaire diensten gerekend moeten
worden.
Dat de getroffen regeling thans geen voldoening meer schenkt,
moet voor een goed deel worden toegeschreven aan den buiten
gewonen groei, welke sindsdien bij schier eiken tak van radiover
keer heeft plaats gevonden.
Ten einde tot een zoo economisch mogelijk gebruik van het
golfdistributie plan te geraken en onderlinge storing zooveel doen
lijk te vermijden, werden technische voorschriften voor de toe
passing daarvan op het verkeer vastgesteld. Deze bepalingen kon
den uiteraard slechts een algemeen karakter dragen, aangezien de
zich nog sterk ontwikkelende radiotechniek tot een voortdurende
wijziging daarvan zou noodzaken ingeval men nauwkeurig om
schreven eischen zou willen opleggen.
Deze overweging leidde tot de oprichting van een „Comité Consultatif international radio”, welks doel zoowel in het verdrag als
in het reglement werden opgenomen. Dit comité zou iedere 2 jaar
bijeenkomen ten einde de vorderingen der techniek met de daar
aan gepaard gaande mogelijkheden tot verbetering van het ver
keer in den meest uitgebreiden *m. aan <e geven.
Geen dwingende voorschriften, zooals in het algemeen reglement
voorkomend, zouden worden opgemaakt, doch uitsluitend „avis”,
welke in den vorm van aanbevelingen aan de betrokken diensten
zouden worden voorgelegd. Op deze wijze ontvangen deze diensten
telkenmale een richtsnoer waarlangs techniek en verkeer in eigen
boezem zich kon ontwikkelen. Sterke oppositie werd tegen de tot
standkoming van een dergelijk comité gevoerd. De Amerikaansche
industrie vreesde, dat de jonge, nog steeds nieuwe banen zoekende
radiotechniek, in hare vrije ontwikkeling zou worden belemmerd.
Met zeer geringe meerderheid van stemmen werd ten slotte het
voorstel aangenomen.
Pat het C.CI.R. haar bestaansrecht getoond heeft, is ten duide
lijkste gebleken uit de beide conferenties, welke sinds hare op
richting plaats vonden.
Voor de eerste bijeenkomst, welke in September 1929 te ’s-Gravenhage gehouden werd, waren een aantal vragen geformuleerd,
voortvloeiende uit de meer algemeene bepalingen van het Wasnmgtonsche reglement. De groote belangstelling bleek wel overtuigend uit de vele en grondige studies welke omtrent de te be
handelen onderwerpen werden ingezonden en zeker niet minder uit
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de talrijke opkomst van gedelegeerden uit schier alle landen der
wereld.
De Vereenigde Staten van Noord-Amerika, welk land aanvan
kelijk afwijzend tegenover het C.C.IR. had gestaan, bleek thans
een der ijverigste medewerkers te zijn.
Onder leiding van de „Federal Radio Commission” werden de
meest bekende industrieën op radiogebied aldaar bijeengeroepen, en
experts voor de behandeling van één bepaald onderdeel aangewezen.
Zoo ontstonden de zeer uitvoerige en grondige studiën op vrij
wel elk gebied van radiotechniek, welke door genoemde commissie
als antwoord op de „Questions” van het programma werden in
gediend.
Ook de tweede conferentie welke in Mei 1931 te Kopenhagen
plaats vond leverde niet minder vruchtbaren arbeid.
De U I.R. welke evenals op de eerste bijeenkomst van het C.C.I.R.
was uitgenoodigd, diende een uitvoerig rapport in betreffende veldsterktemetingen van een groot aantal omroepzenders. Uit deze
metingen blijkt wel zeer duidelijk welk een belangrijke rol de in
directe straling speelt, des te grooter naar mate de frequentie
toeneemt.
Bij een golflengte van 1875 m. volgt hare maximale waarde zeer
nauwkeurig de dempingskromme van de oppervlakte golf overeen
komend met een geleidbaarheid van den bodem van 10-13 C.G.S.
Doch bij slechts zeer weinig hoogere frequenties, begint het effect
van de teruggekaatste straling zich reeds te doen gevoelen, om
bij de hoogste frequenties in het omroepspectrum hare maximale
waarde te bereiken. Deze waarde bereikt en overschrijdt 1 millivolt per nieter bij 1 kw. uitgestraald vermogen en verklaart de
hevigheid der storingen welke menigmaal gedurende de lange win
teravonden geconstateerd worden. Zelfs in de nabijheid van zend
stations kunnen zij door betrekkelijk veraf gelegen zenders ver
oorzaakt worden, in het algemeen kan men zeggen dat het maxi
mum van de indirecte golf zich op afstanden van de orde van
600 km. doet gevoelen. Op een afstand van 2000 km. van den
zender is een maximum waargenomen voor golven van circa 500 m.
Op afstanden tusschen 300 en 1500 m. van den zender is de maxi
male waarde van de indirecte golf veelal aanzienlijk grooter dan
de berekende waarde van de directe straling zonder demping.
Hieruit volgt, dat met het oog op fading uitsluitend het veld van
de oppervlakte straling een goede ontvangst verzekert en dat dus
de lange golven, voor zoover den radio-omroep betreft, verre de
voorkeur verdienen.
Na afloop van de bijeenkomst te Washington restte nog de ver
dere verdeeling der voor de onderscheiden diensten toegewezen
golfbanden.
Ten deele geschiedde dit te Washington zelf, zoo kwam o. a. bij
„gentlemen’s agreement” de verdeeling van den langegolf scheepsband tusschen de voornaamste zeevarende mogendheden in Europa
en Amerika tot stand.
Het verkeer in de lucht werd op diverse luchtvaart-conferenties
geregeld.
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Bleef nog ten slotte de moeilijkste en meest précaire verdeeling
over, n.1. die van de omroepbanden in Europa.
Te Washington was bepaald, dat het aldaar gesloten verdrag
met bijbehoorend reglement op 1 Jan. 1929 in werking zou treden.
Hierbij was echter een uitzondering gemaakt voor den omroep:
ten einde de belanghebbende organisaties ruimschoots in de ge
legenheid te stellen de noodige wijzigingen overeenkomstig het
reglement aan te brengen, werd de datum van ingang daarvoor
op 1 Januari 1930 gesteld.
Een verdeeling vóór dit tijdstip kon dan ook niet uitblijven.
Zoo had, op uitnoodiging van de Tchecoslovaksche telegraafadministratie in April 1929 een samenkomst van Europeesche om
roepdiensten te Praag plaats.
Als adviseur en expert van de conferentie werd de U.I.R. uitgenoodigd daarbij tegenwoordig te zijn, in welke hoedanigheid zij
in het slotprotocol ook voor de toekomst werd erkend.
Welke richtlijnen zouden bg de onderhavige verdeeling gevolgd
moeten worden?
In ae „Commision technique” van de „U.I.R.” was destijds uit
gemaakt, dat een frequentie-afstand tusschen twee stations van
10 kc /s. als minimum beschouwd moest worden, ten einde eert
storingsvrije ontvangst bij voldoende modulatie te waarborgen.
Een maximum vermogen van 10 kw per zender mocht daarbij
evenwel niet overschreden worden.
Onder deze voorwaarden was het echter te Praag niet mogelijk
alle gegadigden in de Washingtonsche golfbanden onder te brengen.
Zoo besloot men den afstand op 9 kc/s, in sommige gevallen nog
minder, te reduceeren.
Omtrent de vaststelling van maximale zendenergie kon geen een
stemmigheid verkregen worden.
Opgemerkt moge hier worden, dat te Praag ook de Sovjet-Unie
vertegenwoordigd was. Had men deze mogendheid te Washington
niet uitgenoodigd, in een Europeesche conferentie kon zij bezwaarlijk
gemist worden. Dit bleek al hieruit, dat zg zonder inachtneming
van het golfplan verscheidene plaatsen in het spectrum bezet had.
Thans moest ook dit land een plaats in den omroepband worden
ingeruimd.
Welk standpunt nam Nederland op de conferentie te Praag in?
In de eerste plaats deed het hare aanspraken op het behoud van
een lange golf gelden. Het was zich er van bewust, dat het ge
bruik van de 1070 m niet gehandhaafd kon worden, vallende deze
golf in een niet voor den omroep aangewezen oand. Hiervoor deed
het op grond van de Washingtonsche bepalingen zün recht op een
plaats in den nieuw gecreëerden langen golfband gelden; ons werd
uit dien hoofde de 1875 m. golflengte toegewezen.
Reeds te Praag, evenals op latere bijeenkomsten van de UIR.
werd herhaaldelijk een aanval gepleegd oo het bezie van een lange
omroepgolf voor Nederland. Als overwegingen daartoe golden de
geringe ODnervlakte. de vochtige bodemgesteldheid en de uiterst
vlakke formatie van ons land, redenen waarom wij zonder bezwaar
een nationalen omroepdienst op een golflengte beneden 600 m zou
den kunnen uitoefenen.
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Andere landen daarentegen met een vele malen grootere uit
gestrektheid en bergachtig terrein, waren op een lange golf aan
gewezen, wilden zij hun geheele land bestrijken.
Aan de hand van de meergenoemde bepalingen konden derge
lijke aanvallen echter steeds met succes worden afgeslagen.
Aan Noorwegen werd op diens verzoek de 1072 m toegewezen,
zonder garantie echter van een storingsvrij bezit. Bij de toekenning
werd dan ook de volgende noot daaraan toegevoegd:
„L’utilisation de ces ondes, qui sont situées dans une bande
non attribuée a la radiodiffusion par le Réglement annexé d. la
Convention de Washington, est autorisée, è. titre provisoire sous
la condition expresse que les stations, qui les emploient ne
brouillent pas les services occupant cette bande.
(Voir art. 5 § 1 du Réglement).”
Moest Nederland hiertegen bezwaar maken?
Op twee lange golven kon het voorzeker geen aanspraak doen
gelden. En wat viel te prefereeren, het rustig bezit van een golf
lengte in het daartoe aangewezen gebied of een golf, eenerzijds
bedreigd door radiobakens, anderzijds door militaire luchtvaart
diensten (radiobakens van 950—1050 m; niet openbare diensten en
luchtvaart 1050—1200 m). De keuze viel o. i. niet moeilijk. Dat
Noorwegen zich niet in een ongestoord bezit van zijn lange golf
mag verheugen, is aan ingewijden bekend.
Bij de verdeeling van den band 200—600 m, werd door Nederland
één plaats opgeëischt. Hiertoe werd het de golf van 298 toebedeeld.
Ten slotte verklaarde onze delegatie onder de volgende bedinging
met het ontwerpverdeelingsplan accoord te gaan:
,.Si on fait éventuellement des modifications de détail cette
Délégation tient è. déclarer qu elle considère les deux ondes
attribuées aux Pays-Bas comme constituant le strict minimum
avec lequel elle pourrait se déclarer satisfaite.”
De commissie van golfverdeeling voegde hieraan het volgende
commentaar toe:
,,Le Comité suggère que 1’Administration néerlandaise étudie
du point de vue technique la possibilité d’organiser ses services
nationaux de radiodiffusion en vue de libérer Tonde longue de
1875 m au profit de P.ays, qui, par leur étendue et leur
structure orographique, n'ont pas la possibilité d’utiliser aussi
efficacement des ondes moyennes et courtes”
Hieraan is tot heden geen uitvoering gegeven.
Hiermede zijn we aan het einde van ons historisch overzicht van
de ontwikkeling en totstandkoming der thans geldende internatio
nale regelingen gekomen.
Zooals bekend, zal in 1932 wederom een wereldconferentie, dit
maal te Madrid, gehouden worden.
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Wat zal deze op het gebied van golfverdeeling brengen?
Bezwaarlijk valt hieromtrent eenige voorspelling te doen.
Weliswaar zijn in het algemeen gesproken sinds Washington
geen nieuwe gegadigden ten tooneele verschenen, doch de be
staande diensten eischen ieder voor zich uitbreiding.
Scheepvaart verlangt meerdere ruimte voor hare radiobaken- en
peildiensten. Luchtvaart dringt aan op speciale banden voor dezelfde
diensten, opdat hare vliegtuigen zich te allen tijde kunnen oriënteeren. De meteorologische diensten eischen ter ondersteuning van
het steeds groeiende luchtverkeer afzonderlijke banden.
En ten slotte de omroep! Beziet men de thans door hem inge
nomen ruimte, dan moet geconstateerd worden, dat het geheele
spectrum van 200—2000 m vrijwel zonder leemten door omroepzenders in beslag is genomen. Was ten tijde van de Praagsche
conferentie een afstand van 9. kc/s tusschen de zenders nog aan
vaardbaar, thans nu installaties van 60, 75 ja 100 kw. als padde
stoelen zijn verrezen en nog steeds nieuwe krachtstations hun stem
doen hooren, is de toestand geenszins verbeterd, om geen andere
uitdrukking te bezigen.
Daarbij komt, dat meerdere landen ten tijde van de Praagsche
bijeenkomst nog bescheiden eischen stelden in verband met de toen
nog geringe ontwikkeling van hun omroep; thans komen vele dier
landen met uitgewerkte verlanglijsten en meenen zij op grond van
allerlei overwegingen op een evenredig deel in het omroepsysteem
aanspraak te mogen maken.
Men ziet, de toestand is verre van rooskleurig en het zal stellig
niet gemakkelijk zijn om in Madrid een uitweg te vinden.
Moge intusschen de geest van saamhoorigheid en verdraagzaam
heid, welke in Washington heerschte, zich wederom, nu in Madrid,
ten goede doen gelden.
’s-Gravenhage, Dec. 1931.
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Het

AVRO.
Bifrequentie-

Plan
door
J. OORVER,
Lid van het Dagelijksch
Bestuur der A..V.R.O.

TT ET is een onweerspreekbaar feit, dat een dergelijk project
j“j[ nog nergens ter wereld is uitgevoerd, maar men kan niet
zeggen, dat men er nog nergens in g e s 1 a a g d is, het uit
voeren, want het is nergens beproefd, om de eenvoudige reden, dat
de omroepsituatie in andere landen nu eenmaal anders is dan bfl
ons. Een absolute verplichting om in Nederland alleen na te
maken wat anderen hebben voorgedaan, en zich zelfs onder de
dringendste bijzondere omstandigheden niet aan eigen proefnemin
gen te wagen, bestaat gelukkig niet.
Dat er een risico van niet volledig slagen is verbonden aan
pionierswerk, weten zij, die verantwoordelijk zijn voor de finan
ciën van de A.V.RO., natuurlijk zeer goed. Zij willen dan ook niet
zonder meer een geheel bifrequentie-systeem bouwen, maar een
practische proef nemen op zoodanige schaal als zij voor hun
verdere beslissingen noodig achten.
Waarom voor hen de vertoogen van deskundigen, die zich in
geschrifte zoo tegen het systeem verklaren niet zoo overtuigend
zijn, dat zij zonder meer de proef willen opgeven?
Daarvoor bestaan zuiver technische redenen. Dat deze deskun
digen tegenover het nemen van de proef niet steeds zoo afwijzend
hebben gestaan, neemt natuurlijk niets weg van de waarde der
later door hen verzamelde gegevens, waarop hun standpunt tegen
over de zaak thans steunt. Het is echter opvallend, dat in de be
schouwingen — ook van anderen — over de stoorgebieden der zen
ders van een unifrequentie-systeem, numerieke waarden worden
aangenomen voor de theoretisch toelaatbare onvolkomenheid, welke
tot een veel ongunstiger voorstelling leiden dan waartoe men komt
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bij een werkelijke luisterproef in een gebied, waar een goed unifrequentie-systeem werkt. Zoo zou het, als we van omroep eeiii
geheel geen ervaring hadden, zeer goed mogelijk zijn om op grond
van theoretische gegevens en aannamen, waarschijnlijk te doen
lijken, dat een bevredigende weergave per radio in verband met
vervormingen, storingen enz. nooit sprake zou kunnen wezen. Hoe
het menschelijk oor in het algemeen en hoe het gemiddelde der
luisteraars een bepaalde situatie waardeert, is alleen door de
werkelijke proef met zekerheid uit te maken.
Met het interpreteeren van meetresultaten moet men uiterst
voorzichtig zijn. Dat alle nadeelige invloeden, welke zich op 298
meter doen gelden, op 200 meter in nog ergere mate van beteekenis
zouden worden, is een stelling, die door bepaalde ervaringen sterk
weersproken wordt. Dat men op grond van veldsterktemetingen, in
strijd met hetgeen bekend is over het optreden van sluieringsvervorming, zou mogen concludeeren, dat de 298 meter wèl zonder
bijzenders bevredigende service kan geven voor het geheele land.
lijkt haast een negatie van wat de ervaring leert.
Ten slotte hebben metingsuitkomsten slechts waarde voor zoover
men uit ervaring weet, wat de practische beteekenis van bepaalde
cijferwaarden is.
In elk geval kan de door de A.V.R.O. verlangde proef, waarvoor
deze het geld over heeft, die kennis helpen vergrooten. Als hqt
verdere optimisme, dat bij het verlangen naar die proef voorzit,
bedrogen uitkomt, kan niemand daarvan schade hebben dan de
A.V.RO. zelf.
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Radio-ZendAmateurisme
m Nederland
door G. EMMERIK,
Chef van het Bureau Radiocontröle
en Golflengten. Hoofdbestuur P.T.T.

EGENE onder de radioluisteraars, die in het bezit zijn van
een ontvanger geschikt voor korte golflengten, zullen meer
malen uitzendingen beluisterd hebben, welke zij niet direct
konden thuis brengen. Kunnen zij het morseschrift ontcijferen dan
zijn daar interessante berichten op te vangen over schakelingen,
schema’s, lamptypen, lekweerstanden, klikfilters, smoorspoelen
enz., welke voor den outsider verre van begrijpelijk zijn, maar
welke voor de beoefenaars van dezen sport vol aantrekkelijkheid
zijn. Maar ook voor de niet-ingewijden in de geheimen van punten
en strepen is dat terrein niet geheel taboe, want ook telefonieuitzendingen kunnen daar meermalen worden opgepikt over soort
gelijke onderwerpen, voldoende afgewisseld door gramofoonmuziek.
Dat is het terrein van de zendamateurs, een groote familie, ver
spreid over de geheele wereld. Deze familie is zeer goed georgani
seerd en stevige banden van vriendschap en onderlinge waardeering houden haar bij elkaar. Zij vormen een wereldje op zich zelf
en houden er een eigen taaltje op na, waarvan iemand, die niet tot
het gilde behoort, weinig snapt.
Ook in ons land zetelt een gezonde en groeiende tak van deze
groote familie. Die tak is al vrij oud, ten minste als men in de
radio al van oud mag spreken.
Maar in het begin van hun optreden moest alles vreeselijk in
het geheim gebeuren, want voor het aanleggen en gebruiken van
een radio-zender is een machtiging noodig van den Minister van
Waterstaat en deze machtiging was voor den gewonen amateur
niet te bemachtigen. De verboden vrucht heeft altijd aantrekkend
gewerkt, vooral voor de jeugd en zoodoende werd de wet dan ook
nog al eens overtreden, te meer omdat deze nieuwe wetenschap
zoo veel belangstelling en beoefening vond bij dat gedeelte van het
publiek, dat zich in het algemeen tot experimenteeren voelt aan
getrokken. Daar komt nog bij dat bij de radio, ook met niet al
te groote uitgaven voor onderdeden, reeds zeer aardige, voldoening
gevende resultaten zijn te bereiken. Natuurlijk liepen er enkele
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bouwers en gebruikers van dergelijke zenders tegen de lamp,
waarop vervolging, veroordeeling en verbeurdverklaring van de in
beslag genomen meer of minder volledige zender volgde.
Sinds enkele jaren is voor den zendenden radio-amateur in ons
land een betere tijd aangebroken. Het internationale radiotelegraafverdrag van Washington, dat in 1929 in werking is getreden, heeft
de .mogelijkheid geopend voor de verschillende telegraaf-administraties om zendvergunningen te verleenen aan amateurs. Bij de
verdeeling der beschikbare golflengten waren bij dat verdrag eenige
bandjes bestemd voor amateurdoeleinden en ook de Nederlandsche
administratie heeft die bestemming aanvaard en in genoemd jaar
de gelegenheid opengesteld om een amateur-zendmachtiging onder
zekere voorwaarden te verkrijgen.
Onmiddellijk meldden zich meerderen daarvoor aan en spoedig
verschenen de eerste gemachtigde Nederlandsche zend-amateurs in
den aether. Hun aantal is sinds dat oogenblik steeds groeiende en
bij het einde van 1931 waren reeds een kleine tweehonderd mach
tigingen verleend.
De voorwaarden voor het verkrijgen van een zendvergunning
werden na overleg met de amateur-vereenigingen samengesteld.
Deze komen in hoofdzaak op het volgende neer. De aanvrager
moet zich onderwerpen aan een examen, afgenomen door een
commissie gedeeltelijk bestaande uit leden aangewezen door de
amateur-vereenigingen. Het examen-programma omvat: seinen en
opnemen van mörse-schrüft met een minimum snelheid van acht
woorden per minuut, kennis van de beginselen van de radiotechniek
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en van de voorschriften, welke betrekking kunnen hebben op het
radio-zend-amateurisme. De inhoud van de uitzendingen mag alleen
betrekking hebben op de installaties en de genomen proeven en
verder van een zoodanigen aard zijn dat deze niet in aanmerking
komt voor den openbaren Telegraaf- of Telefoondienst. De voorwaarden van de machtiging omvatten verder eenige noodzakelijke
regelingen. Ten slotte betaalt de machtiginghouder een jaarlijksche
vergoeding van ƒ 10.— aan de Staat.
En wat is het doel dat de zendende amateurs zich stellen? In
hun devies staat: bevordering van de radio-technische wetenschap.
Nu in de laatste jaren de groote industrieën in alle deelen van de
wereld en daarnaast vele geleerden van naam de radio en in het
bizonder het terrein van de korte golven met alle beschikbare
klachten bezig zjjn verder te ontwikkelen en de geheimen daarvan
zooveel mogelijk te ontsluieren, is het voor den amateur veel moeilrjker geworden bij den opbouw van het radiovraagstuk ook bouw
stoffen bij te dragen. Maar één ding staat vast: het is de amateur
geweest, die de aandacht heeft gevestigd op de waarde van het
korte golfgebied voor het radio-verkeer op lange afstanden. Hij is
het geweest, die noodgedwongen naar steeds korter golflengten
moest verhuizen voor zijn in het geheim uitgevoerde experimenten,
omdat de langere golflengten meer en meer in gebruik genomen
werden voor de officieele radiodiensten, en aantoonde, dat die
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korte golven een radio-verkeer met gebieden, gelegen aan den
anderen kant van de aarde, mogelijk maakten.
Uiteraard werden deze proeven met zendertjes van gering ver
mogen gedaan en ook nu nog werkt de amateur met een installa303

tie, dat een dwergje is vergeleken bij een zender voor den open
baren dienst. Maar hier gaat het ook niet om openbare belangen,
welke eischen, dat de verbinding ook onder de ongunstigste om
standigheden zoo goed mogelijk is. maar ik zou willen zeggen, hier
is het omgekeerd: beproeifd wordt een contact tot stand te bren
gen met een ander op zoo groot mogelijken afstand met een zoo

Zender
PA 0 ASD
gering mogelijk vermogen en als het dan maar net eventjes gaat
dan is het voldoende. Soms worden met behulp van ontvanglampjes,
werkende met een energie van eenige watts onder gunstige om
standigheden verbindingen gemaakt over afstanden van meerdere
duizenden kilometers.
De eerste van bijgaande afbeeldingen is een voorbeeld van keu
rige montage van een amateuizender. De bouwer en eigenaar van
deze installatie, welke de roepnaam PA 0 WR heeft gekregen, heeft
er een mooi geheel van gemaakt. Voor vlug en veel experimenteeren is deze vorm van monteering niet de meest geschikte en bij
vele amateurs zien we dan ook, dat een andere richting is inge
slagen, waardoor het aanbrengen van veranderingen en het ver
wisselen van onderdeden gemakkelijker wordt gemaakt. Voor beide
methoden is natuurlijk wat te zeggen.
De beide andere afbeeldingen stellen voor den zender PA 0 ASD,
de eerste in gesloten toestand en de andere met gedeeltelijke wegname van de zijplaten. Deze zender is een reus onder de amateurzenders en in een dergelijken omvang komen zij zeer weinig voor.
Het groote aantal kaarten aan den wand rondom den zender
PAOWR zijn evenvele zegeteek'ens, welke de gemaakte verbindin
gen met alle deelen van den wereld bevestigen.
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Men kan over de wetenschappelijke beteekenis van het zendamateurisme voor de ontwikkeling van de radiotechniek verschil
lend oordeelen, maar dat het een alleraardigste sport is, waardoor
het inzicht wordt verdiept en het vernuft wordt gescherpt, daar
over zal wel geen verschil van meening bestaan. Ook kan niet
worden ontkend, dat deze internationale vereeniging een steentje
kan bijdragen tot de zoo zeer gewenschte verbroedering van alle
alle landen en volken.
De vereeniging der zendamateurs in ons land, de Nederlandsche
Vereeniging voor Internationaal Radioamateurisme (N. V. I R.)
vierde in December 1931 haar vijfjarig bestaan. Zij is een gezonde
vereeniging, die door banden verbonden is met haar oudere zuster
de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie (N. V. V. R.).
Zij telt onder hare leden vogels van diverse pluimage en door het
stichten van afdeelingen, het organiseeren van lezingen, excursies
en onderlinge wedstrijden zorgt zij voor nuttige uitwisseling van
gedachten en voor opleiding harer leden. Op haar beurt is de
N.V.I R. aangesloten bij de groote algemeene internationale ver
eeniging, de I.A.R.U. (International Amateurs Radio Union). Een
maandblad, met den voor buitenstaanders onbegrijpelijken naam
Q.S.T., uitgegeven in de Vereenigde Staten van Amerika, onder
houdt de banden tusschen de leden van dat groote gezin, naast de
radioverbindingen, welke zij dagelijks in grooten getale weten tot
stand te brengen.
Af en toe is er eenige botsing tusschen de belangen van een of
meer radio-omroepluisteraars en die van een zendenden amateur.
Woont men als luisteraar in de buurt van een amateurzender dan
komt het helaas voor, dat het morsegetik of de voor den micro
foon gehouden praatjes of afgedraaide gramofoonplaten storend
door het door ons beluisterde programma heen komen en ons min
of .meer uit onze goede stemming brengen. Gelukkig heeft de
techniek ook hiervoor weer een middel gevonden. Zijn de punten
en strepen van een amateur-telcgrafie-zender de oorzaak van de
storing dan kunnen maatregelen aan de zendinstallatie worden ge
troffen, waardoor dit euvel geheel of zoo goed als geheel wordt
voorkomen. De machtigingsvoorwaarden voorzien hierin, de ama
teur is verpli.cht de vereischte maatregelen te treffen. Een mededeeling aan den amateur van de ondervonden storing zal in de
meeste gevallen dan ook voldoende zijn om verbetering te ver
krijgen. Mocht dit in een enkel geval niet afdoende zijn, dan kan
de medewerking van het Hoofdbestuur der P. T. en T. worden in
geroepen.
Is een telefonie-amateurzender degene, die de storing veroor
zaakt, dan is het niet mogelijk maatregelen aan den kant van den
zender te nemen, waardoor deze wordt voorkomen. Maar nu is er
gelukkig een eenvoudig, niet kostbaar toestelletje, dat in de an
tenne van het storing ondervindende omroeptoestel wordt gescha
keld, waardoor de verlangde storingsvrijheid wordt verkregen. Dit
toestelletje is een trillingskring, een zelfinductie van eenige win
dingen draad met een regelbaren condensator, welke wordt afge
stemd op de frequentie van het amateurzendertje en zoodoende de
omroepontvanger vrijhoudt van diens uitzendingen.
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De kosten van een dergelijken kring zijn gering en schade aan
de ontvangst van de omroepstations veroorzaakt hij niet. Door
deze oplossing is het dus mogelijk, dat de omroepluisteraar onge
stoord geniet van de stations, waarnaar hij wil luisteren terwtjl
tegelijkertijd de amateurzender zijn sport beoefent. De zeefkring
kan eenvoudig zelf gemaakt worden en de echte zendamateur zal
gaarne belangeloos zijn medewerking bij de samenstelling daarvan
verleenen of tegen kostprijs het apparaatje voor zijn buurman in
elkaar zetten. Zoo kan door gemeenschappelijk overleg een voor
beide partijen bevredigende oplossing worden verkregen.
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Jaar
EEN KNOP MINDER
TT ET radio-toestel van 5 jaren geleden ziet er reeds aan de
JLj[ buitenkant heel wat anders uit, dan het toestel van tegen
woordig. De gelukkige radio-luisteraar, die zich in die dagen
voor zijn apparaat zette, had zoo het knusse gevoel machinist in
zijn eigen electrische centrale te zijn, Hij hanteerde het half dozijn
knoppen met een élan, met een zekerheid, die zijn huisgenooten in
bewondering bracht voor zijn technische vaardigheid. Maar de
radio-ingenieurs, die wel inzagen, dat het ontvangtoestel alleen dan
voor de massa geschikt zou zijn, wanneer de bediening geen abra
cadabra meer was, hebben niet stil gezeten.
Allereerst zijn de gloeidraad-weerstanden uit het toestel ver
dwenen, en die gezellige zwarte knopjes op de frontplaat treft men
dan ook nergens meer aan. De serie-parallelschakelaar met al zijn
funeste eigenschappen is door de moderne spoelen-constructie's
eveneens naar het land der vergetelheid gezonden.
De afstemming, die plaats vond met behulp van twee, soms drie
condensatoren met bijbehoorende knoppen, is daarna aan den tand
gevoeld. Men wist deze condensatoren op één as te brengen, waar
door met één knop deze drie condensatoren bediend konden worden.
Het klinkt eenvoudig, gelijk het beroemde ei van den nog be^roemderen Columbus. Maar in de praktijk ging het niet zoo een
voudig, daar bij bediening met één knop en via één as de conden
satoren in gelijke verhoudingen verdraaid werden. Door zeer spe
ciale spoelen-constructie en in sommige gevallen door een kleine
correctie in één der condensatoren aan te brengen, bijvoorbeeld
door het uitbuigen van één der daarvoor geprepareerde platen,
slaagde men hierin tenslotte zeer bevredigend.
Eénjtnops-bediening was het ideaal en bij gebrek aan werkelijk
heid nam men genoegen met de illusie en noemde deze bedieningsmogelfikheden het summum van eenvoud. In werkelijkheid was de
afstemming echter nog niet éénknops. Weliswaar had het de schijn
ervan voor de niets kwaadvermoedende belangstellenden voor het
nieuwe apparaat, maar in werkelijkheid moest men toch altijd nog
van kórt op lang overschakelen. Dat lijkt een kleinigheid, zoo’n
simpel knopje aan de voorzijde meer of minder, maar de kortlangschakelaar heeft vele zonden op zijn geweten. Menigeen, die met
de bediening van het ontvang-apparaat niet volkomen vertrouwd
was, zocht moeizaam naar lange-golf-stations op de korte-golf en
omgekeerd. Menige schakelaar is stuk gegaan, ging kraken of
speelde andere booze spelletjes met den niet technischen radio307
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luisteraar. Wanneer wij daarbij opmerken, dat ook deze schakelaar
bij de inwendige constructie van het ontvangtoestel vaak onoverkomenlijke bezwaren met betrekking tot selectiviteit en bromvrijheid opleverde, dan zal het een ieder duidelijk zijn, dat deze wis
pelturige schakelaar eveneens van het tooneel moest verdwijnen.
Sinds kort is dit mogelijk, dank zij een Engelsche vinding om
dezen boosdoener buiten het ontvangtoestel te houden. Ook hier is
in zekeren zin het ei van Columbus het prijzenswaardige voorbeeld
geweest. Men heeft namelijk een condensator gebouwd, die niet als
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het exemplaar in Uw ontvangtoestel, 180 graden kan draaien,
maar 360 graden, dus geheel rond draait. De schaal van den con
densator is niet in 360 graden verdeeld, maar in 2 x 180 in ver
schillende kleuren. Draait men den condensator zoover door, dat een
schaalverdeeling in een andere kleur de aanwijzing vormt, dan is
men automatisch van lang op kort of omgekeerd overgegaan. Hoe
wordt dit bereikt? Door middel van een automatischen schakelaar
aan de achterzijde van den condensator, welke op de foto zicht
baar is.
De aansluiting levert voor geen enkel toestel moeilijkheden op.
Aan de achterzijde bevinden zich vier contactschroeven op een Uvormig stukje isolatie-materiaal en wel twee groepjes van twee
achter elkaar. De verbindingen, die bij het ouderwetsche toestel
naar de kort-langschakelaar loopen, worden bij toepassing van
dezen z.g. Extenser-condensator verbonden met 2 naast elkaar
liggende knopjes van den schakelaar aan de achterzijde van den
condensator. Al is de vinding geheel nieuw, het is zoo eenvoudig
dat iedereen hem aan kan sluiten. Men moet er slechts zorg voor
dragen, dat de 2 leidingen naar die knopjes elkander niet kruisen.
Het is een werkje van enkele minuten, geen technische puzzles
behoeven er bij opgelost te worden en Uw toestel is met één stap
zelfs het meest moderne fabrieks-toestel vooruit.
CIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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N een ontvanger zijn onderdeden als vaste of variable conden
satoren, transformatoren, weerstanden enz. reeds overbekend.
Alleen de lamp is altijd nog met een waas van geheimzinnigheid
omhuld; we zullen trachten ons hieromtrent eenige denkbeelden
te vormen, en ons bepalen tot de volgende hoofddeelen:

i

Het principe van de triode en haar geschiedenis.
Bij één zijner experimenten kwam Edison heel
toevallig tot de ontdekking, dat een gloeidraad
in een luchtledige ruimte geplaatst en daarna
witgloeiend gemaakt, iets emitteerde. Wat was
daarvan het practisch effect? Zeker hebt ge
wel eens opgemerkt dat een gloeilamp na een
zekeren tijd van gebruik zwart aanslaat; het
glas wordt meer en meer zwart naar mate het
daarin aanwezige vacuum hooger wordt. Edison
constateerde dan ook dit feit met dit experiment
en bemerkte tevens dat de gloeidraad electronen
uitstraalde, kleine materieele deeltjes en geladen
met negatieve electriciteit en dat deze electronen
na ontsnapt te zijn aan den gloeidraad, zich
plaatsten op de binnenzijde van den glazen bol.
Om zijn hypothese te bevestigen maakte hij ge
bruik van het principe „twee ongelijknamige
electrische polen trekken elkaar aan”. Daarom
plaatste hij in zijn glazen bol een nieuwe electrode :n den vorm van een metalen plaat en
verbond deze aan een positieve potentiaal ten op
zichte van den gloeidraad en... het glas werd niet
meer zwart. Een meetapparaat in den stroom
kring van de plaat gaf een zekeren stroom aan. Aangezien in den
glazen bol geen enkele verbinding was tusschen den gloeidraad en
de plaat, werd bepaald: a. de gloeidraad straalde electronen uit?
b. de electronen sloten, terwijl ze zich van den gloeidraad naar de
plaat verplaatsten, den stroomkring gloeidraad-plaat; c. de stroom
waarvan het bestaan was opgemeten, liep juist in tegenoverge
stelde richting van de verplaatsing der electronen. (Deze gevolg
trekking was bewezen door het meet-apparaat). Vele jaren later
vormden deze feiten de fundamenten der radio-industrie
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Fleming vervolgde de experimenten van Edison en omstreeks
1907 bracht de Amerikaan Lee de Forest in de lamp van Fleming
een derde electrode aan.
Volgens dezelfde theoretische prin
Glazen bol
cipes als de plaat werd ook deze
derde electrode gemaakt, doch om
Rooster
te voorkomen, dat zij de oorspron
kelijke werking der lamp zou belet
Gloeidraad
ten, kreeg zij het aanzien van een
drager
spiraalvormigen draad. Zoodoende
liet de nieuwe electrode den door
gang vrij voor de electronen, op hun
weg door het vacuum naar de plaat.
Naar gelang van de negatieve of
positieve staat van het rooster, be
vorderde of verminderde ze de electronen-emissie. Het rooster is de
regelaar van de triode.
De uitvinding werd niet direct in Europa toegepast. Voor 1914
waren dergelijke lampen slechts in laboratoria aanwezig. De oor
log van 1914 gaf eerst den doorslag tot de fabricatie en verbetering
van deze lampen. Prof. M. Abraham van de Sorbonne te Parijs
en de ingenieurs van Radiofotos Etabl. Grammont, eveneens te
Parijs, hebben gezamenlijk de fabricatie ter hand genomen. Het
eerste type genaamd ,,T. M.” was gedurende jaren de eenige radiolamp, welke dan ook tijdens den oorlog (1914—1918) door alle ge
allieerde legers werd gebruikt.
De T. M. lamp beantwoorde ten volle aan het doel, men kon ze
gebruiken als zend- en ontvanglamp. In 1917 werden de eerste
proeven genomen met radio-installaties in vliegtuigen, bij- deze
gelegenheid kreeg de Radiofotos-lamp als eerste radiolamp den
„Luchtdoop”. Het radio-apparaat bestond uit een detector en twee
trappen laag-frequent.
De wording der moderne lampen en het werk in de laboratoria.
De radio-industrie maakte sindsdien enorme schreden voor
waarts. Een groote verscheidenheid van verschillende typen radiolampen zagen het daglicht, typen zooals dubbelrooster-, penthode-,
schermrooster-, tetrode-, varitetrode-, water gekoelde zendlampen.
Men kan zich moeilijk voorstellen welke enorme toewijding en vol
harding het eischt, een nieuwe Lamp te maken. Praktische waarde
van een nieuwe lamp hangt geheel en al af van het nuttig effect,
dat ermede bereikt kan worden en houdt dan ook weer ten nauwste
verband met: de lengte, de diameter en het materiaal van de gloeir
draad, de afstand tusschen gloeidraad en rooster, de afstand tusschen gloeidraad en plaat. Het ontwerpen van een lamp is echter
niet voldoende, men moet fabriceeren en wel in de gunstige omstan
digheden en in den kortst mogelijken tijd op de meest economische
wijze. Doch hierbij werken dan ook de mechanica, chemie, physica
en electriciteit en mensch tezamen.
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Fabricatie.
Een triode-lamp bestaat uit de volgende hoofddeelen:
een smal kristallen-buisje voor de voet.
een zeer dun kristallen-buisje, waardoor de verbindings- en
steundraden gaan.
gloeidraad, rooster en plaat,
verbindings- en steundraden.
een glazen bol en een voetje met pennen.
De kristal-deelen.
Een speciale machine snijdt de kristalbuisjes op de gewenschte
lengte en maakt tevens aan één der einden een verwijding.
Dit buisje wordt met een veel langer buisje waardoor het ge
wenschte aantal verbindings- en steundraden getrokken is, ge
plaatst in een andere machine, en tezamen geperst om den voet te
vormen. Tijdens de samenpersing wordt door lucht
onderdruk een klein gaatje geblazen aan één der
zijden van de voet, dit gaatje wordt later voor bet
luchtledig maken gebruikt.
Geleidings-d raden.
Deze bestaan uit 3 metalen, koper, platina en
nikkel; het koper wordt gebruikt aan de buiten
zijde der lamp en het platina vormt de verbinding
door het glas. Al deze geleidingsdraden worden
machinaal gebogen en gesoldeerd, evenals de steun
draden.
De geleidings- en steun-draden dienen om de
electroden te verbinden met de pennen in de huls
en ze te bevestigen of te steunen.
De electroden zijn het onderwerp van vele proef
nemingen en zeer zeker is de gloeidraad te be
schouwen als de ziel van de lamp.
De gloeidraad heeft een zeer lange levensgeschiedenis; de eerste
was die van Edison omstreeks het jaar 1881 en bestond uit platina
of koolstof. De gloeitemperatuur was pLm. 1500 graden C.
20 jaar later verscheen het type Wehnelt. Deze gloeidraad be
stond uit een dun reepje platina en nikkel waarop oxyde was aan
gebracht van één of meer alkali-metalen. (Gloeitemp. pl.m. 1000
graden C.). Dit was de voorlooper van de tegenwoordig gebruikte
oxyde-gloeidraden. In 1910 kwam de Wolfram-gloeidraad van Fle
ming en Lee de Forest (Gloeitemp. pl.m. 2000 graden C.). Proeven
met Wolfram-Thorium gloeidraden werden genomen in 1917 (Gloei
temp. pl m. 1800 graden C.). Daarna met Molybdeen Thorium
(Gloeitemp. pijn. 1600 graden C.) in de loop van 1922.
Tenslotte werd door de industrie algemeen in gebruik genomen
de Wolfram-draad bedekt met een laagje Barium in 1928. (Gloei
temp. pl.m. 800 graden C.). Door de vooraanstaande radiolampenfabrieken wordt sindsdien de Barium-gloeidraad gebruikt en ook
nog wel het Wehnelt-type.
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Cathode voor indirecte-verhitting.
Sedert geruimen tijd is verschenen een nieuw soort gloeilichaam
en wel voor indirecte-verhitting. Men onderscheidt hieraan 3 deelen, n.1. de uitstralende cathode, de gloeidraad die tot verwarming
dient en de electrische isolatie.
De gloeidraad straalt niet uit; hij bestaat uit zuiver Wolfram en
hij verwarmt een plaatje of buisje van opgerold nikkel waarop
oxyde is aangebracht. Alleen als geleider van den wisselstroom doet
de gloeidraad zijn dienst; er mag dus geen contact bestaan tusschen de gloeidraad en de cathode Men brengt er dus tusschen
een electrische isolatie doch niet een calorische-isolatie.
Deze isolatie verkrijgt men door een laagje isoleerende verf aan
te brengen op de gloeidraad of door een buisje van isoleerend mate
riaal zooals kwarts.
Het op de plaats brengen van de gloeidraden, lijkt
zeer eenvoudig. Doch deze handeling baart zeer veel
zorg en eischt meer berekening dan men denkt. Een
gloeidraad is niet over zijn geheele lengte warm, de
verbindingsdraden veroorzaken eenige afkoeling aan
de uiteinden, men moet er voor zorgdragen dat het
uitstralende deel zeer gunstig geplaatst wordt ten
opzichte van de binnenzijde van het rooster. In geen
geval mogen ontsnappende electronen naar de plaat
gaan, zonder door het rooster gelijkmatig beïnvloed te
zijn. Heel precies moet de gloeidraad gecentreerd zijn
met het rooster en de plaat.
Indien de gloeidraad verkeerd geplaatst is, ver
oorzaakt hij vervorming of loopt gevaar het rooster
te raken. Ook worden verschillende gloeidraden door
de hitte zeer breekbaar en als men ze dan te veel
strekt, breken ze. Om dit te voorkomen voegt men
eerst aan de gloeidraden speciale stoffen toe waardoor
ze meer soepel worden. De gloeidraad heeft de eigen
schap te trillen, hij brengt dan microfonische geluiden
voort welke echter zijn te voorkomen. Zooveel mogelijk tracht
men de gloeidraden te laten werken bij lage spanningen om uit
zetting te voorkomen. Men heeft rechte gloeidraden en ook tegen
woordig verscheidene in V, N en W vorm.
Plaat.
De plaat is gemaakt uit nikkelband waarvan de dikte afwisselt
tusschen 0.1 en 0.15 m.m. In de eerste lampen had zij den vorm van
een cylinder (doorsnede 1% x 9 m.m.) welke geheel met de hand
werd gemaakt. Tegenwoordig worden ze door machines gemaakt,
terwijl de vorm afhangt van de eischen waaraan ze moeten voldoen,
bovendien zijn de laatste typen lampen uitgerust met een plaat in
gaasvorm; dit gaas bestaat uit molybdeen- of nikkel-draad. Ge
woonlijk heeft deze electrode slechts één steundraad, doch in zware
versterker-lampen meerdere steundraden. Men moet n.1. met de
verzending rekening houden, de vele malen dat een lamp wordt
verplaatst zijn ontelbaar; van fabricatie-afdeeling naar magazijn,
van magazijn naar expeditie en van expeditie-afdeeling per trein,
boot en zelfs per vliegmachine naar den radio-handelaar en van
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dezen weer naar den bezitter van een radio-apparaat. Ook al valt
een lamp enkele malen is het noodzakelijk dat alle electroden
onderling op de juiste plaats blijven om de goede werking van
een lamp te verzekeren.
Rooster.
Dit heeft er langen tijd uitgezien als een spiraalvormige draad
(Molybdeen) en werd met de hand gemaakt, nu echter ge
heel machinaal en bovendien in zeer verscheidene vormen.
De roosters zijn gevormd door zeer regelmatige spiraal
achtige buigsels van molybdeen-draad, welke zeer dicht op
elkaar volgen, het zou absoluut onmogelijk zijn de tegen
woordige roosters te maken zonder de moderne machines,
welke haar arbeid met buitengewone nauwkeurigheid verrichten Het rooster wordt evenals de plaat op de voor
^===—=5** hen bestemde steundraden machinaal vastgelascht.
Reiniging der metaal-deelen van opgenomen gassen is noodzake
lijk, alle aanslag van waterdamp, lucht enz. moet verwijderd wor
den. Dit wordt gedaan door de afgewerkte onderdeden te verhitten
in een luchtledige oven, waarin een temperatuur heerscht van pl.m.
1000 graden C. Deze behandeling is voldoende eventueele latere
aanslag of vuil wordt verwijderd bij het leeg pompen der lamp.
Pompen.
De electroden zijn dus nu alle op hun plaats gebracht n.1. het zoo
juist beschreven geheel, (steundraden en verbindingsdraden met de
plaat, rooster en gloeidraad op den voet van kristal) en geplaatst
in den glazen bol. De voet wordt versmolten met den glazen bol,
door een speciale „afsluit-machine” en de lamp is gereed om leeg
gepompt te worden. De moderne fabrieken zijn voorzien van pompraachines met hoog-frequent ovens, welke per uur ongeveer 300 tot
500 lampen b ij n a luchtledig afleveren. De temperatuur in deze
ovens is plm. 450 graden C. Na deze behandeling bedraagt de
gasdruk in de lamp pl m. 0.01 m m. kwikdruk.
In enkele gevallen is deze druk nog te hoog. Om deze kleine
hoeveelheid gas te verwijderen, plaatst men op de plaat een capsule
toet een heel kleine hoeveelheid magnesium. Dit magnesium komt
nu aan de beurt. Een draadklos waardoor een zekere hoog-frequent
stroom gaat, wordt over de lamp heen geplaatst. Door inductie
ontstaan stroompjes in de metalen deelen van de lamp, de tempe
ratuur van de plaat wordt verhoogd en het hierdoor vluchtig ge
maakte magnesium verdicht zich od den wand v?n den glazen bol.
De hiermede bereikte spanning is minder dan 0.001 m.m. kwikdruk.
Laatste afwerking.
De lamp is nu grootendeels klaar en wordt voorzien van de
huls met pennen. Verschillende electrische behandelingen volgen
nog teneinde den gloeidraad op de juiste wijze te doen werken. De
algemeene laboratorium contróle volgt nu ten opzichte van het
em'ss’e-vermogen. de gloeisprnning. plaatspanning erz
In alle groote fabrieken wordt 1 k 2% van de gemaakte lampen
achtergehouden en onderworpen aan langdurige, strenge proeven
teneinde den levensduur te kunnen contröleeren.
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„DE ZANGER AAN DEN WAND”
In nagenoeg elke plaats Is een Erres-agent te vin
den. Vraagt hem U een K.IJ. voor een week op proef
te geven of laat U door ons een brochure, waarin de
befaamde Erres toestellen zijn afgebeeld, toezenden.
Er zijn meer goede toestellen te koop, maar „Erris
maarréén Erres!”

ERRES RADIO

N.V. Handelmij. R. S. STOKVIS * ZONEN
ROTTERDAM-AMST E RDAM — GRONINGEN
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V an

oon tot
spreker

door
Drs. H. C. HUIZING
T'X E uitvinding van de telefoon door Graham Bell in 1876 is
| ) een van die mijlpalen in den ontwikkelingsgang der hedendaagsche techniek, welke ook voor den omroep in zijn huidigen vorm van groot belang is geweest. Men denke daarbij niet
alleen aan het ontstaan van de lijn-telefonie, doch ook aan de
electrische meettechniek waar dit instrument door zijn groote ge
voeligheid (en die van ons oor) een veel .gebruikt hulpmiddel is
geworden.
De telefoon van Bell bestond uit een staafmagneet met om het
eene uiteinde een spoeltje, waardoor men de stroomvariaties
stuurde, welke in geluid moesten worden omgezet. Op korten af
stand van dat uiteinde bevond zich de weekijzeren trilplaat, die
aan den omtrek door een afsJuitdop werd geklemd. In dezen dop
was een opening, waardoor bij het bewegen der trilplaat de
buitenlucht werd aangestooten. Bij de groote vorderingen, die de
techniek sinds dien gemaakt heeft, valt het op dat de telefoon,
zooals wij die thans gebruiken, nog vrijwel dezelfde uitvoering
heeft als destijds. Alleen de staafmagneet werd vervangen door
den hoefvormigen, terwijl het spoeltje in tweeën werd uitgevoerd
en aangebracht om weekijzeren verlengstukjes der magneetpolen.
Hierdoor was een kleinere dus lichtere uitvoering mogelijk, terwijl
het rendement kon worden opgevoerd.
Bij een goede telefoon kan men stroompjes van een honderdste
micro-ampère nog wel waarnemen. De trillingswijdte van het tril
lende weekijzeren plaatje bedraagt dan bijv. het millioenste deel
van een millimeter. Een vaste maat valt hier n.1. niet voor op te
geven, daar het verband tusschen stroomsterkte en trillingswijdte
van het plaatje zeer sterk blijkt af te hangen van de toonhoogte,
die het voortbrengt. De oorzaak van dit verschijnsel willen wij
even nader beschouwen, immers voor natuurgetrouwe weergave
moet de weergever bQ alle toonhoogten even goed functionneeren.
Stuurt men een bepaalde stroom in één richting door de telefoonwindingen, dan buigt de trilplaat meer or minder door. Verbreekt
men dezen stroom weer, dan keert de trilplaat in zijn ouden stand
terug. Echter niet dan na eenige malen door dezen evenwichtsstand te zijn heen geslingerd. Het plaatje voert een zoogenaamde
„vrije” trilling uit. Het is mogeljik gebleken een dergelijke uit
dempende trilling van een telefoonplaat fotografisch vast te leg
gen (fig. 1). Deze opname ïs sterk vergroot. Het zwarte lijntje,
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dat door de curve heen slingert, is een schaduwlijntje veroorzaakt
door een fijn draadje, dat aan een stemvork bevestigd is en perior
diek (100 X per sec.) de lichtstralen onderschept. Wij zien daar
uit, dat bij één periode van dit schaduwlijntje ongeveer 8y2 perio
den van onze trilplaatcurve optreden. Dit beteekent dus dat de
vrge trilling met een periode van 1/850 seconde plaats vindt. De
eigen-frequentie is ongeveer 850 Hertz.

Fig. 1.
Deze eigen-frequentie nu blijkt een voorkeurfrequentie te zijn,
d.w.z. stuurt men stroomvariaties van verschillende frequentie door
de telefoonwindingen dan zullen die, welke het dichtst bij 850 Hertz
liggen, het best worden weergegeven. Dat dit aanleiding geeft tot
vervormde geluidsweergave is zonder meer duidelijk.
Behalve de eigen-frequentie, die in fig. 1 is vastgelegd, heeft de
trilplaat nog meerdere voorkeurfrequenties, de z.g. boventonen.
Ligt de grondtoon bij 850 Hertz dan kunnen de eerstvolgende
boventonen bijv. liggen bij 1750, 2700 en 3100 Hertz. Dit hangt af
van de afmetingen en de bevestiging der trilplaat. Deze boven
tonen treden in den regel veel minder op den voorgrond als de

j
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Fig. 2.
grondtoon; toch zijn zij gemakkelijk te herkennen door het ster
kere geluid, dat de telefoon dan geeft.
De aanwezigheid van deze boventonen kan men ook aantoonen
door middel van z.g. zandfiguren. Schroeft men van een gewone
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telefoon den afsluitdop af en strooit men fijne zandkorreltjes op
de trilplaat, dan kunnen deze korreltjes in heftige beweging komen
door het op en neer gaan der trilplaat. Dit zal vooral optreden,
als men door de telefoon een wisselstroom stuurt met een frequentie
gelijk aan den grondtoon der trilplaat. De op en neer gaande kor
reltjes begeven zich nu geleidelijk naar een gedeelte dat minder
heftig trilt, dus naar den rand. Doet men dit nu voor een boven
toon (door de wisselstroomfrequentie weer geschikt te kiezen) dan
ontstaan zandfiguren, zooals fig. 2 laat zien voor den tweeden en
derden boventoon.
Zooals duidelijk zal zijn is deze geluidsvervorming een der hoofd
kwesties voor de constructie van een goeden luidspreker. Wenscht
men n.1. dat alle tonen gelijkelijk worden weergegeven, dan mogen
in het hoorbare gebied geen voorkeurfrequenties liggen. Daar het
dus niet zonder meer ging het oude telefoonprincipe toe te passen
bij den bouw van een goeden luidspreker, is het niet gemakkelijk
geweest dit probleem op bevredigende wijze op te lossen. Eerst
de invoering van het electrodynamische principe, waarbij de tril
plaat vervangen is door een spoeltje, waar tevens de om te zetten
stroomvariaties doorgaan, heeft de oplossing belangrijk nader ge
bracht. Dat onze gewone stadstelefoon toch zoo goed functionneert
is hier eenigszins bedriegelijk. De oplossing is hierin te zoeken,
dat het daar alleen gaat om de spraakfrequenties. Bovendien
kunnen van een woord één of meer letters of van een zin één of
meer woorden worden gemist, alvorens de verstaanbaarheid ver
dwenen is. Hoe moeilijk wordt het telefoneeren echter als men on
bekende namen moet overspreken. Ook hier kan het electrodyna
mische principe dan nog verbetering brengen. In enkele labora
toria heeft de practische uitvoering van een electrodynamische
telefoon dan ook reeds plaats gevonden.
Groningen, Nov. 1931.
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Kwaliteit van

door
Dr. Ir. N. KOOMANS
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EDERE omroepluisteraar heeft, bij het
draaien aan zijn toestel, de ervaring
opgedaan, dat de verschillende stations
die daarbij één voor één de revue passeeren, zeer veel verschillen wat de kwaliteit
van de modulatie betreft. Men heeft er
enkele bij, die zoo prachtig zijn, zoo helder, zoo zuiver, zoo na
tuurgetrouw, dat zij andere verre in de schaduw stellen. Ieder kent
de zenders bij name, die zoo fraai gemoduleerd zijn.
Natuurlijk zijn ook deze stations, wanneer ten minste hun af
stand tot den luisteraar belangrijk is, wel eens minder mooi op
sommige oogenblikken. Dit ligt dan evenwel niet aan die stations,
doch aan den aether, die door zijn fadingverschijnselen de ontvangstkwaliteit benadeelt.
Deze vervorming, die met de fading samenhangt, is een gevolg
van het samentreffen op de ontvangstplaats van verschillende
stralen die van het zendstation uitgaan, welk samentreffen behalve
sterkteveranderingen ook ernstige vervorming kan teweeg brengen.
Zooals hierboven werd opgemerkt, draagt hiervan de aether de
schuld en niet het zendstation, althans wanneer van het zend
station de frequentie van de draaggolf volkomen constant is. Is
dit niet het geval, dan heeft een ongunstige configuratie in den
aether meer vat op hetgeen wordt overgedragen en vermag die
aether het overgedragene sterker te vervormen.
De kwaliteit van een zendstation moet men beoordeelen naar de
oogenblikken, dat de aether geen parten speelt, dus dat de ont
vangst de goede kwaliteit van den zender weerspiegelt.
Zendstations, welke dichterbij gelegen zijn, vertoonen bjj de ont
vangst deze eigenaardigheid niet. Daarbij kunnen stations met
langere golflengte zich verder weg bevinden dan stations met
kortere golflengte, zonder fadingvervorming te veroorzaken.
Behalve in de hierboven geschetste fraaiheid van kwaliteit kun
nen de stations, die men ontvangt, verschillen in. de mate, waarin
zij hooge of lage tonen naar voren brengen of op den achtergrond
dringen. Men heeft stations met weinig lage tonen en stations met
weinig hooge tonen. De inrichting van den zender met zijn modulatie-inrichting en versterkers brengt zulks mede. Het mooiste is
het natuurlijk, wanneer beide in de behoorlijke mate worden weer
gegeven, zoodat alle toonhoogten, welke in het gesprokene of in
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de muziek voorkomen, in hun natuurlijke sterkte worden gerepro
duceerd. Afwijkingen van dit ideaal noemt men om theoretische
redenen „lineaire vervorming”.
Toch kan een zender, die vrij is van lineaire vervorming, waarbij
dus alle tonen zoowel hooge als lage behoorlijk worden weerge
geven, de fraaiheid missen, die wij hierboven aan sommige stations
hebben opgemerkt. Blijkbaar kan dus een station, hetwelk geen
lineaire vervorming vertoont, toch nog met een andere vervor
ming aangedaan zijn, welke tenslotte wellicht nog belangrijker is,
aangezien toch hiermede de imponeerende helderheid samenhangt.
Zooals gezegd, is het wezen van de lineaire vervorming bekend
en gelegen in de omstandigheid, dat het toonspectrura niet gelijk
matig wordt weergegeven. De vraag doet zich nu voor: is het
wezen van die andere vervorming, de z.g. „niet-lineaire vervor
ming” eveneens bekend?
Het antwoord hierop kan bevestigend luiden. Bij de niet-lineaire
vervorming zijn alle klanken omgeven door ongerechtigheden, die
een opvulling tusschen de tonen teweeg brengen, die er niet be
hoort te zijn. Het verschil tusschen fraaie modulatie en modulatie
met niet-lineaire vervorming is te vergelijken met een crayonteekening op een onberispelijk wit stuk papier en dezelfde teekening op een smoezelig papier, bewolkt met vlekken, zoodat tus
schen de lijnen een achtergrond ontstaat, die de zuiverheid van het
geheel schaadt.
Nog beter misschien kan men het verschil uitdrukken door het
te vergelijken met het zien door een helder gezeemde spiegelruit
en het kijken door een gewone vensterruit van slechte kwaliteit,
die bovendien in langen tijd geen schoonmaakbeurt heeft gehad.
Theoretisch is volkomen bekend, wat er bij een modulatie met
niet-lineaire vervorming aan de hand is. Men weet waardoor deze
ontstaat, terwijl aan ervaren zenderbouwers ook bekend is, op
welke wijze men deze heeft te vermijden. Met deze kennis ge
wapend, behoeft .men, voor het beoordeelen van een zender, vol
strekt geen commissie van oordeskundigen te benoemen om uit te
maken of de modulatie van den zender goed is, ja of neen. Met
behulp van meetinstrumenten en toebehooren kan men objectief
bepalen of de zender in orde is en de modulatie correct. Men heeft
dan in laatste instantie slechts eenige aflezingen te doen van
wijzers die zich langs schaalverdeelingen bewegen, om daaruit te
kunnen concludeeren, hoeveel procent, naar een zekere theoretische
maatstaf berekend, de afwijking bedraagt.
Men kent dus in vakkringen de eischen, waaraan een zender
heeft te voldoen en de meetmethoden, waarmede men kan contröleeren of aan deze eischen wordt voldaan, terwijl ook bij ter
zake deskundigen de methoden bekend zijn om de goede resultaten
te bereiken. Een goede technische omroeporganisatie en beschik
bare gelden bieden groote mogelijkheden om het luisterend publiek
door een volmaakte uitzendingskwaliteit te verwennen.
Voor den technisch-georiënteerden lezer laten wij, ter illustratie
van het hierboven vermelde, hieronder volgen eenige van de bij
zondere technische eischen, welke bijv. de Duitsche R^kspost stelt
aan groote omroepzenders, ten aanzien van de punten, die hier
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boven zijn ter sprake gebracht en hiermede samenhangende aangelegenheden.
Hoogere hannonischen.
De veldsterkte van de sterkste harmonische mag de waarde van
500 /<v/m. op afstanden van meer dan 2 5 K.M. van den zender niet
overschrijden. Andere golven mogen niet worden uitgestraald.
Constantheid.
De draaggolf mag, zonder bijregeling van den zender, in een uur
tijd niet meer dan pijn. 200 perioden verloopen. De zender moet
zóó gebouwd zijn, dat het door bijregeling mogelijk is, de frequentie
met een nauwkeurigheid van pl.m. 50 perioden constant te houden.
De sterkste modulatie mag geen grootere afwijking van de draagfrequentie veroorzaken dan pijn. 10 perioden.
Modulatie.
In de verschillende gemoduleerde trappen moet de dynamische
karakteristiek bij een modulatie-diepte, welke met 70 % modulatie
in de eindtrap overeenkomt, praktisch nog rechtlijnig zijn, d.w.z.
de door niet-lineaire vervorming ontstane amplituden der gezamen
lijke harmonischen mogen niet meer dan 4 % van de amplitude van
de grondtrilling bedragen. De zender moet bij normale bedrijfs
omstandigheden een modulatiediepte van 100 % toelaten.
Storende bijgeluiden.
De laagfrequente bijgeluiden moeten bij 70 % modulatie minstens
500 maal kleiner zijn dan de nuttige laagfrequente modulatie (ob
jectief gemeten, b.v. met een oscillograaf).
Frequentie-afhankelijkheid (lineaire vervorming).
Bij modulatie van den zender met wisselspanningen van con
stante amplitude mogen de laagfrequente amplituden van den gelijkgerichten hoogfrequenten stroom over een frequentiebereik van
30—10.000 perioden niet meer dan 20 % afwijken van de waarde
bij de toon 1000, een en ander gemeten van den uitgang van den
kabel tot en met de antenne.
Deze eischen geven een hoog idee van het peil, waarop bijv. de
Duitsche Omroepzenders staan. De vele bijzonderheden en techni
sche en wetenschappelijke détails, die in deze eischen zijn verr
werkt, kunnen w(j hier voor den leek niet met enkele woorden uit
eenzetten. daar het gebied daarvoor te speciaal is. Echter hopen
v/ij dat ook deze een algemeenen indruk zal verkregen hebben van
de groote aandacht welke aan de kwaliteit van de zenders wordt
besteed en hoe ernstig deze wordt nagestreefd.
Tn andere landen bestaan .andere min of meer, gelijkluidende even
hooge eischen, ten minste wanneer daar eveneens de technische
omroeporganisatie op een hoog peil staat.
Wel is er dus veel bereikt en veel reeds wetenschanoeliik en
practifldi opgelost. Wellicht is een nog grootere voimSktheid In
de toekomst mogelijk. Moge daarin ook de omroe^kwalRe t n
Nederland „excelsior” gaan.
omroepkwanteit in
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door C. W. RIDDERHOF

OOR de hedendaagsche luisteraars zal het wel interessant zijn
om eens te vernemen hoe vroeger naar Radio geluisterd
werd. Wij moeten ons voor wat Holland en meer speciaal
het amateursgedeelte betreft, verplaatsen naar omstreeks 1912. Men
stelle zich voor een zolderkamertje met kolosaal veel rommel in
hoofdzaak bestaande uit bordpapieren kokers en houten klossen in
verschillende formaten. Een tafel, waarop alle mogelijke ingrediën
ten verzameld stonden en welke dan den wijdschen naam van ont
vangtoestellen droegen.
De antenne was een geheimzinnig verborgen draad, listig ver
bonden aan een dichtbij loopende particuliere telefoonleiding.
Wat er aan onderdeden bij elkaar was, werd natuurlijk geheel
zelf vervaardigd en onderging iederen dag grondige wijzigingen.
Dat komt trouwens bij rasechte amateurs nog voor. Wat er te
hooren viel? Bitter weinig en toch was dit beetje ruim voldoende
om steeds naar meer mysterieuze pruttelgeluidjes te zoeken. Het
eenige station wat praktisch steeds hoorbaar was, was de Eifeltoren en hiervan werden regelmatig de tijdseinen opgenomen.
Scheveningen-haven kon men ook wel eens hooren knorren, doch
met nog enkele niet-definieerbare signalen werden deze als on
bruikbaar terzijde gesteld. Het sounderen ging n.1. nog niet vlug
genoeg. In 1913 werd door mij een officieele vergunning van den
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid verkregen voor het
oprichten van een ontvangstation voor draadlooze tijdseinen. Tot
wederopzeggens toe was deze vergunning verstrekt. Helaas kwam

V

Kristal-detector omstreeks 1916
deze wederopzegging al te spoedig. Kort na het uitbreken van den
oorlog werd mijn geheele installatie verzegeld en weggesloten. De
afstemspoelen, die op een tafel geschroefd stonden, waren intact
gebleven. Deze waren waarschijnlijk niet zoo belangrijk! Ja wat
doet een verwoed luisteraar dan? („verwoed was ieder die in
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dien tijd aan. radio deed”)- Met nieuwen moed aan den gang: na
tuurlijk om de zaak weer werkend te krijgen.
* * «
De moeizaam verkregen kristallen waren niet zoo gemakkelijk
te vervangen. Geen nood, dan ze maar zelf gemaakt. Hiervoor
kwamen in aanmerking lood en zwavel. Beide producten, welke
overal in voldoende mate voorhanden waren, ’t Lood gesmolten,
zwavel hierbij gedaan, er wat in geblazen tot een geweldig vuurverschijnsel het raadzaam deed zijn, ’t zaakje in den steek te laten.
i(iiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiuii

Afstemspoel

omstreeks

1917

Het resultaat was echter voldoende kristallen voor jaren! Menig
clandestien luisteraar is er toen gelukkig mede gemaakt. Hoewel
verboden vruchten het lekkerst smaken, was het toch een heele
opluchting, toen in 1916 het luisterverbod werd opgeheven, ’t Had
trouwens geen zin meer ook, luisteren deden de verstokten toch
allemaal. Een bijzonder voorval uit dien tijd is wel vermeldens
waardig. Al het opgevangene bestond zooals gezegd uit morseteekens. Wie schetst mijne verbazing toen op zekeren dag met een
flinke sterkte telefonie doorkwam in de Engelsche taal. Aanvan
kelijk denkende, dat inductie van de telefoonleidingen de oorzaak
was,» moest dit vermoeden al vlug verdwijnen, daar geen antwoord
volgde, ’t Bleek echter een Amerikaansche onderzeeër geweest te
zijn, welke toen reeds met een lampzender was uitgerust, en ver
moedelijk met een collega een telefonische verbinding onderhield.
Lampen waren op dat tijdstip ten onzent nog niet bekend. Om
ongedempte signalen te ontvangen gebruikte men z.g.n. sleepraddetectoren. Deze bestonden uit een nikkel- of koolplaat, welke schijf
door middel van een uurwerk, motor of een door warme lucht
aangedreven windvleugel, in draaiende beweging werd gebracht.
Op deze schijf rustte een dun metalen veertje hetwelk door de
ronddraaiende beweging een steeds veranderlijk contact vormde.
Het gevolg was, dat alle ongedempte teekens met een sissend
geluid hoorbaar werden, terwijl gedempte signalen op dezelfde
wijze dóórkomen.
De gevoeligheid was zeer groot, zoodat met de bestaande afstemmiddelen alles in het werk gesteld moest worden om de sta
tions uit elkaar te houden.
*

«ü

*

De eerste tentoonstelling in den Dierentuin te ’s-Gravenhage
ra begin 1918 van de N. V. V. R. bracht een groote collectie der
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nieuwste apparaten te voorschijn. Dit was een evenement van
beteëkenis. Door vele binnen- en buitenlandsche persoonlijkheden
werd deze tentoonstelling bezocht, o. a. kwam daar bijv. een
Duitsche heer. Deze heer snuffelde de tentoonstelling rond en
deed dit zeer vakkundig, zoo zelfs dat een der ijverige com
missieleden het geraden vond, naar zijn naam te vragen. Zeer
gaarne gaf hij dien, doch deed dit op bijzondere wijze. Hq liqp
naar een der stands, pakte een kaart staande bij een der daar
geëxposeerde apparaten, en zeide „bitte, das ist meine Visitenkarte”. Wij lazen „Wiensche vonkenbrug". Genoemde Heer was
inderdaad Prof. Max Wien.
Om dienzelfden tijd kwamen de eerste drie electroden-lampen
uit Amerika naar Holland overgewaaid. De lampen waren van het
buis-type en hadden vier losse draadeinden, gloeidraden aan de
eene en rooster en plaat aan de andere zijde. Zij werden dan op
een ebonieten plaatje gemonteerd, dat voorzien was van de noodige
aansluitklemmen. Het fabrikaat was van Lee de Forest.
Daarna kwamen meerdere fabrikaten binnen tot dat in den loop
van 1918 Philips de eerste lampen ter markt bracht. Het amateu
risme groeide steeds aan, doch nam pas een grootere vlucht toen
Idzerda aangewakkerd door het succes van de eerste Ned. Jaar
beurs begon om te roepen.

$ * *
Een aardig voorval werd nog door den Heer Corver beschreven
in Radio-Expres bij het 10-jarig jubilé van den omroep in Neder
land. Op de Jaarbeurs te Utrecht, gehouden in Maart 1919, gelukte
het Idzerda tusschen het Vreeburg en Maliebaan een draadlooze
verbinding tot stand te brengen. ,,Maar een kleine sensatie was
het, toen de Heer Ridderhof, nu firmant der bekende Fa. Ridderhof
en Van Dijk te Zeist, toenmaals wonende te IJsselstein, op de Jaar
beurs het bericht bracht, dat hij met zijn lamptoestel ook op dien
grooteren afstand de stemmen had kunnen verstaan”. Nu kon
Amateur-ontvanger met lamp
en kristal-detector omstreeks
1918

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiimimmiiimnimiimimiiiiiiiiiimmiii

leder, ook de niet ingewijde in de sounderkunst zijn hart ophalen
aan verbeteringen van de ontvangst. Van dien tgd af heeft de ont
wikkeling dan ook zulke reuzensprongen gemaakt, dat dit moeilgk
meer in volgorde te beschrijven zou zijn. Toestellen ïnet 1, 2, 3
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tot 14 lampen (zegge veertien lampen) volgden elkaar op den voet
Of het resultaat nu gelijken tred hield met het aantal lampen zou
ik niet durven beweren, evenmin als ik dat op het moment zou
durven doen!

* * *
Het opleveren van een radio-ontvanger bij particulieren was altijd
nog een feestdag voor de betrokkenen, nam evenwel meer tijd in
beslag dan tegenwoordig. Het was niets te verwonderen, dat b.v.
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Eigen fabrikaat condensator 1911
3 of 4 avonden plus de noodige tijd overdag besteed moest worden
aan de opleiding tot bedienaar van een ontvanger! O wee wan
neer er zich in ’t zelfde huisgezin nog meerdere liefhebbers voor
deze functie aanboden. Toch waren er wel aardige momenten, en
zal ik er eenige aan de vergetelheid ontrukken. Bij de oplevering
van een ontvanger was de antenne met behulp van de geheele
familie opgesteld. De aardleiding leverde in verband met de situatie
nogal moeilijkheden op. De heer des huizes zeer behulpzaam
overigens, was evenwel op vlug afwerken gesteld, en vroeg waarom
de zaak nog niet ging. Ja, de aarde was moeilijk te krijgen. O zei
hij dat is niks, en vlug naar de keuken loopend kwam hij dra met
een pot Brusselsche aarde aandragen. Gewone aarde had hg niet!
iitimiiiiiiiiiimiiii
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De Inricktmg van

OMROEPZENDERS
door J. ROORDA Jr.,
(Laboratorium der Nederlandsche
Seintoestellenfabriek te Hilversum)
Daarbij geldt dan als eerste en hoogste
eisch.dat spreek- of muziektrillingen
onvervormd moeien worden overge
bracht, zoodat het geluid dat de
luidspreker weerneejt een ge
trouwe reproductie is van dat,
wat door de Microfoon
wordt opgevangen.
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'T'EN radiozender heeft voor velen van de luisteraars een ge|~k heimzinnig „iets". Men weet natuurlijk dat er zenders zijn;
maakt zich misschien wel eens een voorstelling van een
zender, maar betrekkelijk weinige van de luisteraars zullen een
goede voorstelling hebben van de functie en de inrichting van een
omroepzender. Die onbekendheid brengt ook vaak de gedachte dat
de zendtechniek niet die vorderingen heeft doorgemaakt, die de
luisteraars kennen en hebben waargenomen in de ontvangtechniek.
Dit is echter een misverstand en de zendtechniek heeft zeker op
haar terrein evengroote veranderingen en verbeteringen ondergaan
als de ontvangtechniek. Uit de volgende regelen moge blijken
welke functie een omroepzender heeft te verrichten en hoe — in
groote trekken weergegeven — een en ander wordt bereikt.
De functie van een omroepzender is drieledig. Er moeten electrische trillingen worden opgewekt en versterkt. Deze trillingen
worden door de antenne in de vorm van radiogolven uitgestraald.
Tot zooverre onderscheidt de omroepzender zich niet van elke andere
zender, hetzij voor telegrafie of telefonie. Voor de radio-omroep
moeten nu echter de uitgestraalde golven worden gemoduleerd,
zooals de term luidt, door spraak of muziek, zoodat de gemoduf
leerde golf als het ware de geluidstrillingen overbrengt van de
zend-antenne naar de ontvang-antenne. Daarbij geldt dan als eerste
en hoogste eisch, dat spreek- of muziektrillingen onvervormd
moeten worden overgebracht, zoodat het geluid dat de luidspreker
weergeeft een getrouwe reproductie is van dat, wat door de mi
crofoon wordt opgevangen. Hoe de geluidstrilling via microfoon en
versterkers naar de zender komen, vindt men elders beschreven.
Hier zullen we ons uitsluitend bezig houden met de functie van
de zender zelf; aannemende dat de telefoonlijn, die studiogebouw
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en zender verbindt, electrische trillingen levert, die een getrouwe
afbeelding zijn van de geluidstrillingen voor de microfoon. De
zender moet er dan voor zorgen dat deze trillingen de- antenne
verlaten.
Daarvoor moet een electrische trilling worden opgewekt, die de
z.g.n. draggolf vormt en die door de zend-antenne gemakkelijk
wordt uitgestraald. De electrische geluidstrillingen worden hierop
afgedrukt, gemoduleerd, en verlaten met de draaggolf dus de
antenne. Verder moet het antennesysteem zoo worden gemaakt,
dat de sterkte van de uitgestraalde golven op grooten afstand nog
voldoende is om in de ontvang-antenne spanningen op te wekken,
die groot genoeg zijn om het ontvangtoestel behoorlijk te doen
werken. Voor het laatstë is noodig dat de zend-antenne op eeni
geschikte plaats wordt opgesteld, ongeveer in het midden van het
gebied dat men met de zender wil bestrijken; dat de vorm van
de antenne zoo gunstig mogelijk is, en dat met voldoende energie
wordt gevoed.
Laten we eerst onze aandacht een oogenblik aan de antenne
zelf wijden, waarbij we dan op kunnen merken dat aan een zendantenne heel wat meer zorg moet worden besteed, dan gewoonlijk
aan een ontvang-antenne te beurt valt, afgezien van de veel
hoogere eischen van isolatie en dergelijke. Nemen we proeven met
verschillende antennes voor dezelfde golflengte, dan vinden we dat
de uitgestraalde energie grooter wordt naarmate de antenne
hooger is; dit natuurlijk in de veronderstelling dat bij alle proeven
dezelfde energie aan de antenne wordt toegevoerd. Vandaar dat
zend-antennes veel en veel hooger worden gemaakt dan voor ontvang-antennes gebruikelijk is. Hierbij moeten we nog een factor
in aanmerking nemen. Het is niet van hoofdzakelijk belang dat er
zooveel mogelijk energie in den vorm van radiogolven wordt uitge
straald, maar ook in welke richting die golven zich het sterkste
voortplanten. De meeste ontvangstations liggen op de begane
grond en het is dus gewenscht, dat de energie-uitstraling door een
zender zoo veel mogelijk in horizontale richting plaats vindt, dus
evenwdig aan het aardoppervlak. Dit kan worden bereikt door de
vorm van de antenne en de stroom- en spanningsverdeeling zoo
gunstig mogelijk te maken. In dit verband zij opgemerkt dat de
gunstigste antenne' voor een omroepzender, waarvan de energieuitstraling in horizontale richting het grootst moet zijn, bestaat
uit een of meer verticale draden, waarvan de hoogte gelijk is aan
de helft van de golflengte en waarin de stroomverdeeling zoo is,
dat de antennestroom zijn grootste waarde heeft op de helft van
de antennehoogte. B$j langere golflengten b v. voor 1875 meter
is deze antennevorm practisch onmogelijk, maar voor de korte
golven b.v. 298 meter is deze toestand zeer wel te benaderen.
Hierbij zij opgemerkt dat de lange golven veel betere voortplantingseigenschappen hebben dan korte, zoodat het gemis aan een
goede stralingsfiguur van een lange golf-antenne weer geheel of
gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een gemakkelijker voort
planting van de uitgestaalde energie.
Keeren we nu terug tot de eigenlijke zender. Deze bestaat uit een
inrichting, die een trilling voor bepaalde golflengte opwekt en een
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serie versterkers, die deze trilling tot de vereischte sterkte op
voeren, zoodat de antenne voldoende energie krijgt toegevoerd.
Daarbij geldt als hoofdvoorwaarde, dat de golflengte binnen zeer
nauwe grenzen constant is, ook tijdens de modulatie. Dit kan alleen
worden bereikt door de electrische trilling, die na versterkt te
zijn in de antenne de draaggolf vormt, onafhankelijk op te laten
wekken door een z.g. stuurlamp, die dan de rest van de zender,
bestaande uit versterkertrappen, aanstoot of exciteert. Om de tril
lingen van de stuurlamp zoo constant mogelijk te houden, kun
nen twee systemen worden gebruikt, die allebeide bij de Hollandsche omroepzenders in gebruik zijn
De trilling die de stuurlamp opwekt kan veel sterker worden
gemaakt dan voor de excitatie van de versterkers noodig is. Het
surplus wordt dan opgenomen in een ballastweerstand. Op die
wijze kan worden bereikt dat geen enkele verandering in de werkingstoestand van de zender eenige invloed heeft op de opgewekte
trilling, omdat elke verandering klein is ten opzichte van het ver
mogen van de stuurlamp en is dus constantheid van de opgewekte
trilling gewaarborgd. Dit systeem is toegepast in de N.D.O.-zender
te Huizen en geregelde golflengtemetingen gedurende de laatste
jaren hebben aangetoond, dat de golflengte van deze zender zeer
constant is en aan de gestelde eischen voldoet.
De andere mogelijkheid om de golflengte constant te houden is
het gebruiken van een stuurlamp, waarvan de opgewekte trilling
wordt geregeld een kwartskristal, dat op bijzondere wijze is ge
slepen. Dit systeem wordt toegepast in de zenders voor 298 meter
te Hilversum De golflengte van de uitgestraalde energie wordt
daarbij indirect bepaald door de afmetingen van het gebruikte
kristal en deze zijn slechts aan minimale veranderingen onderhevig.
Kleine veranderingen komen onder invloed van temperatuurschom
melingen nog wel voor, maar wanneer deze te groot mochten zijn,
dan kunnen ontoelaatbare afwijkingen nog worden voorkomen door
het kristal te brengen in een kast, waarin de temperatuur con
stant wordt gehouden.
In het algemeen is de door de stuurlamp opgewekte energie te
klein om de antenne direct te voeden en dit is zeker het geval
met een kristalgestuurde zender. Om dus voldoende energie voor
de draaggolf te verkrijgen moet er versterking worden toegepast.
Deze versterking geschiedt door toepassing van radiolampen, zooals uit de ontvangtechniek wel bekend is. Maar in een zender
wordt met veel grootere energie gewerkt dan in een ontvanger en
er moeten dus lampen worden gebruikt, die er op berekend zijn
dit grooter vermogen te kunnen verwerken. Zoo bestaat de eindversterkertrap op de N.D.O.-zender te Huizen uit drie parallel
geschakelde Philipszendlampen type TA 12/20000, die elk een ver
mogen van 20 kilowatt kunnen verwerken bij een plaatspanning
van 12000 volt. Dat bij deze vermogens en deze groote spanning
speciale voorzorgen in acht .moeten worden genomen ligt wel voor
de hand. De warmte ontwikkeling in zoo’n laïnp is b.v. zeer groot
en om schadelijke gevolgen van te hooge temperaturen te voor
komen moet waterkoeling worden toegepast.
De eindversterkertrap voor de 20 kilowatt-zender voor 298 meter
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Eindtrap van den 20 kW. omroepzender te Hilversum
bestaat uit 6 parallel geschakelde Philips-zendlampen type TA
12/20000. De maximale energie die deze trap kan verwerken is dus
niet minder dan 120 kilowatt bij een plaatspanning van 12000 volt.
Een afbeelding van deze versterker vindt men in fig. 1, waarop
onder meer de slangen voor de koelwatervoorziening onder de
lampen duidelijk zichtbaar zijn. Omdat er rekening moet worden
gehouden met de modulatie kan van de totale energie, die deze
trap kan verwerken slechts ongeveer 1/4 deel worden gebruikt om
de draaggolf op te wekken. Voor de draaggolf wordt in dit geval
20 kilowatt door de antenne opgenomen, zoodat strikt genomen
een energie van 80 kW. voor de eindtrap voldoende zou zijn. De
lampen worden echter gebruikt met 10000 volt plaatspanning en
omdat eenige reserve gewenscht is worden 6 lampen gebruikt, die
onder de genoemde omstandigheden ongeveer 100 kilowatt kunnen
verwerken.
Het ligt voor de hand dat een versterkertrap voor zoo groot
vermogen, ook geëxciteerd moet worden door een vrij belangrijke
energie. De versterker die aan deze eindtrap voor 100 kilowatt
voorafgaat kan een vermogen van 2 5 kilowatt afgeven. Nomen we
alle trappen vanaf het kristal tot en met de versterker, die de
eindtrap exciteert, dan hebben we als het ware weer een complete
zepder, die een draaggolfenergie van 2,5 kilowatt zou kunnen
leveren in een antenne. Een afbeelding van een dergelijke zender
vindt men in fig. 2. Deze zender bestaat uit 4 trappen; de kristal328

trap voor het opwekken van de trillingen en 3 versterkertrappen,
waarvan de laatste een vermogen van 2 5 kliowatt kan afgeven
óf in een antenne óf aan een versterkertrap voor nog grooter
vermogen. De 20 kW. omroepzender voor 298 meter bestaat uit
een model van de in fig. 2 afgebeelde zender voor 2,5 kW. gevolgd
door de in fig. 1 afgebeelde versterkrtrap, die een draaggolfenergie
van 20 kW. aan de antenne levert; zoodat de geheele zender eigen
lijk bestaat uit een kristaltrap, gevolgd door 4 vrsterkertrappen.
Om een idee te geven van de energieverdeelingen in de verschil
lende trappen bij een draaggolfenergie van 20 kW. diene het vol
gende lijstje:
Plaatspanning. Verwerkte energie.
1. Kristaltrap
200 volt
5 watt.
75 watt.
2. Versterkertrap I
2000 volt
3. Versterkertrap II
250 watt.
2000 volt
4. Versterkertrap III
10000 volt
9000 watt.
5. Versterkertrap IV
10000 volt
± 90000 watt.
Met het opwekken van de draaggolf zijn we er nog niet. Door
de modulatie moet er nog voor worden gezorgd, dat de geluidstrillingen nog op de draaggolf worden afgedrukt. Het uiteindelijk
resultaat van het moduleeren is dat de sterkte van de draaggolf

verandert in overeenstemming met de geluidstrillingen, die in de
studio door de microfoon in electrische trillingen worden omgezet.
In principe wordt dit bereikt door de versterkte spreek- of muziek ' trillingen in de zender op één van de versterkertrappen te laten
inwerken, zoodat daardoor de afgegeven energie van die trap ver
andert in evenredigheid met de oorspronkelijke geluidstrilling. Het
gevolg daarvan is dan, dat ook de draaggolf de gewenschte
sterkteveranderingen ondergaat. Dit moduleeren geschiedt door óf
de roosterspanning óf de plaatspanning van één van de versterker
trappen te laten veranderen onder invloed van de geluidstrillingen
die de zender per telefoonlijn bereiken.
Bij de 20 kW. kortegolf omroepzender b.v. wordt modulatie ver
kregen door de plaatspanning van versterkertrap II te ver
anderen.
Beschouwen we het probleem van de modulatie eens even nauw
keuriger, dan zal het ook duidelijk worden, waarom het noodig is
om bij een omroepzender voor 20 kW. draaggolfvermogen een eindversterkertrap te gebruiken, die minstens 4-voudige energie moet
kunnen verwerken. Als we de volle energie, die we in de draag
golf ter beschikking hebben, willen gebruiken bij modulatie, dan
moeten we een zoo groot mogelijk spanningsverandering opwekken
op de lamp, die gemoduleerd wordt. Versterkertrap II in boven
omschreven zender heeft nu een plaatspanning van 2000 volt; voor
volle modulatie moeten we die dus kunnen varieeren tusschen
0 en 4000 volt. Maar de plaatstroom van de lamp is weer even
redig met de plaatspanning, dus die verandert tusschen 0 en de
dubbele waarde van de ongemoduleerde toestand. Bij volle modu
latie moet de lamp een energie kunnen verwerken die 4-maal zoo
groot is als in ongemoduleerde toestand, want energie is het
product van stroom en spanning en wanneer beide in gemoduleerde
toestand 2-maal zoo groot kunnen worden is de energie 4-maal
zoo groot. Dit geldt voor elk van de versterkertrappen in de zen
der, die gemoduleerde energie te verwerken krijgen. Daaroïn moet
voor een draaggolfenergie van 20 kilowatt in de antenne de eindversterkertrap een vermogen van minstens 80 kilowatt kunnen
verwerken.
Zooals we gezien hebben moet door de geluidstrillingen in het
behandelde geval een spanningsverandering van 2000 volt kunnen
worden opgewekt; m.a.w. de sterkte van die trillingen moet tot
2000 volt worden opgevoerd. Door de telefoonlijn vanaf de studio
krijgen we echter een spanning toegevoerd van ongeveer 1 volt;
zoodat op de zender ook nog versterkers aanwezig moeten zijn,
die de geluidstrillingen op de juiste sterkte brengen. In principe
zijn deze versterkers gelijk aan die in het studiogebouw, alleen
maken de grootere spanningen die moeten worden opgewekt weer
grootere lampen noodig. De eindlamp van de geluidsversterker bij
de 20 kW. omroepzender is b.v. eèn Philips MA 4/500, die bij een
plaatspanning van 4000 volt een vermogen van 500 watt kan
verwerken.
Dat er voor een goede werking van een omroepzender meer
noodig is, dan uit dit beknopte overzicht zou blijken, ligt voor de
hand, maar een uiteenzetting van verschillende mogelgkheden,
waarmee bij een zender rekening moet worden gehouden, zou te
ver voeren.
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Een praatje over Selectiviteit
door Ir. J. S.
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TT OE kort is ’t niet geleden, dat ’t draadloos overbrengen van
een signaal als ’t grootste wonder werd beschouwd! Hoe snel
is de techniek gevorderd, vanaf de proeven van Herz via
vonkzenders, boogzenders en machinezenders tot den modernen
lampzender!
Steeds grootere energiën en langere golven worden uitgezonden;
daarna komen de zeer korte golven, waarop nu ook al de gebruikte
energiën steeds grooter worden.
Met dit stijgen van de energie stijgt ook de reikwijdte van een
zender, zelfs vaak ver boven de grens, waarbinnen een gelijk
matige fading-vrije ontvangst mogelijk is.
Gelukkig is, dat de krachtige stemmen en signalen draadloos
worden uitgezonden en wij ze met onze zintuigen niet direct kun
nen waarnemen!
Stel eens in één zaal veel redenaars bij elkaar, ieder met zijn
eigen onderwerp en hiernaast een even groot aantal muziek
programma’s. Welke middelen zouden ons dèn ter beschikking
staan om de verschillende „uitzendingen” uit elkaar te houden?
Omtrent het uit elkaar houden van draadloos uitgezonden sig
nalen stellen wij eenigszins zwaardere eischen; niet alleen ver
langen we dan, dat ’t géwenschte programma duidelijk hoorbaar
is, maar we vragen zelfs een zoo groote selectiviteit, dat in zeer
zachte passages of zelfs pauzes van de uitzending, die we beluiste
ren, geen enkel ander signaal waar te nemen valt!
Wat deze eisch beteekent, wordt duidelijk, als we b.v. het ver
schil nagaan tusschen de golflengten van Weenen en Brussel,
resp. 516,4 en 508,5 meter of wel 9 Kilo Hertz op 581, een variatie
van 1,55 % of tusschen Huizen 298 meter en zijn buurstations,
een verschil in golflengte van nog niet eens 1 %. Op de zeer korte
golven omstreeks 10 meter is dit nog veel erger.
De toon ci op de piano heeft b.v. een frequentie 258 en de halve
toon hooger 274, dat is een verschil van 6 %!
Welke middelen staan ons nu ten dienste om een dergelijke
selectiviteit te bereiken? Eigenlijk maar twee:
1. Richteffect van de opvangmiddelen der ontvanginstallatié.
2. Gebruik maken van het resönnantieverschijnsel.
Bij vaste verkeersdiensten worden vaak antennes gebruikt, die
een richteffect hebben. B.v. een betrekkelijk lage, lange antenne,
welke in de richting van den zender af gespannen wordt.
Eenvoudiger is het gebruik van raamantennes, welke met hun
vlak in de richting van het verlangde station worden gesteld en
bij zeer korte golven de beam antenne.
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Voor de ontvangst van muziek komen de hierboven genoemdé
middelen niet in aanmerking; ook een raamantenne blijkt in woon
huizen meestal niet bruikbaar voor dat doel; de door koppelingen
tusschen raam en de in het huis liggende water-, gas- en electrische leidingen geïnduceerde spanningen zijn sterker dan de invloed
van het directe veld van den zender. Voor ontvangtoestellen zijn
we dus alleen op selectie door middel van afgestemde kringen
aangewezen. We kunnen de zenders dus alléén scheiden naar de
golflengte en nu is het juist zoo jammer, dat een telefonie-zender
niet één enkele golflengte heeft, maar behalve zijn draaggolf nog
voor iedere uitgezonden muzikale toon twee zijgolven uitzendt. We
krijgen dus hetzelfde effect of we één zender hebben, die de draag
golf uitzendt en daarnaast 2 maal zooveel zenders, als er ver
schillende toonhoogten in de muziek zijn, van welke zenders dan
de frequentie gelijk is aan de draaggolffrequentie, verminderd of
vermeerderd met het aantal trillingen van een der uitgezonden
toonhoogten.
Het ontvangtoestel moet al deze zenderfrequenties tegelijk ont
vangen, want juist de samenwerking daarvan stelt den detector in
staat weer ongeveer met de oorspronkelijke microfoonstroomen
overeenkomende spanningvariaties aan de laagfrequentlamp af te
leveren. De ontvanger weet echter niet, of de verschillende frequen
ties van denzelfden zender komen. Zoo kan het b.v. voorkomen, dat,
wanneer de draaggolven van twee stations 9000 Hertz verschillen
en de eene zender een toon 6000 uitzendt, een ontvanger, die op
het andere station afgestemd is, een toon 3000 ontvangt!
Eerste voorwaarde om stations, welke maar 9 Kilo Hertz van
elkaar liggen, zuiver te kunnen ontvangen, is dus, dat ze geen van
beide één enkele toon boven 4500 mogen uitzenden, dus de vijf
maal gestreepte octaaf niet uitgezonden mag worden. Dan zouden
echter de boventonen, welke juist het timbre van de muziek be
palen en waardoor we b.v. een viool en een fluit van elkaar kunnen
onderscheiden, niet uitgezonden mogen worden.
Beide zenders zenden echter een zoo goed mogelijke kwaliteit
muziek uit. Dus komen ze door elkaar heen met hun zijbanden en
zijn alleen goed te ontvangen in die gebieden, waar de eene zender
door den korten afstand vele malen sterker wordt gehoord dan
de andere.
Alle afstemkringen van ontvangtoestellen bestaan in wezen uit
een samenschakeling van een capaciteit en een inductiviteit, ter
wijl natuurlijk steeds weerstand aanwezig is.
Tot de capaciteit moet, behalve de condensator, ook de capaciteit
van de leidingen, windingen en eventueel aangesloten lampen ge
rekend worden, plus de in den kring geïnduceerde capacitieve be
lasting. Evenzoo tot de inductiviteit, de zelfinductie van de leidin
gen en eventueel geïnduceerde inductieve belasting. De weerstan
den tezamen met de diëlectrische verliezen veroorzaken de dem
ping, welke ook nog vergroot wordt, doordat de in de omgevendè
aeelen geïnduceerde wervelstroomen weerstand ondervinden.
.
teru£koppelen kan van de door de volgende lamp versterkte spanningen energie in den kring teruggebracht worden,
ötei, dat we zooveel energie terugvoerden, dat de demping van
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den kring nul was, dan zou een kring, opgebouwd uit een parallel
schakeling van een spoel en een condensator, welke afgestemd is
op een lagere frequentie, dan er op gedrukt wordt, zich gedragen
als een zuivere capaciteit (condensator). Stemmen we dezen kring
op steeds hoogere frequentie af, dan wordt de weerstand grooter;
bij afstemming op de opgedrukte frequentie zou de weerstand on
eindig groot zijn. Bij instelling op een nog iets hoogere frequentie,
gaat de kring zich plotseling als een inductiviteit (smoorspoel)
gedragen; bij verder draaien neemt de weerstand dan weer af.
Was de demping van een kring met aanhang werkelijk nul en
werd deze aangestooten door b.v. een luchtstoring, dan zou ze
in haar eigen frequentie blijven trillen en was van ontvangst geen
sprake. We hebben dus een zekere demping noodig. De techniek is
zoo ver gevorderd, dat we tegenwoordig door toepassen van speciale
machinaal gewikkelde spoelen en goede condensatoren kringen kun
nen bouwen,die aan de grens van de noodzakelijke demping zijn.
We kunnen een toestel selectief maken door terugkoppeling,
echter bereiken we al gauw een toestand, waarin de muziek hol
gaat klinken, doordat de hooge tonen sterk verzwakt worden.
Een tweede mogelijkheid om groote selectiviteit te verkrijgen,
is om meerdere kringen achter elkaar te schakelen; echter moet,
om koppeling tusschen de kringen te vermijden, tusschen iedere
twee kringen een lamp geschakeld worden.
Met tusschenschakeling van schermroosterlampen kunnen we op
die wijze eenige trappen achter elkaar schakelen; bij grooter aantal
geeft zelfs de zeer geringe plaat-roostercapaciteit nog te veel kop
peling en zouden we ook hier moeten gaan neutraliseeren, evenals
dit bij de triodelampen noodzakelijk was.
Voeren we echter op deze wijze de selectiviteit steeds hooger
op, dan zou ten leste alleen de draaggolf ontvangen worden en
was de muziek „er afgesneden”.
Een eenvoudig middel hiertegen is om de kringen niet alle precies
op de draaggolf af te stemmen, maar eenige van de kringen iets
te verstemmen.
Deze verstemming krijgen we automatisch, indien we twee krin
gen los koppelen en beide precies op de te ontvangen golflengte
afstemmen.
We -kunnen ons de werking dan als volgt voorstellen:
De eerste kring krijgt de energie b.v. van de antenne; door de
koppeling wordt deze energie overgedragen op den tweeden kring;
de tweede kring onttrekt hierdoor energie aan den eersten, waar
door de stroomen in den eersten kring tot een klein bedrag af
nemen; dan geeft de tweede kring weer energie aan den eersten
terug en verzwakt dus zijn eigen stroomen, terwijl die van den
eersten weer toenemen, dan weer terug, enz., enz.
M. a. w., bij ontvangst neemt de in één kring vloeiende stroom
voortdurend in sterkte toe en af met een frequentie, welke van
den graad van koppeling afhankelijk is en het gevolg is, dat de
twee kringen hetzelfde effect opleveren als twee niet gekoppelde
kringen, waarvan de eene iets boven en de andere iets onder de
golflengte afgestemd is!
Door den graad van koppeling te varieeren, hebben we dus in
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de hand om de kringen zich te laten- gedragen als twee weinig of
meer verstemde kringen.
Bij een goed gebouwd bandfilter is de koppeling gedeeltelijk
capacitief, gedeeltelijk inductief uitgevoerd, op zoodanige wijze,
dat bij verschillende golflengten zooveel mogelijk de voor die fre
quentie gewenschte koppeling automatisch aanwezig is. Echter
bestaat niet de mogelijkheid de bandbreedte naar behoefte te ver
anderen. Teneinde de flanken van de afstemkromme zoo steil
mogelgk te krijgen, moeten zeer goede kringen gebruikt worden.
Een ander middel om de bediening van een toestel met vele afstemkringen gemakkelijk te maken, is, dat men den ontvanger
voor één golflengte instelt en dan de gewenschte golflengte zoo
transformeert, dat ze voor onzen ontvanger past.
Dit transformeeren van de golflengte geschiedt in de superheterodyne ontvangers door toevoeging van een hulpfrequentie van
een afzonderlijken generator; het verkregen frequentiemengsel
levert, na gelijkgericht te zijn, de som- en verschilfrequenties op.
Om, in ’t geval we de verschilfrequentie gebruiken voor den
middenfrequentversterker, geen last te hebben van een somfrequentie van een andere draaggolf, moet een goede vóórselectie
plaats hebben, vóór we tot golflengte-transformatie overgaan.
Het afstellen van den middenfrequentversterker is, evenals bij
een bandfilter, een moeilijk werkje, doch behoeft maar ééns te
geschieden.
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ntvangen
door
HANS SCHNABEL,
Redacteur „Electro Radio Techniek”
en „Technische Gids”; techn. mede
werker Katholieke Radio Gids”
,,Wc kunnen veilig aannemen, dat de
ontvangende amateurs en de luisteraars
de oudste, althans de zwaarste brieven
hebben, zij gunnen echter ook aan de
zendende amateurs hun „banden" in
den Aether".

LS ik in dit eerste Nederlandsche Radio-Jaarboek een kort
woord mag schrijven over het zend-amateurisme, dan benut
ik deze gelegenheid gaarne, om te wijzen op de bijzondere
verhouding die er bestaat tusschen zenden en ontvangen.
Willen we nagaan, wie — ontvanger of zender — de oudste
brieven en daardoor misschien ook de oudste rechten heeft, dan
begeven we ons — we weten het! — op zeer gevaarlijk terrein,
waar we overal bordjes met „Hoogspanning” aan zullen treffen.
Want, laten we het er maar direct aan toevoegen, er heerscht
een vrij groot potentiaal-verschil tusschen die zenden en die alleen
maar luisteraars zijn.
De oudste brieven dan, zijn zonder twijfel in handen van de
amateurs — zij die zelf, voor eigen gebruik, „fabriceeren” — die
nog vóór deze twintigste eeuw aanbrak, aan het laboreeren waren
met Ruhmkorff en Coherer, de twee essentieele bestanddeëlen van
de eerste amateur zend- en ontvangtoestellen.
Maar... ’t waren toch de „ontvangers”, die het meest vertoefden
in den aether-doolhof en er grondslagen voor nu en later hebben
gelegd. De zendtechniek toch, bood toen ter tijd nog te weinig
middelen, om werkelijk langer tijd boeiende proeven te nemen; de
ontvangtechniek daarentegen, ging betrekkelgk snel vooruit, toen
we van coherer en magnetische detector overgingen op de kris
tallen.
Nog waren ’t „slechts” Morseseinen, die we in onze telefoons te
hooren kregen, maar het was toch nog vóór den oorlog, dat ons
betere ontvangstmiddelen in het vooruitzicht werden gesteld in
den vorm van een drie-electroden lamp. De oorlog bracht de prac335
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tische bruikbaarheid van dit principe. en in Maart 1918 introdu
ceerde de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie op haar
Haagsche tentoonstelling de eerste Nederlandsche lamp-detectoren
en dito-versterkers.
Waarmede, zoowel wat zend- als ontvangtechniek betreft, een
geweldige stap vooruit werd gedaan, ja, de radio een geheel nieuw
stadium was ingetreden.
Nog waren het in hoofdzaak de ontvangende amateurs, die ijverig
proeven namen en het zoo uitgestrekte terrein verkenden en slechts
’n enkeling bemoeide zich met ’t nog zooveel moeilijken zendprobleem.
De Nederlandsche Industrie experimenteerde echter ook onver
moeid op dit gebied en aan een innige samenwerking tusschen
de Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven en de Nederlandsche
Radio-Industrie te ’s-Gravenhage was het te danken, dat op 18
Maart 1919 op de Utrechtsche Jaarbeurs de eerste radiotelefoniedemonstratie’s gehouden konden worden.
In November van dat jaar werd daarop de eerste Nederlandsche
Omroep geopend en al waren er in het begin slechts wekelijksche
concerten om naar te luisteren, het aantal luisterende amateurs
nam toe met groote cijferreeksen. Wat natuurlijk ook toe te
schrijven is aan de toen mogelijk geworden toepassing van radioontvanglampen, die in hetzelfde jaar (1919) op de .markt kwamen
en die een veel betere ontvangst gaven, dan de tot dan toe vrij
algemeen gebruikte kristaldetectoren.
De nu volgende geschiedenis van den Nederlandschen Omroep
behoef ik hier niet neer te schrijven, slechts inoge ik er op wijzen,
dat ook thans het aantal luisteraars vele honderden malen grooter
is, dan dat der zendende amateurs.
Mag ik met deze korte en uitteraard onvolledige uiteenzetting
al aangetoond hebben, dat de radio-luisteraars steeds grooter in
aantal geweest zijn, ik wil daaraan' direct toevoegen, dat den
laatsten tijd het zend-amateurisme eveneens sterk is vooruitge
gaan. wat in de hand is gewerkt door de officieele zendvergunnin
gen, die sinds eenigen tijd, na het met succes afleggen van een
theoretisch en practisch examen, worden verstrekt.
En daarmede, waarde Lezer, zijn we dan gekomen op het terrein
der potentialen! Aan de eene zijde die heel groote groep van radio
luisteraars, die vaak geen, maar dan ook absoluut geen verstand
hebben van de radio-techniek en die „dus” maar al te snel klaar
staan met een even vast als onlogisch oordeel over de andere
groep, die daar zoo ongeveer loodrecht tegenover staat: de groep
der zend-amateurs, die in hun grooten ijver vaak geen oog en oor
hebben voor die alleen maar een ontvangtoestel bezitten.
Dit is een beschuldiging — als we daarvan mogen praten —
die ik niet, dan na kennis genomen te hebben van vele klachten
die mij, als vragenbus-redacteur, bereikten, durf neer te schrijven.
Klachten, die vaak gegrond waren.
Maar ik schrijf ’t, uitsluitend en alleen, om beide partijen te
wijzen op het bestaan van hun „tegen-partij” en om te trachten
alleen al daardoor een mildere stemming- te doen ontstaan, een
stemming, die thans helaas bij sommigen ver te zoeken is!
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We kunnen veilig aannemen, dat de ontvangende amateurs en de
luisteraars de oudste, althans de zwaarste brieven hebben, zij gunnen
echter ook aan de zendende amateurs hun ,,banden” in den aether.
Mits ze maar niet uit hun band springen maar alles in ’t werk
stellen, om die luisteren — op geheel andere banden!' — niet te
storen. Daartoe ontbreekt immers ieder recht!
Maar aan den anderen kant: mocht een luisteraar ondanks deze
„aanmaning" nog eens last hebben van een amateur-zender: late
hij dan bedenken, dat ook die ander wel iets in den aether te
maken heeft en dat die aether allerminst van den luisteraar
alléén is!
Laat men in dergelijke gevallen de bestaande hoogspanning
trachten te neutraliseeren, door tusschenschaJceling van een —
laten we het noemen: — vredes-weerstand, opdat ieder ongestoord
zijn eigen terrein zal kunnen blijven betreden.
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Instituut Steehouwer
te ROTTERDAM
Instituut voor Radiotelegrafie en Radiotechniek
Gevestigd 1918

Graaf Florisstraat 74a-b

Tel. 34520

Opleiding voor:
I. RADIOTELEGR AFIS T ter Koopvaardij en bd. Luchtvaart.
Ia. ONTWIKKELINGSIXAMEN N. T M Radio-Holland.
II. RADIOTECHNICUS en lil RADIOMONTEUR
(Diploma's NBR.).
IV. AMATEUR (de Zendvergunning).

Afd. SCHRIFTELIJK onderwijs.
De deelnemers ontvangen o.m. in eigendom een se-ie kostbare MEETINSTRU
MENTEN. ONDERDEELEN. MONTAGEMATERIAAL. enz.
Voor ui'voer'ge beschrijving zie RADlO-EXPRES nr. 40 d.d. 2 Octob*-r 1931. „Het
eigen Laboratorium van den Radio-technicus” door den Heer J. CORVER.
Uitslag jongste examen (Augustus 1932): Totaal geslaagd 62 candidaten, van onze
school 43; hiervan SCHRIFTELIJK opgeleid 31. Namen en adressen op aanvraag.
Alle inlichtingen, proeflessen, atsestenboekje onder vermelding jaarboek
10 leeraren, 850 geslaagden, 650 cursisten
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Radio-Oncl erwijs
door
L. F. STEEHOUWER
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T~' EN noodzakelijk gevolg van de toepassing der Radiotelegrafie
en later der Radiotelefonie in Nederland moest welhaast zijn
het scheppen van gelegenheden tot opleiding van personen,
in staat den Radiodienst waar te nemen op de door het Rijk en
door particuliere maatschappijen geëxploiteerde radiostations.
Hoewel het werk op een radiostation, wat de kern der bezigheden
betreft, niet zoo zeer afwijkt van dat van een telegrafist op een
telegraafkantoor en er derhalve aanvankelijk kon worden volstaan
met telegraaf-ambtenaren, die getoond hadden een uitgesproken
aanleg te bezitten voor het opnemen van telegrammen op het ge
hoor (het z.g. sounderen), werd geleidelijk de vraag naar gespe
cialiseerde radïotelegrafisten grooter.
Vooral deed zich deze behoefte gevoelen voor de uitoefening van
den radiodienst aan boord van schepen, waar de radiotelegrafist in
vele gevallen geheel zelfstandig moet optreden en waarvoor even
eens in den beginne ex-telegraaf-ambtenaren moesten worden uitT
gekozen.
. De oudste Nederlandsche radiotelegrafisten zijn dan ook vrijwel
zonder uitzondering oud-ambtenaren der telegrafie, die eerst ter
verdere opleiding naar Engeland werden gezonden om daarna
dienst te nemen op de door de Marconi-maatschappij geëxploiteerde
scheepsstations.
In die dagen bestonden nog niet de Rijkscertificaten als Radio
telegrafist, zoodat elke landtelegrafist met wat theoretische en
practische vorming spoedig als zelfstandig ..Marconi-officer” der.
^dienst aan boord kon waarnemen.
De radio-exploitatie op Nederlandsche schepen werd destijds ver
zorgd door de Belgische „Société Anonyme Internationale de
Télégrafie sans fil” (S.A.I.T.), een tak van de groote Marconimaatschappij; later werd in Holland opgericht de ..Nederlandsche
Teleigraafmaatschappij Radio-Holland” (N.T.M. R.-H.),-welke thans
vrrjwél alle Nederlandsche schepen, voorzien van .Radiotelegrafie, in
exploitatie heeft.
Het, behoeft geen betoog, dat de voortdurende behoefte aan des
kundig. en vakbekwaam. personeel, niét kon worden bestreden uit
het bestaande telegraafpersoneel in ’s Rijks dienst, terwgl ook de
instelling van het Rijkscertificaat als Radiotelegrafist een meer
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uitgebreide studie van de techniek en van de voorschriften en
wettelijke bepalingen noodzakelijk maakte.
Ten slotte was de aard der werkzaamheden van een scheepstelegrafist, die in den regel, zooals gezegd, zelfstandig te handelen
heeft bij het optreden van storingen e.d., mede oorzaak dat niet
met landtelegrafisten zonder meer kon worden volstaan.
Uit die periode dateeren de eerste Radio-opleidingen hier te
lande en als een van de weinige scholen, die zich in dn loop der
jaren heeft weten te handhaven en zich heeft weten uit te breiden
tot een instelling, die tot grooten bloei is gekomen, mogen we
zonder eenigen schroom noemen het ,.Instituut voor Radiotelegrafie
en Radiotechniek” te Rotterdam dat zich sedert 1918 beijvert om
de Nederlandsche koopvaardijvloot te voorzien van gediplomeerde
radiotelegrafisten.
Hoewel sedert 1912 reeds aan adspirant-radiotelegrafisten en
aan stuurlieden onderwijs werd gegeven in de vakken, die een
radiotelegrafist noodig heeft om te voldoen aan de eischen van het
examen en van de praktijk, kon toch eerst in 1918 van een werke
lijke school worden gesproken; sedert dien tijd heeft zij zich ge
stadig ontwikkeld en uitgebreid en is zij gekomen tot de inrichting,
die thans allerwegen bekendheid heeft gekregen.
Hoe wordt een radiotelegrafist opgeleid tot een bekwaam be
roepsman, met welke factoren heeft men daarbij rekening te hou
den, hoe herkent men den aanleg en waar moet de leerling in uit
blinken om hem in den kortst mogelijken tijd voor zijn doel klaar
te krijgen, ziedaar enkele vragen, welke we hieronder eenigszins
uitvoerig zullen trachten te beantwoorden, daarbij inlasschende
enkele ervaringen, die in den loop eener bijna 20-jarige praktijk
als leider eener Radio-Onderwijs inrichting werden opgedaan.
De vakken, waarin de adspirant-radiotelegrafist zich heeft te
bekwamen zijn te splitsen in 2 hoofdgroepen, n.1. die welke behooren tot het eigenlijke radio-vak en die welke geëischt worden
door de Radiotelegraaf-maatschappij.
De vakkennis van een radiotelegrafist bepaalt zich in de eerste
plaats tot het telegrafeeren, d.w.z. het seinen en gehooropnemen
van berichten en verder tot het behandelen van de door hem te
bedienen toestellen, het toepassen van internationale voorschriften
en wetsbepalingen en de kennis der algemeene aardrijkskunde t.w.
de ligging der kuststations, havens, zeeën, baaien, golven, kapen,
landen, de overzeesche kabels en de draadlooze verbindingen, ter
wijl ook kennis van de bepalingen betreffende de beveiliging van
menschenlevens bij zee- en luchtvaart noodig is. Deze vakken
worden geëischt op het examen ter verkrijging van het Rijks
certificaat.
De kennis, die een radiotelegrafist behalve de bovengenoemde
nog dient te bezitten bepaalt zich tot de Nederlandsche, Franscbe,
Duitsche en Engelsche taal, de rekenkunde, de algebra en de
aardrijkskunde (topografie en kustlijnen) en eigenlijk zouden we
deze kunnen beschouwen als een aanvulling op de vakkennis,
noodig vooral voor Nederlandsche radiotelegrafisten om zich aan
het internationale telegraafverkeer te kunnen aanpassen.
Het is de N.T.M. Radio-Holland, die deze eischen stelt voor de
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in haren dienst zijnde radiolelegrafisten. Strikt genomen heeft een
radiotelegrafist met uitsluitend vakbekwaamheid (Rijkscertificaat),
de bevoegdheid, den dienst aan boord van een schip uit te oefenen.
Zeer terecht acht de radiotelegraafmaatschappij echter deze kennis
onvoldoende om het verkeer in den internationalen radiotelegraafdienst met goed gevolg gaande te houden, waarom zij dan ook het
hiervoor genoemde, z.g. ontwikkelingsexamen instelde.
Vrijgesteld van dit examen zijn de bezitters van een einddiploma
eener H.B.S. met 3-jarigen cursus, van een diploma M.U.L.O. B
(of A met voldoende cijfers voor de gevraagde vakken), of daar
mede officieel gelijkgestelde getuigschriften.
We zeiden het reeds, dat een radiotelegrafist de noodige vakbe^
kwaamheid en de vereischte algemeene ontwikkeling moet bezitten
om den radiodienst aan boord naar behooren te kunnen uitoefenen.
Bepalen we ons voorloopig tot de vakkennis.
Het voornaamste deel daarvan, althans het gedeelte dat den
meesten tijd in beslag neemt, is wel het seinen en opnemen. Oogenschijnlijk lijkt dit een eenvoudige bezigheid en de leek stelt zich
in den regel het seinen niet anders voor dan dat de telegrafist
puntjes en streepjes op een seinsleutel tikt, die de ander dan moet
opnemen.
Hoe geheel anders blijkt, de praktijk! Zonder te willen beweren,
dat het een moeilijk vak is, kunnen we toch als vaststaand aaniiemen, dat slechts door langdurige oefening, gevolgd door een
periode van practische ervaring een alleszins bekwaam radiotele
grafist, die in staat is, het hoofd te bieden aan de uiteenloopende
eischen, die het radiotelegraafvak stelt, wordt gekweekt.
Het teïegrafeeren is een aanlegvak, dat door sommigen in vrij
korten tijd kan worden aangeleerd. Persoonlijk zijn mij gevallen
bekend, waarbij in pl.m. 6 maanden een snelheid van 20 woorden
kon worden bereikt. Andere uitersten zijn weer perioden van 3 è. 4
jaren en soms langer voordat voldoende practische vaardigheid
werd verkregen. De norm is ongeveer l1/,. k iy2 jaar, waarbij zooals vanzelf spreekt het aantal dagelijksche oefenuren een belang
rijke factor is.
Nemen we een geval, waarin eiken dag pl.m. 2 uren wordt ge
oefend. dan kunnen we zeggen dat normaal aangelegden in den
bovengenoemden tijd zonder veel moeite de eindstreep kunnen be
reiken. Zouden we het aantal dagelijksche oefenuren opvoeren, dan
brengt dit voor de meesten geen noemenswaardige bekorting van
den leertijd.
• Het onderricht in seinen en opnemen vangt aan met zorgvuldig
gekozen oefeningen, waarbij eerst de minst samengestelde morseteekens en geleidelijk de meer ingewikkelde worden voorgeseind.
Reeds bij die beginoefeningen kan men de beter-aangelegden her
kennen. doordat zij weinig of geen fouten maken in de z.g. puntIetters Wie b.v. herhaaldelijk een S voor een H opneemt of een
U met een V verwart, kan er staat op maken, dat hij langer zal
moeten oefenen dan hij, die deze moeilijkheden niet ondervindt.
Het blijkt spoedig, dat het gehooropnemen niet simpel is een geheugenindruk van een serie punten, strepen of combinatie daarvan.
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Ware dit het geval, dan was men klaar, zoodra alle morseteekens
behoorlijk gememoreerd zijn.
Het is een bepaalde bevattelijkheid om een letter of teeken, be
staande uit korte en lange stooten onmiddellijk te kunnen herken
nen en op te schrijven om dan zeer snel weer daarvan los te
komen en naar het volgende teeken te luisteren en zoo vervolgens.
Soms wordt een zekere snelheid bereikt en blijkt het bijna on
mogelijk daarover heen te komen. Zoo’n rimpel komt meermalen
voor in verschillende perioden der opleiding en zelfs bij de meest
•begaafden op dit gebied.
Meer nog dan bij het onderricht geven in gehooropnemen is
methodisch onderwijs gebiedend bij het aanleeren van het seinen.
Ook dit is niet eenvoudig het neerdrukken van den seinsleutel in
een bepaalde maat, doch het vereischt van den instructeur zoowel
als van den leerling de grootst mogelijke oplettendheid en van der.
laatstgenoemde in het bijzonder de meest volkomen medewerking.
Het begint met oefeningen in het vasthouden van den seinsleutel
waarna de maat wordt geleerd, waarin deze neer en op moet
worden bewogen.
Allerlei verkeerde bewegingen van vingers, arm of pols moeter.
in de kiem worden onderdrukt en als ten slotte een klasse in staat
is om gedurende eenigen tijd maatvast enkele zinnen gemeenschap
pelijk te seinen, staan we nog slechts aan het begin der moeilijk
heden, die overwonnen moeten worden, voordat van de heterogené
bestanddeelen, waaruit in den regel een klasse is samengesteld, be
hoorlijk geoefende radiotelegrafisten zijn gevormd.
Maatgevoel, aandacht en goede wil zijn de voornaamste voor?
waarden om het doel te bereiken.
Voor het onderwijs in de electro- en radiotechniek treden weer
geheel andere eigenschappen naar voren. Vanuit een onderwijsstandpunt bezien komt het er hierbij vooral op aan, dat de leer
stof zoo populair mogelijk aan de leerlingen wordt opgediend, tot
dat zij het geheele terrein kunnen overzien. Daarna treedt men
meer in bijzonderheden en kunnen de verschillende onderwerpen
afzonderlijk meer diepgaand worden behandeld. Vooral is het zaak;
de beginselen, waarop deze tak van wetenschap berust, niet al té
vluchtig te doorloopen. Dit vergemakkelijkt het begrip van dé
meer ingewikkelde onderwerpen.
Om het onderwijs in de voorschriften, wettelijke bepalingen erj
aardrijkskunde naar behooren tot een goed einde te brengen, is aU
leen noodig, dat de candidaat zich van meet af aan voorneemt, de
leerstof geregeld te verwerken en te onthouden en dit ook doetj
Een weinig combinatievermogen en wat plooibaarheid in de geT
vallen, dat de voorschriften voor verschillende uitleggingen vat
baar zijn, is voorts aanbevelenswaardig.
Samenvattende is het derhalve voor een toekomstig radiotelej
grafist noodzakelijk, dat hij voldoenden aanleg heeft om het vak
te leeren, dat hij zich van stonde af aan ernstig aan de studie
gaat wijden en dat hij zich met het zeeleven kan vereenigen'.
Plichtsbetrachting en vastberadenheid dienen voorts tot zijn uit
rusting te behooren, wijl de radiotelegrafist in gevallen van ernstig
en dreigend gevaar onverschrokken op zijn post moet blijven en de
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orders van den kapitein tot het uiterste oogenblik moet overseinen.
Veel hangt hierbij dus af van persoonlijke eigenschappen, die
zooals vanzelf spreekt niet op een school kunnen worden bijgebracht.
Algemeene ontwikkeling en voldoende talenkennis zijn tenslotte
kwaliteiten, die niet zonder meer te ontberen zijn. Door zijn voort
durend contact met buitenlandsche kuststations, dient hij zich be
hoorlijk in de meest voorkomende talen, voornamelijk Engelsch, te
kunnen uitdrukken, afgezien nog van het feit, dat hij, in vreemde
havens zijnde, voor zijn eigen gebruik de kennis der landstaal
noode zal kunnen missen.
In geheel andere richting gaat de opleiding voor Radiotechnicus
en Radiomonteur. Voor beide vakken worden sedert 1926 in Neder
land opgeleid jongelui, die zich tot het radiovak en wel de techniek
daarvan meer in het bijzonder aangetrokken gevoelen. We zullen
enkele punten uit de voor-geschiedenis dezer opleiding aanstippen
om daarna iets te vertellen over de werkwijze bij het vormen van
radiotechnici en radiomonteurs en de mogelijkheden, die zich voor
gediplomeerden onder normale omstandigheden openen.
Omstreeks 1925 deed zich de behoefte gevoelen aan .min of meer
gespecialiseerde personen, die het radiovak in al zijn geledingen
jenden en dus in staat waren zelfstandig de leiding op zich te
nemen in een fabriek van radiotoestellen, als chef eener herstellingswerkplaats op te treden, op laboratoria een leidende functie
te bekleeden enz., overal dus waar een radio-ingenieur niet strikt
noodig is, doch waar een monteur in kennen en kunnen te kort
schiet. Voor deze laatsten, de radiomonteurs is eveneens theoreti
sche en practische vorming noodzakelijk, doch vooral de theoreti
sche opleiding is minder diepgaand.
1 Om in de hierboven genoemde behoefte te voorzien werd onder
leiding van Ir. Leistra e.i. een leerplan samengesteld, dat in de
eerste plaats gericht was op de practijk der radiotelegrafie en
radiotechniek.
De bestaande opleiding voor Radiotelegrafisten werd uitgebreid
met een afdeeling voor Radiotechnicus en voor Radiomonteur, er
werd een werkplaats voor practischen toestelbouw, metingen en
proefnemingen ingericht, waarbij spoedig daarna aansluitend een
1'okaal voor theoretische lessen en een afzonderlijke ruimte voor
den K.G. zender (PI1G), terwijl tenslotte een ruime voorraad
materiaal, onderdeden en leermiddelen werd aangeschaft.
Al spoedig werd van de zijde der groot-industrieelen op radiogebied instemming met het leerplan betuigd en ook de Nederlandsche Bond van Radiohandelaren (N. B. R.) bleek een sterk voor
stander der nieuwe opleidingen. Zoo zeer bleek deze laatste te
syrapathiseeren met het denkbeeld, dat kort na den aanvang der
eerste cursussen, de N.B.R. het geheele leerplan, de examenregeling
en het examenreglement alsmede de uitreiking der diploma’s van
het Instituut voor Radiotelegrafie en Radiotechniek te Rotterdam
overnam, waardoor de waarde der uit te reiken getuigschriften
aanzienlek steeg. Hiermede was n.1. opeens uitgeschakeld een
mogelijke rivaliteit tusschen verschillende opleidingen of gemar
chandeer met de eischen.
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Hoe het onderwijs in de afdeelingen voor Radiotechnicus en
Radiomonteur verloopt, blijkt eenigszins uit de aan den tekst ter
toelichting bijgevoegde foto’s. Theorie en praktijk reiken elkaar
hier de hand; wat eerst theoretisch behandeld is, wordt daarna
practisch toegepast en aan het einde van den cursus worden aller
lei ontvangtoestellen en versterkers gebouwd onder leiding en toe
zicht der leeraren, storingen opgezocht in defecte toestellen, zen
ders gemaakt en beproefd. Er wordt geboord, gezaagd, gesoldeerd,
kortom alle werkzaamheden worden verricht, die een technicus of
monteur in de praktijk zal ontmoeten.
Eenigen tijd, nadat de mondelinge leergangen, die als dag- of
avondcursus kunnen worden gevolgd, een aanvang genomen hadden,
deed zich de behoefte gevoelen, ook hen die niet in de gelegen
heid waren, persoonlijk aan het onderwijs deel te nemen, aan radiotechnische leiding te helpen. Deze poging werd, om het zoo maar
eens uit te drukken een succesnummer van Ir. Leistra, die met
de door hem samengestelde en geleide schriftelijke cursussen een
stuk werk heeft geleverd, dat tot op heden nog niet is geëvenaard.
Als jongste uitbreiding dier leergangen, die zooals vanzelf spreekt
voortdurend op peil gehouden worden, moet nog worden vermeld
de beschikbaarstelling van een klein doch volledig laboratorium,
bestaande uit een zestal waardevolle meetinstrumenten met uit
voerige handleidingen, en het verstrekken van onderdeden en montagemateriaal voor het bouwen van allerlei toestellen. De cursisten
verrichten thuis allerlei metingen aan lampen, maken en meten
weerstanden, ijken condensatoren, boren frontplaten, monteeren
ontvangtoestellen, versterkers enz. en zenden al hun werk geleide
lijk ter controle en beproeving op.
Na een dergelijke opleiding behoeft het dan ook geenszins ver
bazing te wekken, dat het meerenaeel der afgestudeerde candidaten
aan de eischen van het examen weet te voldoen en dat zij zich
in de praktijk volledig bevoegde krachten toonen.
En dat de radio-industrie prijs stelt op de, op deze wijze ge
vormde personen, blijkt wel uit de omstandigheid, dat door middel
van het plaatsingsbureau, dat aan de school verbonden is, reeds
meer dan 200 gediplomeerden een goed betaalden werkkring vonden.
Zelfs in dezen tijd van stilstand en teruggang in vrijwel alle tak
ken van bedrijf bereiken der school nog aanvragen om radiotechnisch personeel en gelukt het, de daarvoor in aanmerking komenden
aan een plaats te helpen. Als merkwaardigheid vermelden we een
zeer recent geval, waarbij uit Zwitserland een aanvraag binnen
kwam om een radiotechnisch chef voor een nieuw op te richten
fabriek van radiotelefoontoestellen. Zoo werken dus handel en in
dustrie samen met deze onderwijsinrichting, in het belang der af
gestudeerden en tot bevordering der radiotechnische wetenschap.
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voor de
Omroep besclnkbare
Frequenties,

door
Ir. C. H. DE VOS,
Hoofdingenieur
der Telegrafie en Telefonie

T'' EN ieder, die in den omroep belang stelt, heeft wel eens
H ondervonden, dat het soms moeilijkheden oplevert, de ont
vangst van naast elkaar werkende omroepzenders uit elkaar
te houden. Zooals men weet wordt dit veroorzaakt, doordat bij de
tegenwoordige omstandigheden het aantal frequenties, dat voor
den omroep beschikbaar is, niet toereikend is voor het aantal be
staande omroepzenders.
De voor den omroep beschikbare frequenties zijn bij de conventie
van Washington in 1927 internationaal vastgesteld en omvatten de
banden van 160 tot 224 kiloperioden per secunde (golflengte 1875
tot 1340 meter) en van 550 tot 1500 kiloperioden per secunde (545
tot 200 meter). Gedeelten van deze banden zijn nog mét andere
diensten gemeenschappelijk.
Dat bij de tegenwoordige situatie, de omroep aan deze fre
quenties niet genoeg heeft, blijkt wel hieruit, dat voor vele zenders
de onderlinge afstand te klein is, dat sommige zenders op dezelfde
frequentie werken en dat bovendien nog een aantal, waaronder be
langrijke omroepzenders buiten de vastgestelde banden werken.
Het laboratorium van de Union Internationale de Radiodiffusion
(U.Ï.R.) te Brussel nam in November 1931 de volgende Stations
buiten de omroepbanden waar:
Kaunas (155), Moskou (230), Weenen experimenteel (239),
Boden (242), Stamboel (250), Reikjavik (250), Kalundborg (260),
Oslo (277), Tiflis (280), Kiev (290), Leningrad (300), Wilno (516),
Ljoebjana (522), Freiburg (527), Hannover (530), Augsburg (536),
Kaiserlautern (536) en Budapest (545). De getallen tusschen
haakjes geven het aantal kp./sec. der zenders aan.
Dit zijn nog niet eens alle bestaande stations, welke buiten de
officieele banden werken.
Ondanks deze overschrijding is geen bevredigende toestand ver
kregen!
Gaan we nu eens na, welke uitbreiding van de omroepbanden
noodig zou zijn, om een aannemelijken toestand te verkrijgen.
We willen daartoe van een uiterste uitgaan en eens aannemen.
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dat men vrij zou zijn, zooveel frequenties voor den omroep in
beslag te nemen als men wilde. Wij komen dan tot het gebied
tusschen 60 en 1500 Kp./sec. (5000 tot 200 m.), dat zelfs in die
veronderstelling, als zeer ruim zou kunnen gelden, omdat de ge
bruikelijke omroep-ontvangtoestellen niet • ingericht zijn voor „lange
golven” boven 2000 m., zoodat zij voor ontvangst in het gebied van
150 tot 60 Kp./sec. nog geschikt gemaakt zouden moeten worden.
In het veronderstelde gebied zouden dan 1500 min 60 d.i. 1440
kiloperioden voor den omroep beschikbaar zijn.
Teneinde na te gaan, voor hoeveel zenders’ hierin plaats is,
moeten we weten, hoeveel Kp. een zender in beslag neemt.
Aanvankelijk heeft de U.I.R. aangenomen, dat voor een omroepzender 10 Kp. voldoende is. De draaggolf van den naastliggenden
zender veroorzaakt dan een interferentietoon van 10.000 trillingen
per sec. hetgeen een zeer hooge toon is, welke, naar men aannam,
niet hinderlijk zou zijn. Verder kan men in muziek- en spraak-trillingen tot 5000 perioden per sec. overbrengen. Om voor meer
zenders plaats te verkrijgen, heeft men bij de internationale con
ferentie te Praag dit getal op . 9 gebracht, hetgeea inderdaad in
vele gevallen voldoende is gebleken. Sindsdien is het vermogen
voor een aantal zenders echter aanmerkelijk opgevoerd en proef
ondervindelijk is gebleken, dat voor twee op elkaar volgende
krachtzenders, dit aantal ten eenenmale onvoldoende is en ten
minste 12 zou moeten bedragen. Laat ons echter, om tot een ge
middeld resultaat te komen, aannemen dat 10 Kp. per zender vol
doende zou zijn.
In het gedachte gebied van 1440 Kp. zou dan plaats zijn voor
1440 gedeeld door 10 of 144 omroepzenders.
Nu blijkt echter, indien men de lijst van bestaande omroep
zenders, welke door de U.I.R. wordt uitgegeven, raadpleegt, dat er
thans reeds in Europa pl.m. 280 omroepzenders bestaan! Hierbij
is een groot aantal onbelangrijke en zwakke locale zenders, waar
van sommigen op gemeenschappelijke golflengten werken. Op de
maandelijksche lijst van door het laboratorium van de U.I.R. te
Brussel gemeten omroepzenders komen er 177 voor. We moeten
dus wel tot de slotsom komen dat, zelfs in het verondersteld ex
treme geval, door uitbreiding van het aantal beschikbare frequen
ties geen volkomen afdoende bevrediging zou worden geschonken
aan den zich steeds uitbreidenden omroep!
Het is daarbij van belang, ons eens in te denken, wat voor het
verkrijgen-van dit onvoldoende resultaat, opgeofferd zou moeten
worden.
In het gebied van 60 tot 110 Kp./sec. (5000 tot 2725 m.) werken
thans in Europa pl.m. 168 telegrafiezenders, welke een honderdtal
diensten tusschen vaste punten verzorgen. Behalve door Staats
diensten worden deze verbindingen geëxploiteerd floor particuliere
maatschappijen, waarvan de meesten, bij opheffing van dit belang
rijke verkeer, zouden moeten verdwijnen. Men zal zich afvragen,
hoe in dit kleine frequentiegebied, waarin voor slechts vijf omroepzendrs plaats zou zijn, zooveel telegrafiezenders kunnen werken.
De oorzaak hiervan is, dat een telegrafiezender om technische
redenen zeer veel zuiniger met den aether omgaat, dan dit voor
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een teléfoniezender mogelijk is, zoodat in den frequentiéband, welke
één omroepzender inneemt, plaats is voor pijn. 30 telegrafiezenders!
Het volgende slachtoffer zou de scheepstelegraafdienst op lange
golf zijn. Tusschen 110 en 130 Kp./sec. (2725 tot 1875 m.) werken
pl.m. 307 kuststations voor dezen dienst met tallooze daarvoor in- *
gerichte scheepsstations, welke daardoor hunne telegrammen kun
nen wisselen met ververwijderde kuststations.
Wij komen nu tot het frequentiegebied voor het mobiele verkeer
van 224 tot 550 Kp./sec. (1340 tot 545 m.).
Een gedeelte hiervan is voor gemeenschappelijk gebruik met
andere diensten bestemd, er behooren echter ook die frequenties
onder, welke voor de navigatie en de veiligheid, ter zee en in de
lucht, van het grootste belang zijn. Deze zijn overal dezelfde, in
dien deze dus voor den omroep vrijgegeven zouden moeten worden
zouden alle stations, welke daarvoor op aarde in gebruik zijn, het
veld moeten ruimen.
Voor het luchtverkeer zijn dit pLm. 450 grondstations en pl.m.
900 vliegtuigstations, voor het scheepsverkeer pl.m. 1000 kust
stations en pl.m. 15.000 scheepsstations!
De wensch, om dit koor tot zwijgen te brengen zal wel bij geen
enkelen omroep enthusiast opkomen, althans niet indien hij tot een
zee- en luchtvarend volk behoort. Men denke zich echter eens in
wat het zou beteekenen al deze zenders en ontvangrs te doen over
brengen naar een ander golfgebied, zonder de veiligheid een oogenblik in het gedrang te brengen!
In het licht der gegeven cijfers moeten we tot de slotsom komen,
dat het uitbreiden of wijzigen van de frequentiebanden voor den
omroep alleen geen mogelijkheid biedt om tot een alleszins bevre
digend resultaat te komen.
Het zal dus noodzakelijk zijn, wil men tot een goeden toestand
geraken, daarnaast andere wegen te zoeken. Een voor de hand
liggende oplossing zou zijn, het aantal omroepzenders te vermin
deren. Een geringer aantal zenders, welke ongestoord ontvangen
kunnen worden, is toch te verkiezen boven meer zendrs en meer
storingen!
Indien daarbij ieder belanghebbende meent, dat hijzetf niets kan
missen en de bereidwilligheid daartoe dus aan zijne buren moet
overlaten, ware in deze richting evenwel niet veel te verwachten.
Mogelijk kan ook eene oplossing op technisch gebied gevonden
worden.
Het zoodanig synchroniseeren van zenders, dat een aantal daar
van zonder overwegende bezwaren op dezelfde frequentie kan wer
ken, is eene mogelijkheid, welke gegronde hoop op uitvoerbaarheid
geeft en waarmede reeds proeven zijn genomen.
Een andere methode zóu kunnen zijn het onderdrukken van de
uitstraling van de draaggolf en een der zijbanden. Deze methode
grijpt echter meer in bestaande toestanden in, omdat alle ontvang
toestellen daarbij gewijzigd zouden moeten worden.
Het ware te hopen, dat door goeden wil tot internationale samen
werking en door de hulp van de techniek dit moeilijke vraagstuk
tot een goede oplossing kon worden gebracht.
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AT betreft de waarde en de beteekenis van den radio-omroep,
daarover behoeft hier op deze plaats niet nader te worden
uitgewijd. Elders in deze uitgave zijn deze punten voldoende
oelicht. Zonder bezwaar kan worden aangenomen, dat de omroep
zijn plaats in het dagelijksch leven heeft veroverd.
Vergeleken bij hetgeen, dat bij de eerste uitzendingen, voor
slechts enkele jaren, werd geboden, is een enorme vooruitgang op
te merken, zoowel in de ontvangtoestellen en luidsprekers als in
de zenders. Weinige nieuwe vindingen zijn zoo snel gegroeid en
zoo volledig verbeterd als de radio.
Gezegd mag worden, dat nu een toestand verkregen is, waarbij
de weergave van het gesproken woord, zang en muziek onder
gunstige voorwaarden is te waardeeren als „goed”. De beperking
.onder gunstige voorwaarden” dient daarbij gesteld te worden,
want is de ontvangst niet storingsvrij, dan verandert die waardeering dikwijls in „ongenietbaar”.
De mooiste weergave kan hopeloos bedorven worden door sto
ringen. Deze storingen kunnen in twee groepen worden verdeeld.
a. atmosferische storingen, en
b. storingen veroorzaakt door electrische toestellen en inrich
tingen.
De atmosferische storingen, veroorzaakt door lucht-electriciteit,
zijn den luisteraars helaas meer dan bekend. Deze zijn soms ge
durende vele dagen de oorzaak, dat de radio-ontvanger maar uit
geschakeld blijft, want een voortdurend gepruttel, vergezeld van
meer of minder harde slagen, maken het luisteren meer tot een
beproeving dan tot een genot.
Sinds de radio zijn intrede heeft gedaan hebben de pioniers en
de later volgende beoefenaars van deze wetenschap zich ook in
gespannen middelen te bedenken en te beproeven om deze storin
gen te bestrijden en zoo mogelijk onschadelijk te maken. Veel
succes hebben deze pogingen echter niet gehad en het is ook niet
ie verwachten, dat een afdoende oplossing gevonden zal worden.
Door toepassing van een gerichte ontvangst met behulp van een
.'•aam-antcnne kan somtijds een verbetering worden verkregen,
maar bevredigend is het niet en andere middelen ontbreken voor
de omroep-ontvangst.
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Gelukkig is het met de tweede soort storingen anders gesteld.
Deze worden veroorzaakt door electrische toestellen en inrichtin
gen en worden typeerend door de Engelschen „man-made” sto
ringen genoemd. Evengoed als de storingen een gevolg zijn van
menschelijke handelingen, evenzoo is het aan het menschelijk ver
nuft gelukt middelen te vinden om deze weer te bestrijden en meer
of minder volkomen onschadelijk te maken.
Alle electrische toestellen en inrichtingen kunnen deze storingen
veroorzaken, hetzij door een fout in de installatie, hetzij door dat
de eigentlijke functie van het apparaat noodzakelijkerwijze de
storing teweegbrengt.
Zoodra in een electrischen kring de stroom zeer snel groote ver
andering in sterkte vertoont, hetgeen gepaard kan gaan .met vonkvorming, worden hoogfrequente electrische trillingen in het leven
geroepen. Deze trillingen kunnen op verschillende manieren, bijv.
door straling, of door voortplanting langs geleiders, zich versprei
den en een antenne van een radio-ontvangtoestel bereiken. Op die
manier komen de storingen onze huiskamer binnen en bederven
ons radiogenoegen.
Zoo kan een loszittende lamp in een fitting, waardoor een on
volkomen contact wordt gevormd tusschèn den gloeidraad en de
draden van net en de stroom niet regelmatig kan doorgaan, maar
af en toe verbroken wordt, hetgeen gepaard gaat met een reeks
kleine vonkjes tusschèn lamp en fitting, de bron van de storing
zijn, welke niet alleen de radio-ontvangst in dezelfde kamer of
hetzelfde perceel bederft, maar ook voor naburige luisteraars on
aangename gevolgen kan hebben.
Hetzelfde geldt voor een min of meer defect snoer van een
schemerlamp, een electrisch kacheltje of een ander losstaand
electrisch toestel, voor een steker, welke niet goed sluitend in een
stopcontact past, voor een schakelaar, die een twijfelacjitig con
tact maakt, voor een smeltzekering, welke niet deugdelijk verbin
ding maakt en voor nog veel meer minder goed functioneerende
onderdeden in een electrische installatie.
De te nemen maatregel in deze gevallen is eenvoudig en af
doende: vervanging van de min of meer defecte onderdeden door
deugdelijke apparaten. De veroorzaakte storing in het radiotoestel
kan hierbij zelfs een nuttige rol spelen omdat daardoor deze ge
breken aan het licht komen, terwijl zij anders misschien niet zou
den worden opgemerkt.
Er zijn ook electrische apparaten, waarin voor een juiste wer
king het noodig is, dat de stroom regelmatig moet worden ver
broken en gesloten. Dit is bijv. het geval in een electrische schel,
een poolwisselaar, een thermostaat, een relais, een commutator, een
seingever enz., enz. Hierbij is het dus niet mogelijk middelen toe
te passen waardoor de stroom voortdurend door kan gaan omdat
daardoor de feitelijke functie van het toestel zou worden ónmogelijk
gemaakt. Hierbij kan hoogstens door voorzieningen worden ge
tracht het verbreken van den stroom minder snel te doen plaats
vinden, maar in sommige gevallen zijn hierbij ook grenzen in acht
te nemen. De middelen welke ons verder ten dienste staan, beoogen de bij de stroomverbreking optredende hoogfrequente tril352

lingen in te sluiten en zooveel mogelijk te beletten dat zij zich in
de ruimte voortplanten. Dit kan geschieden door het aanbrengen
van condensatoren, eventueel in serie geschakeld met Ohmsche
weerstanden, over de contacten waar de stroom wordt verbroken,
door het plaatsen van hoogfrequent smoorspoelen in de geleidingen
naar en van de plaats van de onderbreking, waardoor de hoog
frequente trillingen belet worden zich door die geleidingen voort
te planten en ten slotte kan nog het storing veroorzakende toestel
of onderdeel in een met de aarde verbonden metalen kast worden
ondergebracht, waardoor directe straling en koppeling met andere
geleiders wordt voorkomen.
In bijgaande schets, ontleend aan een brochure van Siemens en
Halske, is aangegeven hoe de voorziening kan worden aangebracht
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brj een electromotor. De storingsoorzaak moet hier gezocht worden
in den overgang van de borstels op den collector. Voor bestrijding
van de storing worden een tweetal condensatoren (Rfss 10 b) in
serie tusschen de beide borstels geschakeld, terwijl het midden van
de condensatorenbatterij verbonden wordt met het massief van den
motor, dat tevens deugdelijk geaard wordt. Om te voorkomen, dat
de ontstane hoogfrequente stroompjes zich verder voortplanten
door de verbindingsdraden met het net, worden in deze beide ge
leidingen nog hoogfrequent smoorspoelen (H.Fr. drossel) opge
nomen. Deze smoorspoelen moeten zoo dicht mogelijk bij den motor
worden geplaatst, want bevinden zich nog geleidingen van eenige
lengte tusschen motor en smoorspoelen, dan werken deze op hun
beurt als straler voor de hoogfrequente energie.
Op soortgelijke wijze kunnen de meeste storingveroorzakende
electrische toestellen practisch storingsvrij gemaakt worden of ten
minste kan de storing zeer aanmerkelijk worden verminderd.
Er zijn echter enkele gevallen waarin de oplossing veel moeilqker en kostbaarder is. Als voorbeeld kunnen we daarvoor noemen
de diathermi-toestellen, welke tegenwoordig zeer veel toepassing
vinden voor medische doeleinden. In het meest voorkomende type
worden de vereischte hoogfrequent-stroomen opgewekt door middel
van een vonkenbrug evenals dit in de eerste radiotelegrafiezenders
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het geval was. Dergelijke toestellen hebben dan veel overeenkomst
met een ouderwetschen gedempten zender en hebben alle kwade
eigenschappen daarvan. Het is dan ook gemakkelijk te begrijpen,
dat zij geweldige storing kunnen veroorzaken, te meer omdat zij
van betrekkelijk groot vermogen zijn. De bovengenoemde middelen
kunnen hier niet worden toegepast, want, afgescheiden van de
vraag of ze afdoende zouden zijn, zouden zij de werking van het
toestel onmogelijk maken. Hier moet een andere oplossing worden
gevonden. Door het toestel, de patiënt en de manipulateur in een
zoo volledig mogelijk metalliek afgeschermde ruimte onder te
brengen kan de storing worden voorkomen. Daarvoor moeten dus
de wanden, de vloer, de zolder, de deur en de ramen van een kamer
zorgvuldig worden bekleed met bijv. metaalgaas met een kleine
maasopening, hetgeen een kostbare, niet-eenvoudige voorziening
beteekent. Diathermi-toestellen werkende met drie-electroden lam
pen storen minder maar zijn veel duurder in aanschaffing en
onderhoud.
Electrische trams en treinen kunnen ook als ernstige storingsbronnen worden genoemd en ook hiervoor zijn de voorzieningen
niet zoo eenvoudig. Toepassing van speciale sleepstukken voor af
nemen van den stroom van den voerdraad, voorziening van de
motoren en het aanbrengen van condensatoren tusschen het net en
de aarde kunnen hier gelukkig veel verbetering geven.
De storing veroorzaakt door genereerende ontvangtoestellen van
buren (Mexikaansche hond) komt gelukkig lang niet zoo veel
meer voor als eenige jaren terug, dank zij de afgeschermde hoogfrequentlamp, welke tegenwoordig in de meeste toestellen voor
komt en ook omdat de luisteraars meer ontwikkeld zgn in de be
handeling van het toestel.
Een belangrijke vraag is: kunnen voorzieningen worden getroffen
aan den kant van het ontvangtoestel om te beletten, dat de sto
rende hoogfrequent-stroompjes daarin binnendringen? Het ant
woord moet hierop luiden: Practisch gesproken kan hiertegen bg
het ontvangtoestel zoo goed als niets gedaan worden zonder de
ontvang-eigenschappen van het apparaat ongunstig te beïnvloeden.
De door de storingsbronnen uitgestraalde hoogfrequent-trillingen
zijn niet van één frequentie, maar omvatten vrijwel alle frequen
ties voorkomende in het omroepgebied. Door deze bijv. door filterketens tegen te houden zouden ook de frequenties van de omroepzenders worden belet het ontvangtoestel ongehinderd te bereiken.
De voorzieningen moeten dus getroffen worden bij de bron van de
storingen zelf.
Voor het opsporen van de storingsbron beschikken we over
handige en goedwerkende middelen. Deze bestaan uit een draag
baar ontvangtoestel voorzien van een raam-antenne. De stand van
het vlak van deze antenne, waarbij een maximum geluid wordt
waargenomen, geeft ons de richting aan waarin de plaats van de
storing gezocht moet worden. Vermeerdering van het geluid bij
verplaatsing wil zeggen, dat we op den goeden weg zijn. Op deze
wijze is de storingsbron meestal vrij gemakkelijk te vinden.
En als de plaats gevonden is, is dan de zaak in orde, is dan de
eigenaar of gebruiker van het storingverv/ekkende apparaat ver354

plicht maatregelen te treffen om die storing zooveel mogelrjk te
voorkomen? In ons land en in de meeste andere landen is dit nog
niet het geval. Wat ons land betreft, moet een uitzondering ge
maakt worden voor storingen veroorzaakt door het genereeren van
ontvangtoestellen. Dit toch is in het Radio-reglement verboden en
strafbaar gesteld.
Het is een gelukkig verschijnsel, getuigende van samenhoorigheidszin, dat meestal genoemde eigenaar of gebruiker bereid is
mede te werken om dezen misstand uit den wereld te helpen. Maar
het komt helaas ook voor, dat deze medewerking ontbreekt en
botte weigering daarvoor in de plaats treedt. In Denemarken is
een wet tot standgekomen, welke in dergelijke gevallen raad
schaft. In meerdere Duitsche gemeenten en ook in enkele Nederlandsche bestaan verordeningen, welke meer of min hulp bieden
aan gestoorde luisteraars. In sommige gevallen kan bij ons ook
de Hinderwet hierbij van nut zijn.
Het blijft een moeilijke kwestie om voor dit vraagstuk een be
vredigende oplossing te verkrijgen omdat hierbij twee tegen
strijdige belangen in het spel zijn. Ook in ons land is de overheid
overtuigd van de belangrijkheid van het storingsvraagstuk, het
geen blijkt uit de instelling van een commissie, ter bestudeering
daarvan en het overwegen van eventueel te nemen maatregelen.
Laten we hopen, dat deze commissie ons binnen niet te langen tijd
een oplossing van het vraagstuk aan de hand doet, die beide
partijen zoo goed mogelijk bevredigt.
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P verzoek van den Minister van Waterstaat hebben de vol
gende personen zich bereid verklaard deel te nemen aan be
sprekingen in zake het overwegen van maatregelen tegen
storing in de radio-omroep-ontvangst:
Voor het Ministerie van Waterstaat (Afd. Waterstaatsrecht):
de Heer Mr. Dr. J. F. Schönfeld, Administrateur, Chef der Afd.
Waterstaatsrecht (tevens Voorzitter).
Voor den Centralen dienst der Arbeids-Inspectie (Hinderwet),
de Heer Ir. A. H. O. W. de Bats, Electro-technisch-ingenieur bij
de Arbeids-Inspectie.
Voor de Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven
in Nederland:
de Heer Ir. G. de Zoeten, Ingenieur bij het Centraal-bureau der
Vereeniging te Arnhem.
Voor het Verbond van Electro-technische Handel en Industrie:
a. voor den Handel: de Heer Ir. A. J. Odinot, Ingenieur bij de
firma Siemens en Halske A. G., Afdeeling Telefunken te
’s-Gravenhage;
b. voor de Industrie: de Heer A. van Sluiters, Ingenieur bij de
N.V. Philips’-Radio te Eindhoven.
Voor de Nederlandsche Vereeniging voor Radio-telegrafie:
de Heer C. H. Hebeis te Rotterdam.
Voor het Comité voor Tramstoringsonderzoek te Amsterdam:
de Heer K. Stoffels, Ingenieur bij de Gemeentetram aldaar.
Voor de Vereeniging van Hoofden voor Stroomdistributiebedrijven
in Nederland:
de Heer A. J. Th. Hofman, Directeur der Gemeente Lichtbedrijven te Alkmaar.
Voor het Staatsbedrijf der P.T.T.:
de Heeren: Ref. Mr. G. H. Dijkmans v. Gunst, Ref. P. A. Enserinck, G. Emmerik, Electro-technisch Hoofdambtenaar, terwijl
als secretaris zal optreden de heer P. de Groen, Adj. Ref. der
P.T.T., werkzaam bij den Radio-Contröledienst.
In de openingsrede van de eerste zitting merkte de DirecteurGeneraal der P.T.T. oma. op:
De Radio-omroep-ontvangst, die voor velen is geworden een on
zooals U bekend zal zijn — veel
misbaar goed, ondervindt
hinder tengevolge van het toenemend gebruik van sterkstroom356

netten, electrische motoren en apparaten voor allerlei doeleinden.
De Telegraaf- en Telefoonwet 1904 en de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften beschermen alleen het openbaar- en daar
mede wettelijk gelijkgestelde verkeer.
Aangezien de radio-ontvangst door particulieren hiertoe niet be
hoort, kunnen op grond van deze wet geen afdoende maatregelen
tegen radio-storingen worden getroffen.
Ook kunnen op grond van de Hinderwet slechts in enkele ge
vallen bij het verleenen van vergunningen eischen aan electromotoren worden gesteld ter voorkoming van hinder bij radio-ont
vangst, omdat niet alle electro-motoren vallen onder deze wet in
haar huidigen vorm.
De Hinderwet kan n.1. niet dienen tot voorkoming van hinder bij
radio-ontvangst door de tallooze miniatuur-motoren in stolfzuigers,
naaimachines, ventilatoren, kantoormachines, inrichtingen bij tand
artsen, landbouw- en broedmachines, enz.
Het preventief systeem der Hinderwet en de daarin voorge
schreven procedure over de behandeling van vergunningsaanvragen,
beroep op de Kroon enz. welke voor de toepassing der wet op de
groote industrieele ondernemingen geëigend zijn en daarom ge
handhaafd zouden moeten blijven, zijn ook naar het oordeel van
den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid niet passend in een
regeling, welke den hinder van allerlei kleine toestellen, vrijwel
bij ieder particulier in gebruik, beoogt te bestrijden.
Door enkele gemeenten in ons land (Papendrecht, Velzen, En
schedé, Heemstede) is reeds gepoogd in het euvel te voorzien door
een plaatselijke verordening, doch een regel is hierin nog niet te
bespeuren.
Een afdoende regeling ontbreekt dus nog en het gevolg hiervan
is, dat de radio-luisteraar, die storing ondervindt, zich wendt tot
het Hoofdbestuur der P.T.T. met verzoek een onderzoek naar de
storingsbron in te stellen en zoo mogelijk maatregelen te treffen
om de storing op te heffen.
Het Bureau radio-contröle neemt dan zoo’n klacht in behande
ling en tracht in overleg met den eigenaar van het storingverwekkende apparaat den hinder op te heffen. In vele gevallen
worden langs minnelijken weg gunstige resultaten bereikt.
Evenwel komt het ook voor — en deze gevallen zijn niet zeld
zaam — dat het verkrijgen van een redelijken toestand afstuit op
den onwil van den eigenaar van het storingverwekkende apparaat
die — zelfs als de betrokken luisteraars bereid zijn de kosten te
betalen — niet wil medewerken om tot opheffing der storing te
geraken.
In zulke gevallen wordt het gemis aan een voorziening, die het
mogelijk zou maken hinder, als hierbedoeld, te voorkomen dan wel
weg te nemen, ten zeerste gevoeld.
Het behoeft wel geen betoog, dat het opsporen der storingen
door het bureau radio-contröle steeds grootere kosten met zich
brengt. Aangezien het Staatsbedrijf der P.T.T. tot het doen van
de daaraan verbonden werkzaamheden niet verplicht is, en om voor
de hand liggende redenen er voor waken moet zijne lasten niet
noodeloos te verzwaren, heb ik gemeend in de behandeling van in357
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gekomen klachten in zooverre wijziging te moeten brengen, dat op
individueele verzoeken om tusschenkomst slechts dan zal worden
ingegaan, indien ten minste 10 personen verklaren van dezelfde
storing last tc ondervinden. Uit den aard der zaak worden klachten
over storing door zendende radio-amateurs of door genereerende
ontvangtoestellen, dadelijk zonder meer in behandeling genomen,
omdat zoowel ten aanzien van amateur-zendmachtigingen als van
ontvangtoestellen in het radio-reglement de noodige bepalingen
zijn gesteld.
Men kan zich voorstellen, dat maatregelen tegen het verwekken
van storingen worden genomen door de gemeenten, hetzij zelf
standig bij verordening, hetzij in vergunningen krachtens de Hin
derwet. Vervolgens door fabrikanten en leveranciers van storing
verwekkende apparaten door voorzieningen in de constructie van
hunne apparaten dan wel door het geven van aanwijzingen voor
het gebruik; voorts door leveranciers van electrischen stroom door
aanwijzingen en voorschriften bij hunne contractsvoorwaarden.
Het vraagstuk heeft ook in het buitenland de volle aandaebt
van de bevoegde instanties. Ook daar is men in het algemeen nog
zoekende naar een goede oplossing voor dit moeilijke probleem.
Uit de beantwoording der openingsrede door den voorzitter Mr.
Dr. Schönfeld kan het volgende worden vermeld:
De taak der Commissie bestaat in de oplossing van het vraag
stuk, om zoowel aan de belangen, betrokken bij de electriciteitsvoorziening .van het land, dien machtigen hefboom voor de algemeene welvaart, als ook aan de belangen, verbonden aan den radioomroep, dat zoo werkzame hulpmiddel ter verbreiding van de algemeene cultuur, recht te doen wedervaren.
Van de tegenwoordige beteekenis van die belangen, die immers
wereldbelangen zijn, omdat de grenzen der Staten, zeker voor de
radio, in dezen geen afsluitboomen zijn, geeft eenige aanwijzing
het feit, dat, zooals ik een dezer dagen las, jaarlijks in de geheele
wereld worden opgewekt 250 Milliard kwh. en dat het aantal
luisteraars van den radio-omroep, alleen in Europa, niet minder
dan 90 millioen bedraagt.
Raamde de Commissie Lely, die in November 1919 rapport uit
bracht het aantal kwh., dat over 20 è. 30 jaren in Nederland zou
worden geproduceerd op 1 milliard kwh., dit aantal werd reeds
binnen 10 jaren bereikt en thans na nauwelijks 12 jaar is die hoe
veelheid al meer dan anderhalf milliard kwh. Voor wat den radioomroep betreft, is mij de toename niet bekend, maar dat ook deze
geweldig is en dat bepaaldelijk de verwachtingen ten opzichte van
de radiodistributie zeer verre zijn overtroffen, dat meen ik toch
wel te mogen zeggen.
Die beide belangen vragen om ongestoorde en onbeperkte ont
wikkeling en zij, die deze belangen hebben te behartigen, zooals
ook zij, om wier belangen het gaat. ïneenen in het algemeen daarop
een recht te hebben. Onze Commissie zal te hebben onderzoeken,
hoever dat recht voortaan strekken kan, zij zal die belangen der
halve nauwkeurig tegenover elkaar hebben af te wegen.
>■111111111111111111111111111111
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E titel van dit opstel is ontleend aan een radio-revue, welke
door leden van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie werd samengesteld en voor een besloten gezelschap
opgevoerd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan der afdeeling
Den Haag van genoemde vereeniging.
Om de geheele historische ontwikkeling der radio-ontvangst te
beschrijven, zou een boekdeel in vele hoofdstukken noodig zijn, want
dan zouden de apparaten voor het scheepsverkeer, die voor het
dienstverkeer tusschen vaste stations, voor het luchtverkeer, voor
het wereldverkeer op korte golf, afzonderlijk beschouwd moeten
worden; en het is veeleer de bedoeling, hier iets te vertellen over
de evolutie der speciale toesteltypen, waarmee het radiolievende
publiek zelf werkt. Dus het „omroep”-toestel in engeren zin, zou
men nu kunnen zeggen. Maar dit is weer te beperkt, want het
omroeptoestel is aanvankelijk voortgekomen uit de oude amateur-

Fig. 1. Een der oudste amateurontvangtoestellen in ons land.
Lange spoel van geëmailleerd draad, met drie glijcontacten. Het
fleschje bevat een electrolytischen detector met fijn platina-puntje
in verdund zwavelzuur, waarvoor links een kistje met hulpbatterij
is aangebracht. Ook zijn eenige kristaldetectoren van amateurmaaksel te zien. Aan condensatoren bevat het toestel alleen eenige
in trappen aftakbare blokcondensatoren, gemaakt van bladtin en
parafine-papier.
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toestellen in een tijd toen van radiotelefonie nog geen sprake was.
„Van glijspoel tot muziekdoos” geeft daarom zoo goed de grenzen
aan, waarbinnen ook deze revue zich zal bewegen.
Ja, er wdren radio-luister-enthousiasten vóórdat de radio muziek
en spraak uitzond. Omstreeks 1913 waren er enkele groote zenders,
die in Morse-telegraafschrift of in speciale teekens weerberichten
en tijdseinen gaven, zooals de Eiffeltoren en Norddeich; en verder
kon een geoefend amateur ook het verkeer in Morse-schrift tusschen kuststations en schepen trachten te volgen. Geen bijzonder
aantrekkelijke stof, zal men nu misschien zeggen! En dan moest
men soms uren lang met een koptelefoon op het hoofd zitten om
iets op te vangen, want de lampen, ofschoon in beginsel uitgevon
den, bestonden in de practijk nog niet, hetgeen wil zeggen, dat men
een kristaldetector of electrolytischen detector moest gebruiken en
dat versterkers en luidsprekers absoluut nog niet bestonden.
Het eenige, wat de oude amateur uit die dagen vóór had, was,
dat hij, op de koptelefoon na, werkelijk voor enkele guldens aan
materiaal een ontvanger kon bouwen, die heel goed concurreerde
met de beste diensttoestellen, welke men toen kende.
De afstemming had aanvankelijk vrijwel uitsluitend plaats met
z.g. glijcontactspoelen, die men door het verschuiven van het con
tact feitelijk winding voor winding aftakte, terwijl de aanhangende
antenne de eenige — onveranderlijke — afstemcapaciteit vormde.
Thans werkt men zooveel mogelijk omgekeerd met vaste spoelen en
daarentegen variabele condensatoren. Maar draaicondensatoren
waren toen handwerk van een instrumentmaker en dus onbetaal
baar duur. Over de selectiviteit van zoo’n apparaat zal men zich
wel geen illusies maken. De zenders uit dien tijd, uitsluitend vonkzenders, waren ook al niet scherp in afstemming, zoodat het kon
zijn, dat men als Norddeich op 1800 meter werkte, diens seinen
niet geheel vrij had van Eiffeltoren op 2500 meter. Gelukkig waren
er ook niet veel zenders, die tegelijk werkten! Toch was het al
een sport om met 2 of 3 glijcontacten op een spoel zoodanige los
sere koppelingen met den detectorkring te maken, dat de „selec
tiviteit” aan de „eischen des tijds” voldeed. Veel fraaier werd dit
bereikt met den „loose-coupler” dier dagen, die eenmaal het hoogste
ideaal was van den meest gevorderden amateur.
Tusschen dit kristallen tijdperk en de moderne ontwikkeling ligt
de groote wereldoorlog van 1914—1918. Van den enormen vooruit
gang van het radioverkeer onder den druk van den oorlogsnood
heeft ons land grootendeels slechts uit de verte iets kunnen volgen
en het absolute luisterverbod' in dien tijd maakte dit nog erger.
Maar nog vóór de oorlog ten einde was, kwam de opheffing van
het verbod en het belangrijke moment van het verkrijgbaar worden
van drie-electroden-lampen in ons land, tijdens de te Den Haag in
1918 door de Ned. Ver. voor Radio-telegrafie georganiseerde ten
toonstelling.
De oorlog had het overzeesche radioverkeer op zeer lange golf
lengten, tot 18.000 meter, in het leven geroepen en de eerste groote
zenders met ongedempte golven. De amateur, die „mee” wilde
komen en dit nieuwe, interessante gebied wilde verkennen, begon
360

monsterachtig- groote spoelen te maken en zich voor het zelf construeeren van draaicondensatoren te interesseeren om de langste
op de spoel te halen golven nog te verlengen. Voor ontvangst van
ongedempte telegrafie-zenders deden oude Carcel-lamp-uurwerken
opgeld om er z g. sleeprad-detectoren van te maken.
In die omstandigheden-entourage verschenen de eerste lampen.
Nu was de oude amateur zuinig opgevoed en één zoo’n breekbare
lamp, waarvan ieder het gevaar van doorbranden voorvoelde, kostte
ettelijke rijksdaalders. Er bestond dus eigenlijk maar één vraag:
hoe kon men het meeste halen uit één lamp, met zoo weinig mo-

Fig. 2. Het oude amateurtoestel met losse inductieve koppeling.
De dikke antenne-spoel heeft een glycontact. De dunne secundaire
spoel met grooter aantal windingen van dunner draad heeft enkel
aftakkingen, zonder middelen om precies af te stemmen. Naast
den électrolytischen detector een paar kristaldetectoren. Het grijze
glijspoeltje links is een regelbare potentiometer van eenige honder
den Ohms voor de regeling der hulpspanningen voor de detectoren.
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gelijk batterijen? Laagfrequentversterking was een spoedig gevat
begrip; hoogfrequentversterking bleef nog in meer theoretische
vaagheid gehuld en met de aanvankelijk slechts beschikbare laag
vacuum lampen waren de experimenten ook niet aanmoedigend;
maar de teruggekoppelde detectorlamp, die zoo enorm veel praesteerde en bovendien de nieuwe ongedempte zenders in heldere fluit
tonen hoorbaar maakte, werd de populaire gebruiksvorm. Het glijspoeltoestel bleek zich vooral voor de en vogue zijnde zeer lange
golven uitstekend voor het toepassen eener lamp te leenen en nog
eenmaal maakte de historie rechtsomkeert, in zoo verre, dat het
een tijd als nieuwste uitvinding gold, dat men voor lampontvangst
de draaicondensatoren weer kon missen en eigenlijk nog wel zoo
zekere werking verkreeg met niets dan een overigens kale glyspoel.
Voor den amateur was die tijd der eerste lampen het tijdperk
der wonderen. Zelfs met enkele detectorlamp werden einde 1918
zeer geslaagde experimenten gedaan met raamontvangst van buitenlandsche stations. Door laagfrequentversterking kon daarbij het
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geluid zelfs „met telefoon op tafel” voor een gezelschap hoorbaar
worden gemaakt, ’t Was de eerste stap tot den luidspreker.
Men moet zich goed indenken, dat er van telefonie om naar te
luisteren nog steeds geen sprake was en dat het aantal luisterenthousiasten niet meer dan eenige honderden bedroeg, zoodat
bijv. ook bij de leiding der Philipsfabrieken slechts gering enthou
siasme bestond voor de als bijzaak ter hand genomen vervaardiging
van radio-lampen. Hoe zou dat artikel ooit een debiet van eenige
beteekenis vinden? Eigenlijk zag men er niets in.
De mogelijkheden, waartoe lampen ook op zendgebied wel kon
den voeren, werden intusschen door Phlips, in samenwerking met
de Ned. Radio-Industrie te Den Haag op de Utrechtsche Jaarbeurs
in 1919 gedemonstreerd met twee op verschillende punten te
Utrecht geplaatste zenders, waarmee over en weer werd getelefo
neerd! Een bericht van den heer Ridderhof te IJsselstein, dat hij
die telefonie had kunnen hooren, gaf aanleiding tot ontvangproeven
op grooteren afstand, waarbij ook Den Haag nog in de werkings
sfeer bleek te liggen.
Hier ontstonden voor het ontvangtoestel van den amateur-luisteraar geheel nieuwe problemen. Het had zich pas ontwikkeld in de
richting van ontvangst der allerlangste radio-golven, in de buurt
van 20.000 meter. De golflengte van ongeveer VOO meter, waarop
de Utrechtsche proeven plaats hadden, was volgens dien maatstaf
een wél zéér korte golflengte. Op de reusachtig groote amateurglijspoelen ontving men weliswaar ook de 600 meter scheepsgolven
wel, doch die sterk gedempte zenders kreeg men ten gevolge van
allerlei vreemde effecten veelal „boven aan de spoel” en niet op
de eigenlijke afstemming. De telefonie op 700 en 900 meter vereischte evenwel zeer precies afstemmen; één winding op de gtijspoel mis en het station verdween; en als men werkelijk „zoo
laag” in het golfgebied probeerde te komen, moesten condensatoren
worden verwijderd en werd de „handgevoeligheid” van het toestel
zóó, dat men handen en voeten krampachtig stil moest houden
om te blijven ontvangen.
Toen de Nederlandsche Radio-Industrie in den loop van 1919 ge
regeld wekelyks een avond telefonie ging uitzenden, ondergingen
dan ook de ontvangtoestellen snel den invloed daarvan. Toch was
er nog geen sprake van speciale telefonie-ontvangers; het ideaal
bleef het universeele amateurtoestel. Daaraan kwamen de einde
1919
ons land uit Amerika geïntroduceerde honigraatspoelen
tegemoet. Het toestelmodel daarvoor, dat in het Januari-nummer
van Radio-Nieuws 1920 werd gepubliceerd, is langen tijd een voor
beeld geweest, ook voor de toen langzaam meer opkomende industrie.
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Zoover was de amateur-ontvangtechniek op het moment, dat de
omroep in Nederland meer algemeen begon te worden en dat de
muziekluisteraar als zoodanig in het spel kwam, wel te onderschei
den van den hoofdzakelijk technisch geïnteresseerden amateur.
Voorloopig waren de toestellen, welke de industrie bracht voor den
luisteraar-niet-amateur in hoofdzaak nabouw van hetgeen de ama
teur voor zijn doel had ontwikkeld.
Daarna is de luisteraar door zijn verlangens en eischen een ander
stempel gaan drukken op de apparaten. Er moesten toestellen komen
„zonder spoelen” en met zoo weinig mogelijk afstemknoppen, liefst

Fig. 3. Ontvanger met kristaldetectoren met losse inductieve kop
peling en aparte antenne-verlengspoel. Op dit toestel ziet men twee
eigengemaakte draaicondensatoren, een buitengewone verfijning!
De spoel rechts heeft een „doodeindschakélaar>>.
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éénknops en als het kon „zonder antenne”, d. w. z. raamontvangers. De industrie heeft niet steeds dadelijk begrepen, wat hierin
wezenlijk was voor blijvend succes; de pogingen om den luisteraarleek te interesseeren voor de vraag van openslaande deurtjes of
schuifdeurtjes en dergelijke bijkomstigheden, konden op den duur
de aandacht van werkelijke kwaliteiten van een toestel niet aflei
den. Een der belangrijkste factoren voor het bruikbaar maken van
radio voor iedereen is geweest de volledige wisselstroomvoeding
en de compacte inbouw daarvan. Een besliste tijdelijke achteruit
gang is veroorzaakt door de wijze, waarop voldaan werd aan het
verlangen naar zoo weinig mogelijk regelknoppen, waardoor de af
gestemde en inductief gekoppelde antennekring werd vervangen
door „aperiodische” koppelingen; selectiviteit en kwaliteit leden
daar schade door, welke pas door het bandfilter in den allerlaatsten
tjjd is hersteld.
Ziende naar de technische hulpmiddelen, welke te baat genomen
zijn om het algemeene luistertoestel te laten voldoen aan hetgeen
er van verlangd werd, komen belangrijke verschillen met den
ouden amateur-ontvanger naar voren.
De concentratie der aandacht op het betrekkelijk kleine golfgebied, waarin de omroep zich afspeelt, vergemakkelijkte in hooge
mate het ontwerpen van ingebouwde, omschakelbare spoelstellen.
Zelfs kon voor de omschakeling teruggekeerd worden tot construc363

ties, die de amateur vroeger had verworpen; het eenvoudig kort
sluiten of afschakelen van een spoelgedeelte om kortere golven te
ontvangen, was ontoelaatbaar in een ontvanger voor alle golven;
de amateur had getracht, daar met ingewikkelde doodeind-schakelaars aan tegemoet te komen. In het omroeptoestel met zijn be
perkt golfbereik maakt men er zich niet druk over.
Het snel toenemen van het aantal antennes en de noodzaak om
met kleinere opvangdraden te werken en toch luidsprekerweergave
te verkrijgen — want de luisteraar kijkt een telefoon niet aan —
maakte hoogfrequentversterking onmisbaar *). Voor de betrekkelijk
korte golven tusschen 200 en 500 meter, waar de omroep zich grootendeels vestigde, leverde het ontwikkelen van stabiele methoden
van hoogfrequentversterking wel moeilijkheden. Een oogenblik
scheen de geneutrodyniseerde triode de oplossing te zullen bren
gen, maar zij werd meteen weer verdrongen door de in 1927 ver
schenen schermroosterlampen.
De schermroosterlampen hebben eigenlijijk ook pas de oplossing
gebracht van het vraagstuk der onderlinge storingen door genereerende ontvangers. Het zou een ramp zijn als de concurrentie
van het goedkoopere eigen toestel met de radio-centrale ging voe
ren tot herleving van toesteltypen, die deze onderlinge storing op
nieuw zouden introduceeren.
Opvallend is het, dat in Nederland het superheterodyne-toestel
practisch zulk een geringe rol heeft gespeeld, behalve bij enkele
amateurs. Transformatie der korte golven tot een langere golf
om daarné. hoogfrequent te versterken, was toch in de tusschenjaren, dat met directe hoogfrequentversterking enorm gesukkeld
werd, wel zeer aanlokkelijk. De hooge lampenprrjzen hebben even
wel bij ons de ontwikkeling gedwongen in de richting van toestel
typen met een uiterste minimum aan lampen. Daarbij is het een
nadeel van de superheterodyne, dat deze niet zoo gemakkelijk met
éénknopsafstemming is uit te voeren. Een groot voordeel is daaren
tegen, dat men er op betrekkelijk eenvoudige wijze een toestel van
kan maken, dat ook de ontvangst van ultra-korte golven onder
het bereik van eiken luisteraar brengt. Bovendien is met toepassing
van het bandfilterprincipe gemakkelijk aan de superheterodyne de
gewenschte selectiviteit te geven onder behoud van weergave-kwaliteit, gemakkelijker en goedkooper dan dit bij een toestel met meer
voudige gewone hoogfrequentversterking mogelijk is.
De ontwikkeling der weergave-kwaliteit van het ontvangtoestel,
ae groei van het vermogen der eindlampen en de vervolmaking
der luidsprekers, waarvan gramofoon en sprekende film mede heb
ben geprofiteerd, de opheldering van kwaliteit-storende factoren
ook in het hoogfrequentgedeelte der toestellen, waaruit de nieuwe
Varitetrode-schermroosterlampen zijn voortgekomen, zijn even zoo
vele onderwerpen, die zich nog voor afzonderlijke behandeling zou
den leenen.
*) De eerste telefonie-demonstratie voor publiek met een werkelgken luidspreker had in Nederland plaats in Januari 1921 voor
de afd. Den Haag der N.V.V.R. met een electrodynamischen hoornluidspreker van Magnavox.
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Volstaan moge worden met te constateeren, dat — nu het selectiviteitsvraagstuk zoo allesoverheerschend is geworden — wellicht
de superheterodyne in gemoderniseerden vor-m nog eens een nieuwe
kans zal krijgen, al blijven voorspellingen op radiogebied gevaarlijk.
De wijze, waarop het toestel voor den telefonie-luisteraar zich
tot dusver logisch heeft ontwikkeld, houdt één bezwaar in, dat
zich o. a. in sterke mate doet gevoelen, nu van zendtechnische
zijde de voordeelen van het plaatselijk gebruik in groote steden
van zéér korte golven beneden 10 meter zijn naar voren gebracht.
Om deze nieuwe technische mogelijkheid voor den omroep te kun
nen benutten, zou de luistraar op gemakkelijke wijze en zonder
groote extra kosten in staat moeten zijn, om zoo korte golven te
ontvangen. De eenzijdige richting, waarin de ontvangtoestellen
logischerwijs zijn gegroeid, vormt hier een ernstige moeilijkheid.
Zoo stelt juist de groote vlucht, die de omroep heeft genomen,
ook bepaalde hinderpalen in den weg aan het inslaan van nieuwe
ontwikkelingsbanen.
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door
E. B. W. SCHUITEMA,
Leider dei' afd. Verbruiksontwikkeling
N. V. Philips’ Radio

ET valt niet te ontkennen, dat zoowel bij het kooperspubiek
als bij de handelaren dikwijls verzet is gerezen tegen de verkoopsmethode, zooals die door de meest vooruitstrevende
zakenlieden is toegepast. Het is vooral de colportage, de huis-aanhuis verkoop, die zich het misnoegen op den hals heeft gehaald,
en is het zeer zeker dienstig eens in een artikel uiteen te zetten,
dat deze verkoopsmethode — mits goed toegepast — zoowel voor
consumenten als voor handelaren zeer groote voordeelen inhoudt.
Dat de Nederlandsche luisteraars momenteel over zulke buiten
gewoon goede en geheel aan de voortgeschreden radiotechniek aan
gepaste apparaten beschikken, is goeddeels het gevolg van het feit,
dat er zoovele apparaten konden worden geplaatst, dat de fabri
kanten de gelegenheid kregen inderdaad technische topprestaties
te leveren.
Waar wij zien, dat iedereen op dit moment in staat wordt ge
steld om voor een luttel bedrag al het schoons te genieten, dat de
radio dagelijks biedt, dan is dit alleen en uitsluitend een gevolg
van de activiteit der vooruitstrevenden, die niets hebben nagelaten
om in zoo kort mogelijken tijd van zooveel mogelijk niet-luisteraars
luisteraars te maken.
De vooruitstrevende handelaar heeft de geest van den tijd, waarin
wij leven, begrepen. Hij heeft aangevoeld, dat wij niet meer leven
in een tijd, waarin de zakenman kon afwachten tot de orders voor
zijn artikelen door de verbruikers bij hem werden gebracht, dat
de tijd, waarin de winkel eigenlijk de plaats was, waar de verkoopen tot stand kwamen, voorbij is en hij heeft tijdig de bakens
verzet en het terrein vaii zijn activiteit verlegd van zijn winkel
naar de woning van den consument.
Deze manier van zakendoen, dit verkoopen op een heel andere
basis eischte een systeem, en de pioniers, die dit systeem hebben
ingevoerd en vervolmaakt, zijn zoo zeer overtuigd geweest van de
juistheid van hun eigen inzicht, dat zij er niet van zijn terugge
schrokken kosten te maken, proeven te nemen, dikwijls personeel
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te engageeren, dat later bleek niet de voor het werk vereischte
kwaliteiten en capaciteiten te bezitten. Zij hebben een verkoopsadministratie moeten voeren en een verkoopsorganisatie moeten
leeren hanteeren, zonder dat zij in eigen omgeving over eenig er
varingsmateriaal konden beschikken.
Om dit alles te doen en van het toekomstig succes overtuigd te
zijn, moest men wel zeer sterk doordrongen zijn van het inzicht,
dat de geaardheid van de moderne koopersklasse diametraal staat
tegenover de mentaliteit der koopers van vroeger. Vroeger was de
kooper er aan gewend, dat hij zelf iets kocht, in onzen tijd met
zijn overstelpend aanbod wordt de kooper hoe langer hoe meer er
aan gewend, dat hem alles, wat hij maar eenigszins kan noodig
hebben, wordt aangeboden.
Toen het bleek, dat de beginners met dit nieuwe verkoopssysteem
succes hadden, zijn er natuurlijk hoe langer hoe meer gevolgd en
tegenwoordig is dan ook wel door iedereen, die zich intensief met
den radioverkoop bezig houdt, geaccepteerd, dat het verkoopsterrein buiten den winkel ligt.
Dit moet natuurlijk niet worden misverstaan. Ik wil met het
bovenstaande geenszins zeggen, dat de winkel dus ook totaal over
bodig zou zijn. Integendeel, men heeft altijd behoefte aan goede
uitstallings- en demonstratie-ruimten, doch het radiotoestel is niet
een artikel, dat in de eerste plaats, om het maar zoo uit te druk
ken, over de toonbank wordt verkocht.
De bedoeling van den actieven radiohandelaar is, om aan alle
adspirant-koopers, die zich in zijn verkoopsgebied bevinden, een
toestel te verkoopen, en dan verstaat hij onder adspirant-koopers
degenen, die een toestel kunnen gebruiken en de middelen hebben
om het te betalen. Hij zal zich beijveren om van al deze „prospects” klantenkaarten aan te leggen, zoodat hij geen zijner toe
komstige klanten verwaarloost. Dit klantenregister, dat zooals
gezegd bij voorkeur uit kaarten moet bestaan, zal voor hem ook
een zeer welkome verzendlijst zijn, die hem in staat stelt regel
matig aan al deze menschen materiaal te doen toekomen over zijn
producten, over zijn firma, zoodat hij niet de kans loopt, dat
iemand, dien hij reeds heeft bewerkt, hem door onoplettendheid ont
glipt en de koop voor hem verloren gaat.
Hij zal verder eenige zeer goede colporteurs en verkoopers of
colporteur-verkoopers in dienst hebben en deze geheel nieuwe ver
koopsorganisatie dwingt hem om systematisch en efficiënt te
werken..
Komt iemand in den winkel om een artikel te koopen, dan heeft
men reeds voor zich een geïnteresseerde. Men is reeds eenigszins
over de mentaliteit van den kooper georiënteerd, doch moet men
koopers gaan zoeken, moet men op moderne wijze gaan verkoopen,
dan komt daarmede automatisch de noodzaak, goed bij zich zelf te
overleggen, op welke wijze men zich zelf en zijn artikel bij de toe
komstige klanten dient te presenteeren. Dan dient men er zich
nauwkeurig rekenschap van te geven, of alle geledingen van de
verkoopsorganisatie, die men op de clientèle los laat, wel volkomen
voor hun taak berekend zgn, o!f zij wel voldoende verkooper zijn
om de mentaliteit, de gesteldheid, de finantiëele en maatschappe368

lijke positie van den toekomstigen kooper te peilen; allemaal fac
toren, die vroeger öf in het geheel niet, öf nauwelijks in het ge
ding kwamen, omdat men daar meestal het geheele contact met
de cliëntèle zelf onderhield.
Men krijgt dus naast de schematische en meest efficiënte werkverdeeling ook nog de constante waakzaamheden over de gedra
gingen van al deze verkoopers en colporteurs, want treden zij
tegenover het publiek niet op een wijze op, als wel mag worden
verwacht, dan zet men daarmede het prestige en de goodwill van
zijn zaak op het spel. M.a.w., ziet men dus een goed werkende,
moderne handelaars-verkooporganisatie, dan zit daarachter een zeer
groote hoeveelheid energie en talent en kan men dan ook niet
anders dan bewondering hebben voor den radiohandelaar, die er
op deze wijze in slaagt een groot aantal toestellen te plaatsen.
Dikwijls wordt gezegd, dat de cliëntèle eigenlijk van de colpor
tage, van die lastigvallerij, van dat huis-aan-huis bellentrekken,
niet gediend is. Daartegen kan onmiddellijk stelling worden ge
nomen.
Het geeft geen pas, een verkoopsysteem te veroordeelen, omdat
enkele slechte representanten van dit systeem op grove wijze in
breuk hebben gemaakt op de eigenlijke bedoelingen van de methode.
Wanneer de intensieve verkoopsmethode door middel van colportage
er niet was geweest, dan zouden we momenteel in Nederland ten
opzichte van het. gebruik van moderne apparatuur en gebruiks
voorwerpen positief achterlijk zijn. Dan zouden we verschillende
dingen, die wij dagelijks met zooveel gemak en zoo gaarne ge
bruiken, niet kennen, dan zou ons comfort en onze geheele levens
wijze op een bedenkelijk lager plan staan en dan zouden wij maat
schappelijk en cultureel niet mede kunnen.
Wanneer wij even nagaan, welke electrische apparatuur er b.v.
op het oogenblik het meest wordt gebruikt, en hoe weinig wij van
deze zaken afstand zouden kunnen doen, dan zal men tot de ont
dekking komen, dat al deze apparaten geplaatst zijn, doordat zg
zijn gepousseerd. Ze zijn geplaatst door middel van moderne verkoopsmethoden en het kooperspubliek is beslist onredelijk, wanneer
het stelling neemt tegen een intensieve verkoopsactiviteit voor
artikelen, die ons leven beter, voller en meer comfortabel maken.
Wanneer men, algemeen gesproken, een begeerenswaardig artikel
heeft, dat nog weinig is verspreid, maar waarvoor de begeerte in
bijna iederen consument sluimert, dan is het ook individueel een
wijze daad om ontvankelijk te zijn voor een zoo intensief mogelijke
colportage van het product, omdat door de grootere verspreid:ng
het product in den regel beter van kwaliteit wordt en zeer dik
wijls door de grootere hoeveelheid ook beduidend goedkooper kan
worden geleverd.
Toch is het niet verwonderlijk, dat er in sommige geledingen
van onze samenleving nog een zekere aversie tegen de colpor
tage bestaat. Wanneer men zich de moeite getroost om nauw
keurig na te gaan. waarop die tegenzin berust, dan valt in den
regel alles te herleiden tot tactloos optreden van de menschen, die
het systeem in toepassing brengen, dus de colporteurs. Of wel zij
zijn zoodanig onverzorgd van uiterlijk, dat niemand, die zich zelf
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respecteert hun een onderhoud toestaat, of wel hun entrée is zoo
clichématig en zoo’n opgezegd lesje, dat men bij niemand interesse
wekt. De meeste bezwaren tegen de colportage vallen, zooals
gezegd, te herleiden tot bezwaren tegen de colporteurs. Tenzij de
consument zelf in hooge mate onwellevend en prikkelbaar is, zal
aan den bescheiden, hoffelijken en presentabelen colporteur meestal
een goede ontvangst ten deel vallen.
Over het begrip colportage zelf heerscht ook nog wel eenige
verwarring. De een verstaat er onder: huis-aan-huis bellen, straat
in, straat uit, om te vragen of men voor een bepaald artikel in
teresse heeft.
De beter georiënteerde echter zal de colportage op een verfijnde
manier toepassen. Hij zal door persoonlijk bezoek van zijn colpor
teurs trachten te weten te komen, waar men het artikel niet bezit,
om daarna aan zijn verkoopers de verdere behandeling van het
door den colporteur verzamelde adressenmateriaal over te laten,
en hij zal met zijn verzameling van het adressenmateriaal niet
verder gaan dan tot een zoodanige hoeveelheid adressen als hij
met zijn bestaande organisatie op een juiste wijze kan behandelen.
En pas, wanneer hij de aanvulling van zijn adressenmateriaal
wegens het verminderen van zijn verkoopsmogelijkheden noodzakelrjk voelt, zal hij weer naar de colportage grijpen als manier
om een nieuwe hoeveelheid adressen te verzamelen.
Hiertegen is dikwijls zwaar gezondigd. Men heeft soms roof
bouw gepleegd, men heeft sommige verkoopsgebieden afgeroomd
en soms op een wijze, die degenen, die wel waren bewerkt maar
niet hadden gekocht, niet bepaald aanstond, waarvan het gevolg
was, dat een overigens uitstekende koopersgroep voor den vol
genden verkooper zeer groote moeilgkheden door hun terughoudend
heid opleverde, omdat hij, voor hij verkoopsresultaten kon boeken,
eerst weer een slechten indruk, die van de colportage op het
artikel was overgeheveld, moest wegwerken.
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IJ het opkomen der radio-uitzending dacht de gramophoonindustrie over de geheele wereld daarin een goed middel van
reclame te mogen zien voor de door haar gefabriceerde gramophoonplaten.
Na overleg met de verschillende fabrieken of hare vertegen
woordigers hebben de omroepstations in nagenoeg alle landen ge
durende de laatste jaren bij wijze van reclame voor de gramophoonplaat de meest verschillende merken uitgezonden De gramophoonfabrieken hebben voor die reclame zelfs in vele gevallen
betaald.
Langzamerhand zijn de omroepstations er echter toe overgegaan
steeds maar meer gramophoonplaten uit te zenden, zoo zelfs, dat
in vele landen de programma’s hoofdzakelijk met gramophoon
platen werden gevuld. Het gevolg hiervan is, dat de fabrikanten
en importeurs in alle landen eenparig van oordeel werden, dat
hunne meening, als zou het uitzenden van die platen een goede
reclame zijn, niet langer op goede gronden berust.
Een groot deel van het publiek koopt geen gramophoonplaten
meer, omdat men ze zonder er voor te betalen in ruime mate door
de radio hoort. Het is nu zoover gekomen, dat de nieuwe populaire
muziek in alle landen door de omroepstations zonder uitzondering
zoo vaak wordt uitgezonden, dat niemand deze anders zoo zeer ge
vraagde melodiën meer wil aanhooren, laat staan ze op de gramophoonplaat aanschaüfen. Het heeft geleid tot eene groote overver
zadiging van muziek en juist van dat soort muziek, waarin vroe
ger de gramophoonindustrie haar grootsten verkoop vond. Zij werd
wel gedwongen hiertegen stelling te nemen door in de verschil
lende landen met de omroepstations te gaan onderhandelen. Zij
neemt hierbij zeer terecht het standpunt in, dat eene gramophoonplaat even zoo goed eene technische kunstschepping is als het uit
voeren door den kunstenaar zelf in zekere mate gelijkstaat met
het rakken van een muziekstuk.
Algemeen en internationaal wordt onvoorwaardelijk toegegeven,
dat b.v. de maker van een muziekstuk beschermd moet worden,
hetgeen door de Berner Conventie dan ook voor alle landen be
hoorlijk is geregeld. Op hare beurt verdedigt de gramophoon
industrie de stelling, dat ieder van hare fabrikanten naast veel
technischen arbeid en rijpe ervaring een belangrijk kapitaal in elke
opname belegt. Daarbij komen dan nog de kunstenaar of de musici,
wier technische uitvoering van de muziek op de plaat wordt vast
gelegd. Voor al die werkzaamheden verlangt de fabrikant eene
rechtmatige bescherming tegen misbruik, juist zooals de maker
van de muziek door het internationale auteursrecht beschermd
wordt.
De wetgeving in de groote rijken van Europa biedt den fabri
kanten in mindere of meerdere mate zoodanige bescherming tegen
371

B

misbruik van hunne scheppingen aan, d.w.z. tegen het gebruik
maken van gramophoonplaten op andere wijze dan waarvoor zij
oorspronkelijk gemaakt en verkocht werden. Het moge zijn, dat in
het eene of andere der voornaamste rijken van Europa de wette
lijke regeling voor de gramophoonplaat t.o.v. de radio-uitzending
nog niet tot stand is gekomen, zeer zeker meenen echter de fa
brikanten in die rijken het recht te hebben naar eigen inzicht en
tegen eigen voorwaarden de uitzending van gramophoonplaten
door den omroep; hetzij toe te staan, hetzij te verbieden.
Tot nog toe heeft de internationaal vereenigde gramophoonindustrie zich op het standpunt gesteld, dat zij niet voornemens is
van dat recht, voor zoover het naar hare meening wettelijk be
staat, een overdreven gebruik te maken. De industrie heeft zich
integendeel in het eene land na het andere met de omroepstations
in verbinding gesteld en het voorstel gedaan de verschillende mer
ken gramophoonplaten gratis ter beschikking te blijven stellen
mits die omroepstations er in toestemmen het programma en den
zendtijd, wat betreft het uitzenden van gramophoonplaten, op te
stellen en te regelen in overeenstemming met de wenschen, die de
industrie in haar belang eischt.
De industrie wil dus geenszins, haar recht uitbuiten en in klin
kende munt omzetten; integendeel heeft zij vrijwillig en uit eigen
beweging het voorstel gedaan de omroepstations gratis van de
noodige platen te voorzien op voorwaarde, dat zendtijd en pro
gramma vergeleken bij den tegenwoordigen toestand in voldoende
mate worden ingekort. Verder moeten de omroepstations zich ver
plichten de bijzonderheden der programma’s enz. in overleg met de
industrie of de importeurs der verschillende landen vast te stellen.
Natuurlijk verlangt de industrie, dat de omroepstations zich niet
door tusschenkomst van den kleinhandel van gramophoonplaten
voorzien en slechts die platen uitzenden, welke de industrie van het
betreffende land of de Vereeniging van Importeurs volgens de ge
maakte overeenkomst ter beschikking zullen stellen. De industrie
is volstrekt niet voornemens het daarheen te leiden, dat geen
platen meer worden uitgezonden. Zij streeft slechts naar eene ge
zonde beperking, niet alleen in haar belang doch ook in dat der
luisteraars, die in vele gevallen met een zeker soort muziek wor
den overvoed.
De onderhandelingen tusschen beide partijen zijn in Duitschland
het verst gevorderd. De industrie zoowel als de Nederlandsche Vereeniging van Gramophone Importeurs hopen, dat zij bin
nen zeer korten tijd er in zullen slagen met de Nederlandsche
Omroepvereenigingen eene soortgelijke overeenkomst tot stand te
brengen.
Nederlandsche Vereeniging van Gramophone Importeurs:
I. STAD der FIRMA I. STAD & Co., Rotterdam, Voorzitter.
J. H. KROMHOUT der N.V. Dutch Gramophone Cy., Den Haag,
Secretaris.
A. H. A. BAKKER der Columbia Gramophone Cy. Ltd., A’dam,
Penningmeester.
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Vereeniging tot
Behartiging der Belangen
van

d en

Radio-Handel

E Vereeniging werd opgericht op 13 November 1928. De
I ) Koninklijke goedkeuring werd verkregen bij Besluit van 18
Mei 1929, no. 29.
Blijkens artikel 3 der statuten is het doel der Vereeniging: de
belangen van den handel en de industrie op radiogebied in den
ruimsten zin des woords te behartigen en de onderlinge samen
werking der leden te bevorderen. Volgens artikel 4 tracht zij dit
doel langs wettigen weg te bereiken en wel door:
a. het houden van vergaderingen ter behandeling van onder
werpen, die op deze belangen betrekking hebben;
b. het voorstaan van deze belangen bij derden;
c. het bestrijden van zoodanige practijken als door de vereeni
ging geacht worden strijdig te zijn met den bonafide handel,
waaronder begrepen het bederven van prijzen en dergelijke,
in welken vorm ook, hetzij door prijsonderbiedingen in strijd
met voor den handel vastgestelde prijzen, hetzij door invoer
van radio-producten langs onregelmatigen weg;
d. het bevorderen van de beoefening van radio-techniek en radioamateurisme;
e. het plegen van onderling overleg der leden ter zake van
crediet-verleening, propaganda, reclame en alles wat geacht
kan worden daartoe te behooren;
f. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk
zijn.
Bij de Vereeniging zijn op dit oogenblik 9 fabrikanten of grootimporteurs in de radio-branche aangesloten.
Het Bestuur der Vereeniging bestaat op het oogenblik uit de navolgende Heeren:
W. J. Waterman, Voorzitter,
L. W. van der Heem, Vice-Voorzitter,
H. W. K. de Brey, Penningmeester,
J. van Randwijk, Secretaris,
Ph. J. Schut, 2de Secretaris-Penningmeester.
Het Secretariaat is gevestigd: Westzeedijk 507, Rotterdam.
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Zendgebouw en Antenne
van den
Phohizender te Huizen.
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E Kortegolfzender te Huizen is gebouwd door de N.V. Philips’
Radio en de Nederlandsche Seintoestellenfabriek. Waar uit
tallooze verklaringen thans duidelijk gebleken is, dat deze
zendinstallatie volkomen in staat is aan de Oost- en West-Indische
radio-wenschen te voldoen, kunnen wij het groote technische succes
van dezen zender op den voorgrond plaatsen.
Onder de 1600 enthousiaste brieven uit Amerika, die over één
enkele korte uitzending binnenkwamen, verklaarden er vele, dat
de zendinstallatie te Huizen een absolute ,,Knock-out” voor al zjjn
collega’s beduidde. Reeds na de tweede maand constateerde een
Britsch-Indisch luisteraar dat de Phohi de „Star-station of the
world” was. Voor ons Hollanders zal deze zender ten slotte nog
veel meer zijn dan een wonderwerk van techniek. Hij zal den cultureelen en den vriendschapsband vormen die ons dagelijks sterker
met Oost- en West-Indië verbindt. Het doet ons goed, een Indischen
luisteraar te hooren verklaren, dat het staken van de Phohi-uitzendingen een nationale ramp zou beteekenen, hetgeen intusschen
toch een feit is geworden.
Hoe is deze zender pntstaan?
Uit een spannende episode in de aan romantiek zoo rijke ont
wikkeling van de radiotelephonie met zeer korte golven.
Uit de proeven van het Philips Radio Laboratorium te Eindhoven,
die den 12den Maart 1927 bekroond werden door de succesvolle
ontvangst in Ned.-Indië.
De naam van den laboratoriumzender PCJJ kreeg over de geheele wereld plotseling een groote vermaardheid.
H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana gebruikten dezen
zender om Oost- en West-Indië toe te spreken.
De belangstelling, door PCJJ gewekt, was groot genoeg om het
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tot stand komen van de N.V. Philips Omroep Holland-Indië te
verzekeren die de opdracht gaf aan de Nederlandsche industrie,
tot bouw van een krachtigen omroepzender.
Het radiostation P.H.I. van den Phohi wordt van energie voor
zien door de ringleiding Naarden-Laren. De sterkstroominstallatie
omvat de transformatoren en machines, die de electrische energie
onder 10.000 volt en 50 ,-v door de P.E.N. geleverd, geschikt
maken voor hoogfrequent-, gelijkrichter en modulatiegedeelten.

De golflengte is, zooals ieder luisteraar weet, 16,88 Meter, welke
overeenkomt met een frequentie van 17.778 millioen per seconde.
Door kristaltrappen wordt de verandering van golflengte ver
hinderd.
De taak van een wereldomroep is theoretisch allereenvoudigst.
Men heeft slechts het allerbeste te brengen wat kunst en weten
schap kunnen geven, van alle tijden en op ieder gebied, mits het
voor de radio geschikt is. Voor den wereldzender geldt: „Wer
manches gutes bringt, wird jedem etwas gutes bringen”. De taak
van den Phohizender voor zoover het de Indische luisteraars be
treft' is nog eenigszins anders. Hoezeer de smaken in Indië ook
verscnillen en hoezeer het onvermijdelijk is, dat de eene luisteraar
apprecieert, wat de andere minder interessant vindt, één gevoelen
hebben daar alle luisteraars gemeen, zij willen in de eerste plaats
Holland hooren, en willen d&t van ons ontvangen, wat ze niet
hebben, ze willen de leegte aangevuld zien, die de eenzaamheid en
de verre afstand van het Vaderland veroorzaken. Het is de plicht
van den Indischen zender, de Indische luisteraars aangenaam bezig
te houden, hen dat te geven, wat hen als denkend mensch genot
brengt, de hiaten te vullen voor zoover deze mochten zijn ontstaan
door de onmogelijkheid op menig gebied het Europeesche leven
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mee té leven en bovendien aan diegenen, die er behoefte aan
hebben de kans te geven hun kennis te verrijken.
De Phohi-zender is, na de vele geslaagde experimenten, een
wonderwerk gebleken, dat de techniek aan muziek, kunst en weten
schap en aan het geheele moderne leven ter beschikking stelt, om
het dagelijksche leven van de Indische luisteraars waardevoller te
maken.
Holland en Indië moeten bereid zijn dit succesvolle werk van de
Hollandsche Industrie, dat door geen buitenlandsobp Industrie ver
beterd zou kunnen worden, ook in zijn vruchten tot een succes te
brengen. Nederland heeft een koloniaal bezit dat tientallen malen
zoo groot is als ons Vaderland. Door den Phohizender wordt het
middel geboden dagelijks de banden met onze koloniën en landgenooten sterker te binden.
De groote lijn van het Nederlandsche volk zal in den wereldzender een uitdrukking moeten vinden, die ons land waardig is.
Het werk van den Phohizender moet een zuivere weerspiegeling
van ons Hollandsche wezen worden. Daartoe moet de geheele wereld
van wetenschap, muziek en literatuur, van sport en modern leven
bereid zijn aan het groote nationale werk mede te werken.
De Phohi-zender verdient de sympathie en de medewerking van

Gelijkricliters voor de laatste modulatietrappen met
links de modulatie-transformatoren.
het geheele Nederlandsche volk, des te meer nu hij zich de sym
pathie van geheel Indië reeds verworven heeft.
Het verder treurig verloop der Phohi-geschiedenis, na het ent
housiaste begin, is bekend. Het bekend worden van het advies van
den Radio-raad in Juni 1930, waaruit bleek, dat in strijd met de
indertijd gewekte verwachtingen ook anderen van den zender ge
bruik zouden moeten maken, gaf het bestuur aanleiding bepaalde
maatregelen te nemen.
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A ntenne-systeem.
Het bestuur wachtte een beslissing niet af en stelde een ulti
matum. Toen de Minister geen besluit nam, werden de proefuit
zendingen in verband met de daaraan verbonden kosten met 1 Juli
1930 stopgezet.
Sindsdien heeft de Phohi-zender gezwegen.
Het is te hopen, dat er spoedig een weg wordt gevonden, dat het
contact Nederland—Indië, dat nu reeds te water, door de lucht en
langs telegrafischen, radiotelegrafischen en radiotelefonischen weg
mogelijk is, ook door middel van den radio-omroep tot stand wordt
gebracht.
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Oost-Indië
door W. G. KUYCK,
Lid der directie van de N.I.R.O.M.
Luchtstoringen.
OLGENS meteorologische statistieken heeft NederlandschIndië, in vergelijking met andere landen, per jaar het groot
ste aantal dagen met onweer.
Inderdaad is de radio in Indië in veel ongunstiger omstandig
heden dan in Europa;; men kan zeggen, dat het daar gemiddeld
voor den luisteraar nog slechter is dan ’s zomers hier. Zooals van
zelf spreekt, wisselen de luchtstroringen met den tijd van het jaar
— de volle moesson is minder onaangenaam dan de kenteringtijd —
en met den tijd van den dag. Wat dit laatste betreft, is er, on
gelukkig genoeg, een maximum in de avonduren, juist wanneer de
luisteraar van den omroep zou willen genieten.
Het is dan ook begrijpelijk, dat de omroep op Europeesche golf-
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Gezicht op het gebouw van de N.I.R.O.M. en achterkant werkplaats
,Jiadio-Holland”
Op deze foto ziet men den mast, waaraan de verticale dipool
bevestigd is benevens de kleinere masten, welke de voedingslijn
voor de dipool dragen.
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lengten in Indië geen kans van slagen had; in Britsch-Indië heeft
men dit eenige jaren geleden tot groot nadeel moeten ondervinden.

I

Korte golf.
Op de korte golven (tusschen 50 en 10 m.) hebben luchtstoringen
een ander karakter en zijn veel minder hinderlijk. Geheel vrij zijn
ook de korte golven niet; vooral, als men, een zwak station be
luisterend, den ontvanger zoo gevoelig mogelijk instelt, kan men
dit ervaren, elk weerlicht wordt dan hoorbaar.
Het opvallend verschil met de midden-golven dreef de amateurs
in de richting van de korte golven en toen omstreeks 1925 ver
schillende stations onder de 100 m. in Indië hoorbaar werden, trok
ken deze veel belangstelling. Ook werden door enkele amateurs
zelf korte-golf zenders gebouwd.
Groot succes had de Philips’ korte-golf zender P. C. J. J. op
30.2 m., die Maart 1927 het eerst in Indië werd gehoord. Deze
golflengte kwam pas laat op den avond door, maar voor het be
luisteren van de Nederlandsche stem had men veel over.
De PHOHI-zender, welke anderhalf jaar later op 16.88 m. begon
te zenden, trok nog meer de aandacht, omdat deze veel vroeger
op den avond hoorbaar was.
De korte golf was wel de uitkomst om de hinderlijke lucht
storingen te ontgaan, maar had weer andere minder aangename
eigenschappen. Deze zijn onder meer: het volkomen onhoorbaar
zijn op bepaalde uren van den dag, verder de fading, onderscheiden
in snelle en trage verandering van de geluidssterkte. De snelle
selectieve fading kan muziek volkomen bederven en tot nu toe
zijn er nog geen, voor den gewonen luisteraar bruikbare, middelen
gevonden om deze fading onschadelijk te maken.
Een eigenschap, welke de Amerikanen „skip” effect noemen,
komt tot uiting bij grooter wordenden afstand; de geluidssterkte
neemt eerst af en daarna weer toe.
Dit verschijnsel, duidelijker merkbaar, naarmate de golflengte
kleiner is, wordt in de practijk in Indië echter niet in die mate
geconstateerd, als in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
is waargenomen.
Dat storingen door derden op de korte golven ernstiger zijn dan
op de Europeesche omroep-golven, is geen onoverkomelijk bezwaar,
een beroep op de medewerking van alle daarbij betrokkenen en
wettelijke maatregelen kunnen veel verbetering brengen.
Amateurisme.
Evenals in Nederland, waren er in Indië reeds tientallen jaren
geleden radio-amateurs, die als regel ook lid van de Nederlandsche
Vereeniging voor Radiotelegrafie waren.
Toen in 1923 het radio-amateurisme bedreigd leek, sloten zfl zich
nauwer aaneen en richtten in Soerabaja de Nederlandsch-Indische
Radio-Vereeniging op, welke 1 Januari 1924 reeds 238 léden telde,
over geheel Indië verspreid.
Het léden tal steeg sterk; de afdeelingen in de verschillende
groote plaatsen legden zich toe op het bouwen van experimenteele
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Gebouw ivciar de proefzender van de N.I.R.O.M. ondergebracht is.
zenders en vormden zelfstandige plaatselijke radio-vereenigingen,
welke thans in een Bond van Nederlandsch-Indische Radio-ver
eenigingen zijn vereenigd.
De locale zenders gebruikten in den aanvang midden- of grens
goden, enkele gingen later tot korte golven over.
Batavia werkt thans op 160 m., Bandoeng 58 m., Soerabaja 170
m., Makasser 38 m. en Semarang 105 m.; tot einde 1931 was
Batavia 77.5 m. en Soerabaja 49.7 m.
Alle geven in de avonduren en ’s Zondagsmorgens plaatselijk zeer
gewaardeerde omroep-programma’s, welke ook op grooten afstand
worden opgevangen en waarin muziek uit hotels, lezingen, kinderuurtjes en gramofoonplaten elkander afwisselen.
De vereenigingen te Bandoeng en Batavia tellen thans elk 500
a 600 leden, de Soerabaiasche Radio-Vereeniging heeft ruim 300
leden.
Voorts zijn een jaar geleden naar het voorbeeld der Nederlandsche Omroep Vereenigingen in Indië opgericht de NederlandschIndische Christelijke Radio-Omroep (NI.C.R.O.) en de Indische
Katholieke Radio-Omroepstichting (I.K.R.O.S ). Bovendien worden
te Bandoeng regelmatig kerkdiensten uitgezonden met een speciaal
daarvoor gebouwden zender op 40.9 ,m.
Ten slotte zijn er naast de Gouvernements telefonie-zenders in
Indië eenige zenders van radio-handelaren en talrijke buitenlandsche omroep-stations te hooren.
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Wettelijke voorschriften.
De Telegraafordonnantie van 1876, in 1883 toepasselijk verklaard
op telefoonverbindingen en in 1903 op „draadlooze”, hield in, dat
voor het aanleggen en voor het verkeer openstellen van telegrafen
een vergunning van de Regeering vereischt was.
De ordonnantie is vele malen gewijzigd en aangevuld en in de
laatste aanvulling van September 1930 wordt gesproken van een
vergunning tot het aanleggen, hebben en gebruiken van een radioontvanginrichting.
Een bepaald „luisterverbod” heeft in Indië nooit bestaan; geruimen tijd werden echter geen vergunningen verstrekt (aanvragen
bleven onbeantwoord) en in 1923 werd zelfs tegen clandestiene
luisteraars opgetreden, hetgeen met een „luisterverbod” gelijk
1
gesteld kan worden.
In 1926 werd de toestand geheel anders. De wijziging van de
Telegraafordonnantie 8 October van dat jaar was wel niet in
grijpend, doch tegelijk werden uitvoerige voorschriften betreffende
de verleening van luistervergunningen gegeven en in het volgend
jaar werd inderdaad begonnen met het uitreiken van die vergun
ningen aan ieder (te goeder naam en faam bekend), die er om!
vroeg.
In de aanvulling van October 1926 komt, evenals in de oorspron
kelijke ordonnantie van 1876, een strafbepaling voor met een geld-,
boete van ten hoogste ƒ 1000.—.
Ook de zegelverordening 1921 werd in 1927 aangevuld en ge
wijzigd in verband met het te heffen recht.
Dit recht werd toen op ƒ 8.— per jaar gesteld.
Het aantal ingeschreven luisteraars is in vergelijking met de
overige landen nog zeer klein, doch regelmatig toenemend. De
aantallen waren op 1 Januari 1930 2132, 1 Januari 1931 2464 en
1 November 1931 2747, waarvan 80 % op Java.
De aanvulling van September 1930 van de Telegraaf-ordonnantie
bevat de voorschriften in verband met een toekomstig commercieel
omroepbedrijf.
Deze aanvulling luidt:
Artikel 1.
Het verkrijgen overeenkomstig de ordonnantie van 6 Oct. 1876
(Staatsblad No. 257) juncto de ordonnantie van 7 December 1903
(Staatsblad No. 405), zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij de or
donnantie van 8 October 1926 (Staatsblad No. 448), van een ver
gunning tot het aanleggen, hebben en gebruiken van een radioontvanginrichting, kan afhankelijk worden gesteld van de over
legging van een bewijs, dat de aanvrager een luister-overeenkomst
heeft gesloten met een houder van een concessie voor het exploiteeren van een omroepbedrijf.
Artikel 2.
Wanneer een luisterovereenkomst, als in artikel 1 bedoeld, wordt
gesloten, mag de bedongen omroepbijdrage per kwartaal niet meer
bedragen dan:
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a. ƒ 10.— (tien gulden) voor opvanginrichtingen, uitsluitend
dienende voor huiselijk gebruik in particuliere woningen;
b. ƒ 120.— (één honderd en twintig gulden) voor opvanginrich
tingen in vergaderlocalen en sociëteiten, in hotels, restaurants
en andere, voor het publiek al dan niet tegen betaling toe
gankelijke plaatsen, zoomede in fabrieken en werkplaatsen en

Overzicht omvormer-agregaten en hoogspanningsschakelkasten van
den proefzender van de N.I.R.O.M.
daarmede gelijk te stellen inrichtingen en voor alle overige op
vanginrichtingen, niet vallende onder a of c;
c. voor centrale ontvanginrichtingen, die door middel van een
dradennet omroepstof aan velen doorgeven, een bedrag in gul
dens, gelijk aan het aantal aan dat net aangesloten, voor het
ontvangen van omroepstof ingerichte toestellen, vermenigvuldigd
met tien, indien het aantal toestellen minder dan 13, en met vijf,
indien het aantal 13 of meer bedraagt, wordende in het laat
ste geval het aantal voor minstens 25 berekend.
Door den Directeur van Gouvernementsbedrijven wordt jaarlijks
na overleg met den houder van een concessie voor het exploiteeren
van een omroepbedrijf, met inachtneming van de concessievoor
waarden, de prijs vastgesteld, die als omroepbijdrage mag worden
bedongen.
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NIROM.
Wij hebben in het voorgaande een vluchtig overzicht gegeven
van het terrein, waarop de Nederlandsch-Indische Radio-Omroep
Maatschappij zal gaan werken; nu nog iets over deze OmroepMaatschappij zelf.
Op 4 December 1923 werd door het Algemeen Nieuws- en Tele
graaf Agentschap „Aneta”, de Nederlandsche Telegraaf Maat
schappij „Radio-Holland” en de N.V. Handelsvennootschap, voor
heen Maintz & Co. een collectief verzoekschrift ingediend om een
concessie te verleenen voor het aanleggen, hebben en voor het
uitoefenen van een omroepbedrijf gebruiken van een of meer radio
stations. Over het met dit verzoek beoogde doel werd door ge
gadigden jarenlang met het Gouvernement onderhandeld.
In Januari 1928 trok „Aneta” zich uit de combinatie terug.
Op 27 December 1928 werd de N.V. Nederlandsch-Indische RadioOmroep Maatschappij te Amsterdam opgericht, o.m. met het doel:
het uitoefenen van het radio-omroepbedrijf in Nederlandsch-Indië.
Toen het Gouvernement met de NIROM overeenstemming had
verkregen over de voorwaarden, waaronder concessie voor een om
roepbedrijf zou kunnen worden verleend, werd in Juli 1930 door
den Gouverneur-Generaal aan den Volksraad het ontwerp voor
gelegd van een definitieve wettelijke regeling van den omroep.
Bij het ontwerp ordonnantie werden den Volksraad ter kennis
neming een ontwerp luistervergunningsbesluit en het ontwerp
NIROM-concessievoorwaarden overgelegd.
In de ordonnantie is neergelegd, dat het verkrijgen van een
luistervergunning afhankelijk kan worden gesteld van het over
leggen van een bewijs, dat een overeenkomst met een omroep
bedrijf is gesloten, en verder de bedragen, waarop een luiterabonnement ten hoogste gesteld mag worden.
In het luistervergunningsbesluit is nader omschreven, hoe een
luistervergunning wordt verstrekt.
In het ontwerp concessievoorwaarden zijn alle plichten en rechten
van de NIROM opgenomen; een van de voornaamste bepalingen
is, dat de omroep moet voldoen aan de behoeften en wenschen
van het luisterende publiek; voorts, dat er een Raad van Advies
zal zyn, samengesteld uit 7 leden, een vertegenwoordiger van het
Land, een benoemd door Hoofd P.T.T., een door de NIROJM en
vier op voordracht van de luisteraars.
Het Hoofd van den P.T.T. dienst stelt de grenzen vast, waar
binnen de omroep goed te hooren is.
Bij grooter worden van het aantal luisteraars wordt automatisch
het maximum bedrag, waarop de omroepbijdrage kan worden ge
steld, verlaagd.
Het Gouvernement zorgt voor het innen der driemaandelijksche
o.mroep-bijdragen en heeft recht op 20 % van het geïnde bedrag.
NIROM-proefnemingen.
De NIROM-concessie is nog niet verleend en de geheele rege
ling, zooals zij September 1930 door den Volksraad werd aange
nomen, is dus nog niet in werking getreden.
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Intusschen heeft de NIROM uitgebreide proefnemingen gehouden
om gegevens te verzamelen over verschillende golflengten, richtwerking, geluidssterkte, fading, antennevorm, luchtstoringen, het
uur van den dag, modulatiekwaliteit enz.
Een in 1929 bij Philips—N.S.F. bestelde proefzender kwam
medio 1930 in Tandjong Priok aan en werd daar opgesteld. Deze
experimenteele zender heeft een antennevermogen van 1 KW. en
werd voorloopig ingesteld op 19.55, 313 en 49.6 m.
Met deze golven werden in 1931 op 5 verschillende, over ochtend,
middag en avond verdeelde uren maanden lang vaste uitzendingen
gedaan.
Daar het uitsluitend ging om de werking van den zender op
verschillende afstanden te laten observeeren, werden bij die uit
zendingen gramofoonplaten en voor beoordeeling van het gespro
ken woord persberichten gebruikt.
De conclusies uit die proefnemingen moeten dienen om te be
palen, hoe de definitieve omroepzenders moeten worden.
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I.K.R.O.S. ?

(Indiscke Katholieke Radio-Omroepstichting)

door JOH. HELLINGS S.J.
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ENSCHEN, die met de moderne geestesstroomingen niet zijn
meegegaan en nog weinig of niet aanvoelen, dat er in de
hedendaagsche samenleving geen plaats meer is voor tusschentijdsche schemering, noch voor karakterlooze verdoezeling
van kleuren en lijnen, maar dat de contrasten tusschen licht en
donker of liever de strijd tusschen een theocentrische en daarom
alleen menschwaardige samenleving en een materialistische en
daarom de geestescultuur uiteenrukkende revolutie, met den dag
feller en algemeener wordt, kunnen misschien moeilijk tot klaar
heid komen over het algemeen maatschappelijk belang, het goed
recht en de strenge noodzakelijkheid van organisaties als I.K.R.O S.
Waarom nu de godsdienstige conflicten, politieke en sociale tegen
stellingen op de troostelooze aarde opgenomen in de vrijen hemel
en ze als een wervelstorm door de particuliere Radio-stations ron
dom heel den wereldbol gejaagd ? Is er dan geen algemeene
Wereld-radio mogelijk, die als olie op de golven, als een verzoe
nende vrede over de strijdende menschheid nederdaalt?
De waarheid op godsdienstig en moreel gebied is tegen alle philosophische dwalingen in één en enkelvoudig en mededeelzaam van
aard, want alleen de waarheid zal ons vrijmaken Daarom kon het
niet anders, of de radio-uitzendingen traden van af den eersten
dag harer verschijn'ng in het luchtduim in dienst der waarheid.
Nu zijn de Europeesche bevolkingsgroepen van NederlandschIndië ongeveer voor een derde deel katholiek, d.w.z. belrders van
een wereldgodsdienst, die wanneer hij principieel beleefd wordt,
niet enkel in alle essentieele punten brj al die duizenden dezelfde
overtuigingen veronderstelt over moraal en godsdienst, maar ook
vanzelf vaste richting geeft aan hun wetenschappelijke, politieke
en sociale inzichten, ja zelfs een zeker richtsnoer biedt voor den
aard en de kwaliteit hunner ontspanning. Zouden nu deze Indische
katholieken niet mogen opeischen, dat er ook voor hen radiozendtijd beschikbaar is om door uitzendingen over hun eigen cul
tuur de onderlinge eenheid van leven en streven te versterken?
Juist hier in dezen grooten Archipel, waar de katholieken zoo
verspreid wonen, z;ch zoo verstoken zien van de rijke schatten en
het intense katholieke leven hunner mUlioenen geloofsgenooten in
Europa en Amerika. De I.KR.O.S. is met groot enthousiasme ont
vangen en kon juist daarom ondanks haar zeer beperkte middelen
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in korten tijd zooveel leden werven, omdat de Indische katholieken
steeds sterker beginnen te beseffen, dat zij door middel van een
eigen Radio veel voller en ruimer kunnen meeleven met elkaar
met den Vader der Christenheid, met al de millioenen katholieken
der heele wereld. Het Vaticaan gaf het voorbeeld; Paus Pius XI,
die zoo uitstekend begrijpt, hoe juist het radio-verkeer de onder
linge verbroedering en eenheid der heele wereld versterken en de
overwinning der waarheid bevorderen kan, heeft werkelijk haast
gemaakt met het bouwen van een eigen zender in het Vaticaan,
opdat alle menschen van goeden wil zouden kunnen hooren van al
het goede, schoone en ware, dat van uit het centrum der katho
lieke wereld voor het algemeen belang wordt ondernomen. Een
algemeene z.g. neutrale zender kan aan deze behoefte niet voldoen,
want van katholiek standpunt uit kunnen wij ons niet vereenigen
met een algemeen program. Vooreerst neemt onder het algemeen
wereldnieuws, dat dagelijks voor luisteraars en krantenschrijvers
wordt rondgeseind, het katholiek gebeuren in verhouding tot bet
enorm getal katholieke luisteraars een veel te kleine plaats in,
terwijl bovendien de berichtgeving, ondanks goeden wil en be
loofde neutraliteit, maar al te dikwijls onvolledig en minstens een
zijdig is. Daarom willen wij naast onze eigen pers ook onze
katholieke radio.
Na het wereldnieuws staat er meestal heel wat ontspanning op
het algemeen program, vooral in den vorm van muziek in den
ruimsten zin van dit woord. Dat lijkt wel heel neutraal, want
muziek is als zoodanig toch niet „sectarisch", politiek of anti
christelijk, ja sommigen beweren zelfs dat muziek niet eens im
moreel kan zijn, maar feitelijk is de toestand anders: de Radiocontröle-commissies moeten in verschillende landen juist om de
algemeene, kleurlooze neutraliteit te handhaven telkens stukken
van het ontspanningsprogram schrappen, omdat deze gewraakte
uitzendingen volgens het allesbehalve enghartig oordeel dezer ge
gadigden noodlottig zouden zijn voor het individueel en maatschap
pelijk belang der luisteraars. Maar de katholiek is niet enkel tole
rant tegenover onschadelijke ontspanning, maar wil positief mee
werken aan artistieke en aesthetische uitzendingen, die eiken
luisteraar werkelijk goed doen en hem verheffen uit de platvloersche genietingen van de straat en voert daarom zijn goed-zingende
kerkkoren graag van uit de kerkgebouwen door middel van den
radio in den grooten tempel van het heelal, opdat alle menschen
met de natuur hun Schepper en Heer naar vermogen lofprijzen. Is
dat geen algemeen belang?
Maar van katholieke zijde dringt men het sterkste aan op eigen
radio, omdat wij ons niet mogen noch kunnen vereenigen .met de
z.g. Spreekbeurten der Neutrale Radio, want dat we uitzendingen
met uitgesproken anti-christelijke of communistische propaganda
principieel moeten veroordeelen, spreekt wel van zelf.
Ook bij de algemeene Radio mogen sprekers van allerlei geestes
richting voor de microfoon komen, als ze maar niet te revolutio
nair, aggressief of beleedigend zijn. Nu geven we graag toe, dat
er door eiken expert zeer interessant kan gesproken worden over
atmospherischen druk, bloedsomloop, den sterrenhemel en derge386

lijke wetenswaardigheden meer, maar de mensch redeneert nu een
maal graag over het waar vandaan, waarom en waar
toe en zoo dringen de groote levensvragen zich van zelf ook bij
de Radio op den voorgrond. En dan is het dikwijls angstwekkend
voor elk weldenkend mensch, al deze z.g. moderne wetenschap
over God en godsdienst, over ziel en stof, over schepping en
evolutie, eugenese en euthanasie enz. te hooren en te bedenken,
wat een verwarringen, dwalingen, twijfels en zelfs misdaden daar
door onder de vele luisteraars, die de tarwe niet van het kaf kun
nen onderscheiden, worden veroorzaakt. Wat een ergernis voor
de waarheid-zoekende menschheid. De katholieken, die met zoo
veel millioenen eensgezind een op Goddelijk leergezag en de na
tuurlijke rede steunende, zeer harmonische levensbeschouwing be
lijden, hebben daardoor het onvervreemdbare recht der waarheid,
om onder elkaar en aan allen, die luisteren willen, de christelijke
heilsleer objectief te verkondigen tegen alle moderne dwalingen in,
want de waarheid alleen mag zegevieren.
Ook de Radio is een gave des hemels en heeft geen andere be
stemming van den grooten Bouwheer ontvangen dan om voor den
mensch een middel te zijn tot zijn hoogverheven levensdoel: God
te kennen, te verheerlijken en te dienen en zoo zelf te komen tot
zijn waar geluk. Alleen de radio-uitzendingen, die in harmonie zijn
met de wondervolle geheimen en schoone orde, die door den
Schepper in de natuur zijn neergelegd, zijn den mensch waardig,
maar wat op welk gebied dan ook, indruischt tegen Gods geopen
baarde wetten, schept wanorde en is der menschheid zelf tot
nadeel. De I.K.R.O.S. wil de geniale uitvindingen op radio-gebied
in vrede met alle weldenkenden doen dienen tot Gods verheer
lijking en voor de ware cultuur-verrijking en goede ontspanning
van alle luisteraars, in het bijzonder der Indische Katholieken.

* * *
In Mei van het jaar 1930 had de eerste vergadering plaats van
het opgerichte R.K. Radio-Comité, hetwelk de voorbereidende
maatregelen had te treffen om tot de oprichting te geraken van
een katholieke omroeporganisatie en tusschentrjds de zich op dat
gebied voordoende vraagstukken op te lossen of te behandelen.
In 1931, op 19 Augustus, had de fundatie der Indische Katholieke
Radio Omroep Stichting plaats. Intusschen had de I.K.R.O.S. de
beschikking gekregen over zenduren op den gouvernementszender,
PMY, reeds in gebruik door de Bandoengsche Radiovereeniging.
Het aantal aangesloten contribuanten is 2700 (bijna). Ingaande
1932 geldt de volgende regeling: Donateurs ƒ 10.— per jaar,
luisteraars ƒ 5.— per jaar en contribuanten ƒ 1.— per jaar.
Belangrijke uitzendingen; 4 September: Eerste uitzending der
IKR.OS, openingsrede dcor den Voorzitter, Pastoor J. W. M.
Wubbe S J. en vervolgens de rede van Zijne Hoogwaardige Exc.
Mgr. A. P. F. van Velsen S.J.
De Kerstnacht van 24 oo 25 December: Alsdan heeft de uitzen
ding plaats van de Nachtdiensten vanuit de kathedrale kerk te
Batavia. Van half 12 tot 2 uur via een lijn met Bandoeng.
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PvE Nederlandsch-Indische Christelijke Radio Organisatie stelt
I ) zich ten doel, de radiovindingen toe te passen, eenerzijds in
dienst van den Christelijken arbeid op alle gebied en ander
zijds ten behoeve van het Indische volksleven, voor landbouw, nij
verheid en handel.
Zij tracht dit doel te bereiken waar mogelijk in samenwerking
met andere organisatiën, enz., door:
a. het instellen van centrale radio-telefonie-uitzending en het heruitzenden van daartoe bestemde radio-telefonie-uitzendingen te
weten: draadlooze verspreiding van kerkdiensten, evangelie
prediking, lezingen, het gesprokene op vergaderingen en bijeen
komsten, van publicatiën en mededeelingen, van zang-, muzieken voordrachtavonden, enz.;
b. het organiseeren van de luisteraars zoo, dat zij allen het hunne
bijdragen in de kosten van deze radio-uitzending;
c. het in het bereik brengen van de Christelijke radio-ontvangst
voor het volk, voor verpleegden in ziekenhuizen, inrichtingen
van weldadigheid, enz.;
d. voorts door alle andere middelen, die tot het doel bevorderlijk
kunnen zijn.
De vereeniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift. Zij belijdt,
dat Jezus Christus is de vleesch geworden Zoon Gods, Redder der
Wereld.
Op 31 December 1930 telde de vereeniging 506 leden verdeeld
over 96 plaatsen.
Het tegenwoordige Bestuur bestaat uit de volgende heeren:
W. de Vries Gzn., voorzitter. Tjikini 30, Batavia C.
Mr. C. C. van Helsdingen, 2e voorzitter.
Ir. S. J. Richter, secretaris. Alataslaan 30, Batavia C.
B. G. Th. Börgeling, penningmeester.
S. C. Graaf van Randwijck, algemeen secundus.
Dr. J. H. N. van der Burg.
Ds. J. H. Denee.
Dr. C. P. Cohen Stuart.
C. Rupke.
G. van de Weg.
J. W. de Groot.
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De Nederlandsch-Indische Christ. Radio Organisatie (N.I.C.R.O.)
werd 27 September 1929 te Bandoeng opgericht. Thans is zij ge
vestigd te Batavia, terwijl zij 20 December 1930 rechtspersoonlijk
heid verkreeg.
Voordat de N.I.C.R.O. werd opgericht, bestond reeds een „Comité
uit de Kerken”, dat zich tot taak had gesteld de belangen van de
Protestantsch-Christelijke Radio te bevorderen.
Door de oprichting van de N.I.C R.O. werd de bestaandsreden van
genoemd Comité goeddeels opgeheven, zoodat thans genoemd Comité
niet meer bestaat.
De werkzaamheden van de N.I.C.R.O. waren aanvankelijk slechts
van oriënteerenden aard, waarbij contact gezocht werd met de be
staande radio-organisaties.
Tot uitzending werd overgegaan, toen de afdeeling Medan een
kleinen zender had aangekocht, werkende op een golflngte van
41 Meter. Zondag den 13den Juli 1930 werd de zender officieel in
gebruik genomen, waartoe de Voorzitter van de afdeeling Medan,
de Heer J. H. Hemmers Vrijdag, 11 Juli, een toespraak voor den
microfoon hield.
Door de welwillendheid van de Bandoengsche Radio-Vereeniging
werd der N.I.C.R.O. met ingang van September 1931 een deel van
den zendtijd van den P.M.Y.-zender (58 Meter) afgestaan. Hierdoor
werd het mogelijk iederen Zondag 2 godsdienstoefeningen uit te
zenden, die over geheel Java werden gehoord.
Sedert December 1931 is thans een derde zender ter beschikking
van de N.I.C.R.O. n 1. een zender, die opgesteld is in de Protestantsche Kerk te Bandoeng. Wellicht zullen binnenkort ook door
middel van dien zender uitzendingen plaats vinden.

Foto van het Bestuur,
voorzoover de leden in
Batavia woonachtig
zijn.
Zittend van links naar
rechts: Ds. J. H. Denee, W. de Vries Gz.
en Mr. C. C. van Helsdingen.
Staande v. links naar
rechts: Ir. S. J. Rich
ter, Dr. J. H. N. van
der Burg en Mr. C. C.
van nelsdingen.
iiimimmiiiimiimmim
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Radio V ereemging Makas sar
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door K. G. VAN ALBERDA

PGERICHT 21 November 1928. Ledental: 63.
Bestuur: Mr. J. van Hoeve, voorzitter; E. A. Rusch, vice-voorzitter;
Jhr. A. B. Goldman, secr.-penningmeester; K. G. van
Alberda, K. L. Loo, The Hok Leng, commissarissen en
tevens technische commissie.
Toen op 21 November 1928 een 12-tal belangstellenden in de
Sociëteit ,,De Harmonie” bij elkaar kwamen om tot de oprichting
eener Radiovereeniging te Makassar te geraken, had men niet ge
dacht, dat daarvoor later zooveel belangstelling zou bestaan.
Vooral de steun van de N.V. Ned. Indische Gas Maatschappij te
Makassar is de voornaamste oorzaak, dat spoedig met een eigen
zender, P.K. 6 K.Z. kon worden gebroadcast. Het was een Selectron
25 Watt U.K.G.-zender van de fa. Heybroek te Weltevreden, die
echter bij aankomst per K.P.M. te Makasser, half in duigen lag,
zoodat er direct werk aan den winkel kwam. Meteen is toen maar
de constructie solieder gemaakt en zijn enkele verbeteringen aange
bracht. En zoo vingen wij dan spoedig aan met het uitzenden van
gramofoonmuziek op 40 en later op 25,3 Meter. Als antenne werd
na allerhande proeven tenslotte het Zeppelin-type genomen. In den
loop der 3 jaren van ons bestaan ontvingen wij rapporten uit alle
deelen van den archipel, meer of minder goed. De laatste maanden
ontvingen wij, nadat wij de richting van onze antenne gewijzigd
hadden, vele enthousiaste rapporten uit West Australië en NewZeeland, zoodat de ontvangst in pal Zuidelijke richting op dit
moment de gunstigste blijkt. Dit komt echter weer niet overeen
met onze bedoeling, daar wij het in Noordelijke richting willen
zoeken om in de eerste plaats geheel Celebes zoo goed mogelijk te
bereiken. Mede daarom zitten wij momenteel weer op de 38 meterband. En zoo zijn we steeds bezig proeven te nemen en verbete
ringen aan te brengen. Thans wordt dus op 38 meter viermaal per
week uitgezonden en wel eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag van
half acht tot half tien ’s avonds Makassertijd en eiken Zondag
ochtend van half tien tot 12 uur.
Voornamelijk worden gramofoonplaten-programma's gegeven,
waartoe een programma-commissie verdienstelijk werk levert. Zoo
nu en dan worden echter ook uitzendingen van „levende muziek”
gebroadcast. Een eenvoudig ingerichte studio met een piano en
Philips-microfoon is hiervoor ingericht. Een groot gebrek is echter,
dat wij hier in Makasser geen goed orkest bezitten, zoodat niet
meer en geregeld „levende” muziek kan worden gegeven. Wij
roeien echter met de riemen, die we hebben. Gelukkig valt te
constateeren, dat onze uitzendingen zeer op prijs worden gesteld,
te meer daar er overigens in den aether niet veel te genieten valt
te Makasser. Momenteel zijn wij bezig zelf een 50 Watt zender
met kristalbesturing te bouwen, waarmede wij in den loop van
dit jaar klaar hopen te komen. Zoo zijn ook wij in dezen uithoek
van ons mooi Insulinde steeds doende om het radioverkeer met
onze bescheiden middelen te helpen verbeteren.
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RADIO-VEREENIGING
MIDDEN-JAVA, SEMARANG
E Vereeniging werd opgericht ingaande 20 Augustus 1926 en
is gevestigd te Semarang (N. O.-Indië). De Vereeniging telde
op 1 Januari 1932 130 gewone leden.
Het Bestuur bestaat thans uit de heeren: A. G. Spruijt, Voor
zitter; A. Boenk, Secretaris; W. A. D. J. J. Lefeber, Penningmees
ter; Oei Tiong Hauw, Ir. L. A. Bakker, J. W. H. Reule, A. v. d.
Meer, Commissarissen; E. P. von Jaroschka Pohl, Lid der Omroepcommissie; W. J. Isarin, L. H. v. Krevelen, G. v. d. Hert, Leden
der Technische Commissie.
In het jaar 1925 bestond de Ned.-Indische Vereeniging voor
Radiotelegrafie (N.I.V.V.R.), gevestigd te Soerabaja, welke op ver
schillende plaatsen afdeelingen had.
Deze vereeniging had tot doel de bevordering van radiotelegrafie,
welk doel ze trachtte te bereiken door het houden van lezingen,
van cursussen in sounderen, enz.
Op instigatie van een inwoner der gemeente Semarang werd in

D

Bestuur Radio Vereeniging Midden-Java.
Van links naar rechts zittend: Oei Tjong Hauw (Comm.), W. A. D.
J. J. Lefebre (Penningm.), A. G. Spruyt (Voorzitter),
A. Boenk (Secretaris).
Staande: Ir. L. A. Bakker (Comm.), J. W. H. Reule (Comm.),
E. P. von Jaroschka Pohl (Progr. Comm.), W. J. Isarin (Techn.
Comm.), G. van der Hert (Techn. Comm.), L. H. van Krevelen
(Techn. Comm.)
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een vergadering, gehouden op 13 Maart 1925, besloten te Semarang een afdeeling van voornoemde N.I.V.V.R. op te richten, waar
mede de grondslag werd gelegd voor de thans bestaande vereeni
gingOp 23 October 1925 begon de afdeeling met de eerste uitzending
door een door een der leden intusschen gebouwden zender op een
golflengte van 300 a 350 meter.
Als gevolg van de zeer gebrekkige hulpmiddelen en de nog on
voldoende kennis van de radiotechniek onder de leden was de
kwaliteit der uitzending in het algemeen slecht. Meermalen kwam
het voor, dat de zender slechts op een afstand van eenige tientallen
meters te hooren was.
Hierbij kwam nog, dat de Regeering van Nederlandsch-Indië be
zwaar had tegen het houden en in bedrijf stellen van zenders door
particulieren, zoodat de uitzendingen in het geheim moesten plaats
vinden.
Niettemin werd op 14 Januari 1926 aan den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indië vergunning gevraagd om een zender te
mogen oprichten en in bedrijf te stellen, daar intusschen besloten
was om een nieuwen zender door de Vereeniging te doen bouwen,
welke betiteld werd met den grootschen naam van ,,de gróote
zender der Vereeniging” en in een der localiteiten van het Hotel
du Pavillon werd ondergebracht.
Op de verschillende verzoeken om vergunning tot oprichting
van zenders werd door de Regeering inmiddels bekend gemaakt,
dat de zenders, vóór Maart 1926 gebouwd, in bedrijf konden blijven,
zulks in afwachting van de beslissingen, op de te Washington bin
nenkort te houden Radioconferentie te nemen.
Door deze beslissing kon de vereeniging met hare uitzendingen
doorgaan.
Naast de bovengeschetste moeilijkheden dreigden in het jaar
1927 nog andere, doordat de Regeering het plan opvatte om een
eind te maken aan de vele particuliere zenders, die den radiodienst
v°n hst Gouvernement zoodanig hinderden, dat deze niet behoor
lijk kon werken.
GelukKig is dit plan nooit uitgevoerd, omdat de Radiovereni
gingen door dit dreigement zijn overgegaan tot het gebruik van
zoodanige golflengten, dat ze den Gouvernementsdienst niet meer
hinderden.
Daar de Vereeniging zich niet vereenigen Kon met de leiding
enz. van de Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Radiotelegrafie
en -telefonie, werd op een vergadering van 20 Augustus 1926 be
sloten om met ingang van 1 September 1926 uit deze Vereeniging
te treaen en een zelfstandige vereeniging op te richten, welke den
naam droeg van „Radiovereeniging Midden-Java” en te Semarang
gevestigd werd.
De N.I.V.V.R. werd met ingang van 15 Januari 1928 ontbonden
en opgericht werd de Bond van Nederlandsch-Indische Radio
verenigingen, waarvan de Vereeniging lid werd en waardoor de
^ Vana^L1 Januai*i 1928 in het bezit kwamen van het orgaan
van dezen Bond „De Antenne".
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Intusschen was besloten om over te gaan tot den bouw van den
zender, welke de Vereeniging thans nog bezit.
Het Bestuur moest op een op 15 Februari 1928 gehouden algemeene vergadering verklaren, dat reeds een bedrag van ƒ 4000.—
was uitgegeven en de zender nog steeds niet werkte en dat nog
ƒ 1000.— noodig zou zijn om tot resultaten te komen.
Op een algemeene vergadering van 15 November 1928 werd een
nieuw Bestuur gekozen, dat op een energieke wijze optrad en door
het maken van propaganda en inzamelen van gelden spoedig de
moeilijke tijden wist te boven te komen.
Dit Bestuur deed tevens stappen om te komen tot de oprichting
van een eigen studio, welke op 13 Maart 1931 op officieele wijze
in gebruik genomen kon worden.
Ook werden maatregelen getroffen om tot afbouw van den nieu
wen zender te geraken, hetwelk in de tweede helft van het jaar
1929 gelukte.
Oogenschijnlijk waren de moeilijke tijden toen voorbij.
Intusschen had echter de malaise haar intrede gedaan en werden
daardoor vele inwoners van Semarang zwaar financieel getroffen.
Dank zij de getroffen maatregelen, mocht het nieuwe bestuur
het genoegen smaken, dat het aantal leden binnen 6 maanden van
78 tot 130, een nog nimmer gekend aantal, toenam, zoodat de
vereeniging het jaar 1932 met een vrij gunstig financieele positie
kon ingaan en kon voortgaan met het tot stand brengen van ver
beteringen en het op hooger peil brengen der uitzendingen.
Eén dezer verbeteringen zal zijn het maken van een meer mo
derne studio en het gelijktijdig in bedrijf stellen van twee zenders,
waarvan er een dienen zal voor de stad Semarang en omgeving,
en een voor het overig gedeelte der provincie Midden-Java.
Thans nog een enkel woord over de bijzondere uitzendingen en
verrichtingen gedurende het bestaan van de vereeniging.
In 1928 en 1929 werd op den Pasar Malem een stand opgericht,
welke zeer de aandacht trok. Naast een tentoonstelling van diverse
toestellen en onderdeden en op een groot houten wandbord in
onderdeden gemonteerd ontvangst-schema, was in 1929 tevens een
uitstekend ontvangsttoestel van een der leden bedrijfsklaar opge
steld.
Helaas kwam van de ontvangst met luchtantenne en de daar
mede beoogde propaganda voor het werven van nieuwe leden
niet veel terecht door de nabuurschap van een tent met de wel
bekende, door middel van een trolley electrisch gedreven twoseaters, welke de in Europa zoo beruchte tramstoringén op sterk
vergroote schaal imiteerden.
In het jaar 1931 had de uitzending plaats van de opening van
den Pasar Malem, terwijl gedurende de tentoonstellingsdagen het
krontjongconcours werd uitgezonden.
Op 25 December 1931 kon de Vereeniging, dank zij de welwillende
medewerking van den Gouvernementstelegraaf- en telefoondienst,
den Kerstgroet van H. M. de Koningin tot haar volk herbroadcasten, welke uitzending door atmosferische invloeden helaas geen
gunstig verloop had.
immmmimiiiimimmi
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"Tv E vereeniging werd opgericht op 7 Februari 1931 en telt op
| j het oogenblik een 60-tal werkende leden en enkele donateurs.
Het Bestuur bestaat uit de ondervolgende leden:
Voorzitter: F. Th. Bertsch. PK1BV. Tangerang.
Vice-Voorzitter: Ir. C. Ch. Kwisthout. PK1CS. Lembangweg 95,
Bandoeng.
Secr.-Penningmeester: E. R. Illing. PK1CI. Florisstr. 9, Bandoeng.
Comm. afd. Batavia: Th. A. F. Leyzers-Vis. PK1CF. van Heutszboulevard 2 Batavia-Centrum, tevens QSL-bureau.
Comm. afd. Bandoeng: J. Leunis. PK1XB. Nieuw Merdika 13 pav.,
Bandoeng.
Vertegenwoordigend comm. 2de district: J. H. Tielman. PK2AX.
Kantoorlaan 15, Djokjakarta.
Idem 3de district: Ir. J. H. Makkink. PK3BQ. sf. Gending,
Probolinggo.
Idem 4de district: A. J. A. Schoevers. PK4AJ. Kerklaan 10,
Padang.
Idem 5de district: P. Moens. PK5CG. Bandjerniasin, Borneo.
N.B. Secr. en Penningm.schap voorloopig waargenomen door
resp. PK1AC. J. A. M. Willems, Bothstraat 4, Bandoeng en
PK1AO. J. P. H. Padberg, Galoenggoenglaan 8 te Bandoeng.
De vereeniging bestaat nog te kort om reeds nu het een en ander
er over te kunnen mededeelen. Wel kan worden vermeld, dat alles
wijst op een redelijken bloei en dat een goede verstandhouding en
samenwerking werd verkregen met de zustervereenigingen in het
Buitenland.
Een bepaald contact met de zendamateursvereeniging in Neder
land de N.V.I.R. is nog niet tot stand gekomen, alhoewel bereids
stappen in die richting werden ondernomen. Het laat zich evenwel
aanzien dat e.e.a. in het eerste halfjaar 1932 in orde zal komen.
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Katholiekeen
door
P. A. M. SPEET,
Algemeen Bedrijfsleider K.R.O.
Lid v/h. Directorium der K.I.R.

T~xE „Katholieke” godsdienst — de naam zegt het
is een
1 ) „algemeene” godsdienst. De Katholieke gemeenschap is een
bij uitstek internationale. Zij is niet aan volken, landen of
grenzen gebonden en deze eigenschap heeft de radio met haar
gemeen. Geen wonder, dat de Katholieken spoedig tot het besef
kwamen, dat de radio hun op internationaal gebied vele diensten
zou kunnen bewijzen.
Reeds spoedig kwamen dan ook eenige Katholieke kopstukken
op radiogebied bijeen om te overleggen, hoe men moest geraken
tot een internationale samenwerking. Het gevolg is geweest, dat
in Juni 1928 te Keulen het ,internationaal Katholiek Radio-bureau”
werd gevestigd.
De grondslag van dit bureau is de Internationale Katholieke
Radio-commissie, waarvan de vertegenwoordigers der comité’s in
verschillende landen deel uitmaken. Deze landelijke comité’s be
staan uit Katholieke Radio-organisaties, zooals b'v. in Nederland
en België, die hun eigen programma uitzenden, of uit Vereenigingen
van Katholieke medewerkers aan de radio (vertegenwoordigers
van organisaties of particulieren) zooals b.v. in Duitschland, Frank
rijk, Italië en Oostenrijk.
Eenmaal per jaar komt deze commissie samen. De loopende
werkzaamheden worden door het bureau in samenwerking met een
bestuur verricht. Dit bestuur (Directorium) bestaat uit den voor
zitter van de Internationale Katholieke Radio-commissie, den
directeur van het bureau en uit vijf door de Commissie gekozen
inedebestuurderen. De zetel van het bureau is Keulen, Norbertstrasse 12. De voorzitter is Pastoor L. H. Perquin te Amsterdam.
Directeur van het bureau is de Heer B. Marschall in Keulen. Leden
van het Directorium zijn: P. A. M. Speet (Nederland), Abbé E.
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Delvoie (België), Chanoine E. Reymond (Frankrijk), Pater B.
Esch S.J. (Duitschland) en Ir. F. Wetzl (Oostenrijk).
Na ampele besprekingen en na een vergadering van het bestuur
te Brussel (Maart 1929) kon van 19—22 Juni 1929 het eerste
Internationale Katholieke Radiocongres in München worden ge
houden, dat trouwens het eerste internationale radio-luisteraars
congres ter wereld was.
Op dit congres werden het bureau en de commissie, welke tot

Direktor Marchall voor de microfoon.
dien tijd provisorisch waren, officieel erkend. Men stelde de richt
lijnen en een reglement vast. De resultaten van het congres werden
in het begin van 1930 in de Fransche en Duitsche taal gedrukt en
als Congresboek uitgegeven („Film und Rundfunk” door Dr. Georg
Ernst en Bernhard Marschalk Uitgave Leohaus, München). Daar
de invloed van het congres zich nog in 1930 deed gelden, vond in
dat jaar geen vergadering van de commissie plaats.
Op 7 Augustus 1930 hield het bestuur een conferentie te Luik
ter voorbereiding van een vergadering van de Internationale Kath.
Radio-commissie in 1931. Deze werd op 11 en 12 Juni gehouden
onder voorzitterschap van Pastoor Perquin. Op de vergadering
werd behandeld de „Internationale samenwerking in de radio”
(Rapporteur: de Heer Paul A. M. Speet, Amsterdam) en „Dehouding van de katholieken ten opzichte van de cultureele radiouitzendingen” (Rapporteur: Pater Ludwig Esch S.J., Keulen),
welke verslagen in druk werden gegeven.
In verband met de zeer uiteenloopende belangen van de ver
schillende landen kan het werk van het bureau voorloopig slechts
daarin bestaan, dat het bureau verslagen over de werkzaamheden
van de katholieken in de aangesloten landen verzamelt en publi
ceert en hierdoor de andere comité’s tot navolging aanzet.
Tusschen de landen onderling is reeds innige samenwerking b.v.
btf internationale relais. Dit moet echter steeds voor elk geval af
zonderlijk onder de oogen worden gezien.
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Het is de taak van de katholieken om in hun land hun geloofs
genoten voor samenwerking in de radio te winnen en de katho
lieken te brengen tot een goed gebruik van de radio in eigen
familiekring, in vereeniging en in het openbaar. Hierdoor zal de
katholieke cultuur zich ook in de radio-uitzendingen doen gelden
en er toe bijdragen, dat de christelijke geest tot uiting komt. Ge
varen, die mochten opkomen, kunnen juist door samenwerking
worden afgeweerd.
Het bureau heeft thans met de volgende landen verbinding:
België, Frankrijk, Engeland, Nederland, Ierland, Italië, Duitschland, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Amerika, Australië,
Venezuela, Hongarije. Polen, Litauen, Joegoslavië, Tschecho-Slowakije, Denemarken, Finland, Slowakije, San Salvador, Spanje,
Zweden, Turkije, Vaticaanstad.
Alle landelijke comité’s namen o.a. deel aan het beteekenisvolle
relais van de eerste rede van Z.H. Paus Pius XI op den Vaticaanzender. Het bureau staat vanzelfsprekend ook in verbinding met
den leider van den Vaticaanzender: Pater Gianfranceschi S.J.

Direktor Bernhard Marschall,
Leider van het Kath. Int. Radiobureau.
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De Heer Marschall, directeur van het Bureau, hield in April 1930
in het Vaticaan een voordracht voor Z.Exc. den Aartsbisschop
Pizzardo, secretaris van de congregatie voor buitenkerkelijke aan
gelegenheden. De Heer Marschall werd bij deze gelegenheid door
den Heiligen Vader en door Kardinaal Pacelli in particuliere au
diëntie ontvangen en overhandigde het congresboek, waarbij de
Heilige Vader vol waardeering was voor het werk van het Bureau.

Een hoekje van de verzameling „internationale
radio-literatuur*’.
Ook de bisschoppen van de geheele wereld spraken hun beste wenschen uit voor ons congres en ons werk.
Na de opening van den Vaticaanzender ontvingen wij op 26
Februari 1931 het volgende telegram uit het Vaticaan, hetgeen
getuigt van belangstelling voor het radio-werk in de toonaan
gevende Romeinsche kringen:
„De Heilige Vader heeft met bijzonder welgevallen kennis ge
nomen van de uiting van vreugde, kinderlijke eerbied en onder
danigheid, die U hem namens het Internationaal Katholiek Radio
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Bureau bij gelegenheid van Zijn eerste radiotoespraak hebt over
gebracht.
In verband met den gewéldigen, nog steeds stijgenden cultureelen
invloed, wélke de radio uitoefent, gold de zegen van den Heiligen
Vader op 12 Februari zeer in het bijzonder voor de katholieke
radiobeweging, dat zij de zedelijkheid en het geluk der volken van
allen schadelijken invloed verwijderd houde en ertoe moge bij
dragen om het geheele menschdom deelachtig te doen zijn aan den
rijkdom en onuitputtelijke schoonheid van het katholieke geloof.
Met de innigste zegewenschen voor het werk van het Inter
nationaal Katholieke Radio Bureau, verblijf ik, etc.
get. E. CARD. PACELLI.”
Als algemeene richtlijnen voor de Kath. Radio Internationale
gelden de besluiten, genomen op het eerste Internationale Kath.
Radiocongres te München van 19—22 Juni 1929, n.1.:
1. De Katholieken van de geheele wereld moeten doordrongen
worden van de hooge beteekenis van de radio voor het godsdienstig,
cultureel en sociaal leven der volkeren en den daaruit voortvloeiende
plicht tot medewerking;
2. De Katholieken zijn bereid om met alle radio-organisaties
samen te werken en hun krachten in dienst te stellen van de hooge
taak van de radio;
3. De Katholieken eischen van alle voor radio-uitzendingen ver
antwoordelijke organisaties de vrijheid om godsdienstige uitzendin
gen te handhaven;
4. De Katholieken eischen vooral ook, dat de radio zich bewust
blijve van den plicht den christelijken geest in de gezinnen te be
schermen en te bevorderen.
Zooals men ziet, is de Katholieke Internationale niet belust op
machts-usurpatie in de radio. Zij wil slechts een dienende rol
spelen door de groote en hooge waarden, welke zij in meer dan
negentien eeuwen vergaarde, door middel van de radio voor alle
luisteraars te ontsluiten, ook voor hen die buiten hare gemeen
schap staan. De groote sympathie, waarmede in tal van landen
het Katholiek geluid in den aether begroet werd, blijft ons borg
en steun voor den verderen arbeid.
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Union

Internationale

Je RaJioJiff1151011
door Ir. A. DUBOIS

én van de eigenaardigheden van den omroep en wel een
eigenaardigheid, waarvan vele luisteraars profiteeren, is, dat
hij niet begrensd blijft tot het eigen land. De uitgezonden
golven toch storen zich niet aan de landsgrenzen, maar verbreiden
zich naar mate van haar kracht en geaardheid meer of minder
ver over geheel Europa en leveren aldus aan de verschillende
luisteraars een welkome afwisseling voor hun eigen nationale
programma’s.
Het spreekt wel van zelf, dat deze voor de luisteraars gelukkige
omstandigheid ook tal van bezwaren en moeilijkheden met zich
brengt, bezwaren en moeilijkheden welke zoo groot zijn, dat zon
der internationaal overleg wellicht tengevolge van de groote wan
orde die zou kunnen ontstaan, het luisteren vrijwel een onmogelijk
heid zou worden.
Dit is reeds ingezien in het jaar 1925 toen op initiatief van den
Zwitser Rambert een bijeenkomst belegd werd in het gebouw der
British Broadcasting Corporation te London, waar vertegenwoor
digers van enkele landen o.a. Engeland, Nederland, Tsjecho-Slowakije, Zwitserland, bijeenkwamen om te beraadslagen op welke
wijze internationaal samenwerking ware te verkrijgen.
Uit deze besprekingen is voortgevloeid de stichting van de Union
Internationale de Radiodiffusion, welke thans vrijwel alle landen
van Europa tot leden heeft, met uitzondering van enkele Balk&nstaten.
Als zetel van de Union werd wegens het internationale karakter
van dit lichaam gekozen Genève, mede ook met het oog op de
samenwerking met den Volkenbond, welk internationaal instituut
naar het gevoelen der leden een belangrijken steun aan het werk
zou kunnen geven.
De vorm, waarin de Union haar werkzaamheden verrichtte, is
in den loop van den tijd aan de omstandigheden aangepast en
heeft thans het navolgende uiterlijk.
Leden van de Union kunnen zijn alle organisaties, welke een
radio-omroepdienst exploiteeren.
Door de leden wordt ieder jaar gekozen een bestuurslichaam, de
z.g. Conseil, welke plaats biedt aan één vertegenwoordiger voor
ieder land.
Deze Conseil kiest zich elk jaar een Voorzitter en twee ViceVoorzitters en beschikt verder over een permanenten SecretarisGeneraal, die te Genève bureau houdt.
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De Conseil nu is het eenige executieve orgaan van de Union, dat
bevoegd is besluiten te nemen, welke voor de leden bindend zijn.
Teneinde in haar uitgebreide taak systeem te brengen en ook
sneller te kunnen werken, heeft de Union eenige commissies be
noemd, welke de voornaamste gebieden beslaan van het terrein,
waarop de omroep zich beweegt.
Als zoodanige commissies zijn te noemen in de eerste plaats de
Technische Commissie, welke zich bezig houdt met alle technische
vraagstukken en waarin natuurlijk het probleem van de golflengteverdeeling, van de stabiliteit der zenders, enz. een van de voor
naamste agenda-punten vormt.
De Juridische Commissie, weke tot taak heeft richtlijnen te ont
werpen voor de ontwikkeling van den juridischen vorm, waarin
het werk van de Union en de belangen van de leden moeten wor
den geconsolideerd.
De Commission de Rapprochement, welke ten doel heeft de be
langen op programmagebied en exploitatiegebied onderling te be
spreken en te trachten door samenwerking den omroep zooveel
mogelijk internationaal te maken en nuttig werkzaam te doen zijn
tot wederzijdsch begrijpen van de verschillende volkeren, opdat een
zoo mogelijk vredelievend samengaan van de diverse tegenover el
kander staande landen worde bevorderd.
De Commission des Relais, welke tot doel heeft het ontwikkelen
van uitzendingen, welke door middel van telefoonverbindingen tusschen de verschillende internationale stations aan elkander worden
doorgegeven, opdat de luisteraars in die verschillende landen ken
nis kunnen maken met het beste, dat ieder land op muzikaal en
ander gebied heeft te geven.
Het spreekt wel van zelf, dat een internationale samenwerking
als bovenbedoeld zich langzamerhand moet ontwikkelen, vele belangen-tegenstellingen zijn te overwinnen en ook veel egoïsme ge
leidelijk moet plaats maken voor een begrip van de behoeften en
de nooden der andere leden, met den wil hierin gezamenlijk naar
vermogen verbetering te brengen.
Contact moet gezocht worden met tal van internationale organi
saties, welke ieder op haar terrein werkzaam zijn om de interna
tionale samenwerking te bevorderen, en welke vanzelfsprèkend in
den omroep een practisch middel zien, om hare belangen aan den
volke kenbaar te maken.
Een niet geringe zorg baren dan ook de moeilijkheden om de al
te onstuimigen onder deze organisaties te overtuigen van de be
grensde mogelijkheden, welke de radio voor hare en voor andere
doeleinden biedt en veel moeite moet worden besteed, om deze ver
schillende organisaties, voor zoover zij zich aangetrokken voelen
tot het radio-omroepterrein, in banen te houden, welke niet scha
delijk zijn voor of welke in kruising zouden kunnen komen met
de richtlijnen, welke de omroeporganisaties voor hare ontwikkeling
hebben meenen te moeten vaststellen.
Voor zoover het eigenlijke werk van de Union betreft ligt op het
oogenblik wel het zwaartepunt van haar werkzaamheden in de
z.g. golflengteverdeeling.
Bg de beschouwing van dit probleem dient in het oog gehouden
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te worden, dat de Union is een vereeniging van particuliere omroeplichamen, welke geen enkele internationale wettelijke bevoegd
heid bezitten.
De uiteindelijke regeling van het golflengtevraagstuk toch berust
bij de verschillende Regeeringen, die de zorg voor dit vraagstuk
overgedragen hebben aan hare respectievelijke Telegraaf-Administraties.
De rol van de Union is dus zuiver adviseerend. Dat echter de
Regeeringen op deze adviezen prijs stellen moge blijken uit het
feit, dat in de Conferentie te Praag de gezamenlijke Europeesche
Regeeringen de Union aangesteld hebben als haar officieele advi
seur in omroep-technische aangelegenheden.
Is dus eenerzijds de mogelijkheid geschapen voor de Union om
haar stem te bevoegder plaatse te doen hooren, anderzijds dient
niet vergeten te worden, dat deze stem uitsluitend raadgevend is
en dat de verschillende Administraties behalve met den omroep
ook nog rekening hebben te houden met tal van andere radio
diensten, welke eveneens voor de uitoefening van hun verkeer over
golflengten dienen te beschikken. Om slechts enkele voorbeelden
te noemen: het commercieele telegraafverkeer der Administraties
zelf, de luchtvaart, de scheepvaart, enz., enz.
Het steeds groeiende aantal stations in Europa alsmede het toe
nemen van het vermogen van deze stations heeft er toe geleid,
dat, ofschoon de stations zelve thans regelmatig verdeeld zijn over
de voor den omroep beschikbare ruimte, toch onderling nog vrij
heftige storing wordt ondervonden.
Het spreekt wel van zelf, dat de Union maatregelen beraamt,
om in dezen toestand verbeteringen aan de Regeeringen voor te
stellen.
Verbetering in den toestand kan nu op twee wijzen verkregen
worden en wel:
a. door vermindering van het aantal stations;
b. door uitbreiding van de ruimte, welke voor omroepstations
ter beschikking is gesteld.
Wat betreft het eerste punt stuit men op groote moeilijkheden,
aangezien de behoefte van den omroep en de geleidelijke verbete
ring der technische procédé’s het mogelijk maken en tevens gewenscht, dat iedere luisteraar in een bepaald land gebruik kan
maken van een voldoenden sterken zender.
Wanneer men hierbij nu nog voegt het groote aantal landen, dat
men in Europa vooral na den wereldoorlog heeft gekregen, als
mede de behoefte der oorspronkelijke moederlanden om de van hen
afgescheiden gebieden door middel van de radio nog aan het moe
derland vast te houden, dan kan men begrijpen, wanneer men ten
slotte nog de taalmoeilijkheden er bij voegt, dat de behoefte aan
zenders en dus aan golflengten belangrijk grooter is dan het aan
tal golven, dat beschikbaar gesteld kan worden. De neiging dus
om vrijwillig golven af te staan is uiterst gering.
Zoekt men — teneinde uit deze moeilijkheid te geraken — nu
in de richting van de onder b. genoemde mogelijkheid, dan blijkt,
dat de ontwikkeling van de radiotelegrafie en -telefonie ook in
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andere diensten een zoodanigen omvang heeft aangenomen, dat
men daar eveneens op uitbreiding van golflengtegebieden zint.
In deze richting valt dus weinig te verwachten en de groote
moeilijkheden, welke schier onoplosbaar lijken door de tegen
strijdigheid van belangen, zullen door den nood gedwongen waar
schijnlijk wel haar oplossing moeten vinden in een vermindering
van het aantal zendstations.
Voor zoover betreft de activiteit van de Union op juridisch ge
bied kan worden medegedeeld, dat een van de voorname punten
van het programma uitmaakt een wettelijke erkenning van het
eigendomsrecht van de omroepvereenigingen op hare uitzendingen.
Is in de meeste landen deze erkenning nationaal geregeld, inter
nationaal bestaat hierover als zoodanig nog geen overeenstemming.
Aan de erkenning van dit eigendomsrecht der omroepvereeni
gingen op hare programma’s zit vast de mogelijkheid, om het ge
bruik door derden van deze programma’s voor commercieele doel
einden te kunnen regelen.
Dit typische gebruik van omroepprogramma’s staat internatio
naal bekend als de z.g. „utilisation commerciale”. Ofschoon het
algemeene rechtsgevoel zeer zeker van oordeel is, dat de bescher
ming van omroepprogramma’s tegen commercieele exploitatie door
derden geregeld dient te worden, is men door de nieuwheid der
materie nog niet zoover gevorderd, dat in concrete rechtsregelen
een handleiding voor dit gebruik kan worden gevonden.
Een ander punt van activiteit van deze commissie bestaat in het
bestudeeren van de rechtspositie der gedrukte programma’s, welke
door de verschillende omroepvereenigingen internationaal gratis
worden uitgewisseld ten gebruike in het eigen land.
Dat in deze commissie ook een belangrijke rol speelt het vraag
stuk der auteursrechten behoeft wel geen betoog.
Een zeer belangrijke vraag, welke onlangs in de auteursrechtconferentie te Rome is opgelost, gold de bevoegdheid van den
auteur om te weigeren zijn werken voor de microfoon te doen
opvoeren.
in Rome nu is uitgemaakt, dat deze weigering zonder meer door
den auteur niet kan worden volgehouden. Het publeke belang van
den omroep geniet toch een dusdanige erkenning, dat men meent,
dat een eenmaal gepubliceerd werk niet buiten den omroep ge
houden kan worden, wanneer uit een oogpunt van belang voor den
luisteraar opvoering gewenscht zou zijn.
Wat betreft nu de internationale samenwerking op programmagebied, valt als belangrijk punt te vermelden, dat de verschillende
internationale omroeporganisaties een rooster hebben samengesteld
van de uitgezochtste uitvoeringen, welke zij gedurende den eerstvolgenden tijd denken te doen en welke zij gratis over en weer
aan elkander ter beschikking stellen, teneinde deze uitzendingen
ook in andere landen hoorbaar te maken.
Men ziet hieruit, dat, waar de programma’s natuurlijk met op
offering van groote kosten worden samengesteld, deze ruil zeer
zeker mag duiden op een sterk ontwikkeld gevoel van internatio
nale samenwerking.
Een belangrijk punt van het werk van de Union wordt ook nog
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gevormd door het samenstellen van statistieken omtrent den op
houw der programma’s in verschillende landen, het vormen van
een centrum van contact tusschen de programmaleiders der ver
schillende omroepvereenigingen, zoodat over en weer van elkanders
ervaringen gebruik gemaakt kan worden, nieuwe ideëen besproken
en in praktijk gebracht kunnen worden, fouten door anderen ge
maakt geen herhaling vinden.
Voor de naaste toekomst heeft de Union als hoofdtaak het ge
reedmaken van een advies omtrent de golflengteregeling, zooals
dit door de verschillende Regeeringen op de Telegraafconferentie
te Madrid in het najaar van 1932 zal kunnen besproken worden.
Ik hoop, dat met het bovenstaande een klein inzicht gegeven
mag zijn in het vele en nuttige werk door de Union verricht, welk
werk waarschijnlijk bij het publiek weinig bekend zal zijn, aan
gezien zijn aard zich er niet toe leent, den luisteraars dadelijks
belangstelling te vragen voor de bereikte resultaten.

iiimiimiiiimiiiiiiimim
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Arbeid.ers
Radio
Internationale
door
G. J. ZWERTBROEK,
Secretaris A.R.I.

N 1927 kwamen voor het eerst in Berlijn vertegenwoordigers
hijeen van de verschillende Arbeiders Radio Vereenigingen in
Duitschland, Tsjecho-Slowakije, Oostenrijk, Holland en Dene
marken, op welke bijeenkomst werd besloten een Secretariaat te
stichten, dat de noodige voorbereidingen tot stichting van een Ar
beiders Radio Internationale zou kunnen treffen. Dit Secretariaat
werd waargenomen door Oostenrijk.
Op 17 en 18 September 1930 werd in Praag opnieuw een con
ferentie gehouden van gedelegeerden van Arbeiders Radio-organisaties in verschillende landen, met het doel trans definitief de
Arbeiders Radio Internationale te stichten.
Vertegenwoordigd waren 6 landen en wel: Tsjecho-Slowakije,
waar twee organisaties bestaan, n.1. een Duitsche en een Tsje
chische, Duitschland, Oostenrijk, Denemarken, vrije stad Danzig
en Nederland.
Aangezien Nederland de sterkste organisatie was, werd met
algemeene stemmen besloten het secretariaat aan Nederland op
te dragen.
In de Statuten werd opgenomen dat iedere organisatie, die zich
stelt op den grondslag der Zürichen Arbeiders Internationale en
het Amsterdamsche I.V.V., lid kan worden.
Verder staat in de Statuten omschreven: De Arbeiders Radio
Internationale stelt zich ten doel de belangen der Socialistische
Arbeidersbeweging in den omroep te behartigen en den invloed der
Proletarische Cultuurbeweging aan de organisatorische, technische
en cultureele verdere ontwikkeling van den omroep te verzekeren.
Verder werd besloten, dat alle aangesloten organisaties met be
hulp der Arbeidersbeweging zullen trachten invloed te verkrijgen
op de programma-samenstelling, eens per jaar een Internationale
Arbeiders Radio-dag in den omroep te organiseeren en te trachten
het op dien dag samen te stellen programma door alle zenders te
doen overnemen. Den Duitschen en Nederlandschen vereenigingen
werd de organisatie daarvan opgedragen.
Op 11 October 1931 werd deze z.g. „Arbeiter-Funktag” georga
niseerd. Het programma werd verzorgd door Duitschland over de
zender Berlijn en Holland over de zender Hilversum. De uitzen405
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Conferentie Arbeiders Radio Internationale, Praag 16—17 Sept. '30
ding werd overgenomen door 6 Duitsche stations en België (zender
Leuven), Oostenrijk en Denemarken zonden een eigen programma.
Op 1 Mei a s. zal getracht worden een uitzending te organiseeren
waarvan het programma verzorgd wordt door alle aangesloten
organisaties, en dan ieder op zijn beurt een gedeelte, wat door de
andere organisaties zal worden overgenomen.
Op het oogenblik zijn reeds een achttal landen aangesloten met
totaal 9 organisaties, t.w.: Oostenrijk, Duitschland, Denemarken,
Vrije stad Danzig, Tsjecho-Slowakije (2 organisaties), Zweden,
België en Nederland.
Onze Internationale staat nog in de kinderschoenen en heeft nog
niet die omvang die wij haar zouden toewenschen. Zij is, zooals
reeds gezegd, zeer jong, terwijl reeds stappen gedaan zijn ook in
andere landen tot oprichting van Arbeiders Radio Organisaties te
komen.

iiiiimiimiiiiiiiiiHiiiiiiii
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Instituut E.N.S.A.I.D.
Hoofddirectrice : Mevr. M. HENDRIKSE-KNAPEN

TOLSTEEG SINGEL 54
Leeren is Leven i

Tijd is Geldt

UTRECHT
Kennis is Macht f

Practisch, Degelijk en Eenvoudig in onze Eerste Nederlandsche
wettig gepatenteerde Snelmethode; welke Maandags om 3.15 en
Donderdags om 6.45 per Radio over Huizen en op ruim 480
Scholen in Nederland, Indië en België wordt onderwezen.
Opleiding: voor hen die zich verder in het Modevak en Kunst
nijverheid wenschen te bekwamen geven wij de volgende boeken
uit, deze zijn verkrijgbaar alleen bij :
Hoofddirectie E.N.SA.I.D. — Tolsteegsingel 54, Utrecht
le.

a Het boek PRACTISCHE HANDLEIDING voor het maatnemen,
knippen en vervaardigen van alle voorkomende Dames-, Kinder- en
Jongcnsklteding met apparaat............................................................................
b. De gehcele cursus apparaten (26 stuks), die alle modellen van
Dames-, Kinder- en Jongenskleeding omvat zonder rekenen . . . .

f

2e.

Het boek GARNEEREN EN AFWERKEN (voor versieren van
Mantels, Jurken en Japonnen).............................................................................

f

3e.

Het boek OPLEIDING LINGERIE. (Dit boek wordt op de scholen
voor het eer>te en tweede leerjaar gebruikt).................................................

f 2.50

4e.

Het boek OPLEIDING COSTUM1ÈRE............................................................

f 2.50

5e.

Het bock OPLEIDING COUPEUSE met lessen in warenkennis van
Stoffen en Gezondheidsleer en wat bij deze vakkennis vereischt wordt

f 7.—

6e.

Het bock VAK- KN JONGENSKLEEDING alsmede alle Heeren en
Jongensonderkleeding............................................................................................

f 2.50

7e.

Het boek MEER UITGEBRFID COSTUUM- EN MANTELVAK
met lessen in Warenkennis en StofTen............................................................

f 2.50

8e

Het boek ROKMODELLFN.............................................................................
Opleiding Lcerares, in 4 deelen.......................................................................

f 2 50
f 10.—

9e.

Het bock OPLEIDING HOEDENMODISTE alsook het maken en
Schilderen van Bloemen, enz....................................................................................

f

10c.

11e.
12e.

1 —

f 10.—
2.50

1.—

Het PATRONEN BOEK voor Zweedsch, Noorsch, Iersch, Fransch,
Hongaarsch. Arabisch, Oostersch en Japansch Borduurwerk, aismede
voor het Pen- en Plusetttschilderwcrk in werkelijke grootte en in
moderne kleuren........................................................................................................ f 3.50
Het boek MODERNE SIERKUNST............................................................ f 2.Het boek MODERNE SIERKUNST, bevattende: het Schabloneercn,
Batikken. Brocaatschildercn, Plusetie- en Penschilderen, het Koper of
Metaaldrijven, het Schilderen op Leder, Glas, Hout, het bewerken van
Pitriet en Kunstwcven............................................................................................ f 3.-

Dames en Meisjes,
die verhinderd mochten zijn, onze
Cursu-«sen te volgen, ontvangen
na toezending van nevenstaanden
BON met 25 ct. aan postzegels,
een mooi boek en een gratis
apparaat, om thuis alle klcedingstukken te leeren knippen, maken
en vermaknn.

BON

Instituut E.N.S.A.I.D.
Tolsteegsingel 54, Utrecht

K. N.
Naam :
Adres:
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N.V. E. LEHNERS
HANDELSONDERNEMING
AMSTEL 67 - AMSTERDAM
Wij vertegenwoordigen
de vo lgend e Lekende

Fiïrina s :

PETER GRASSMANN,
BERLIJN

HOCHOHM,
G. rn. b. H., BERLIJN
(SEIBT KONZERN)

INGELEN^RADIO,
WE EN EN
MENDE-RADIO

H. MENDE & Co.
DRE5DEN

NEUFELDT & KUHNKE,
G. m. L. H., KIEL
TELEFOON
52179
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Dr. GEORG SEIBT,
A. G., BERLIJN

O n tvangto estel

G

ARANDEEREN is voor den radio-handelaar altijd een hache
lijk ding ^ geweest. Niet, dat hij niet in zou staan voor de
duurzaamheid van het door hem geleverde apparaat, of de
onderdeden daarvan, dat natuurlijk wel. Maar eenige garantie
bieden omtrent het aantal stations, dat men met het door hem
geleverde toestel te hooren zou krijgen, ziedaar een probleem,
waaraan hij zich zeer terecht niet mocht wagen. Want bij de oudere
toestellen hing dat ook voor een groot deel af van de vaardigheid
van den bediener. Het valt dan ook op, wanneer men de prospectus
van een ontvanger onder de oogen krijgt, waarin gegarandeerd
wordt de ontvangst van vrijwel alle werelddeelen. Men is ook in
den beginne min of meer sceptisch gestemd tegenover een derge
lijke bewering Zoo ging het ook ons, toen wij het Ingelen ontvang
toestel U4S ter beproeving ontvingen. Het is een vierlampswisselstroom-ontvanger met een golfbreik van 17—2000 Meter, en het
spreekt boekdeelen voor de knappe constructeurs, dat deze garantie
omtrent ontvangst gegeven kon worden. Want in de praktijk blijkt
dat iedere bezitter van een dergelijk ontvangtoestel tot deze feno
menale resultaten komt. De grooten in Europa hebben dit voor een
belasgrijk deel al persoonlijk ondervonden. Om een voorbeeld te
noemen de bekende onderzoeker der stratosfeer Professor Piccard
is een enthousiast luisteraar geworden dank zij dit ontvangtoestel.
De afstemming is eenknops, een flinke hoogfrequent-versterking,
twee schermrooster lampen en een schermrooster detector bieden
een ontvangsterkte, waarbij de 6 watt eindlamp onmisbaar is.
Als bijzonderheid zij hier vermeld, dat de contacten van de scha
kelaars in zilver zijn uitgevoerd. Uitermate practisch is het plaatstroom gedeelte, dat tevens de bekrachtiging-stroom voor den
electro-dynamischen luidspreker levert, 110 Volt bij 50 mA. Bij
aanhoudende overbelasting van het plaatstroom-apparaat smelt
een veiligheid door, waardoor beschadiging van het toestel voor
komen wordt. Het spreekt vanzelf, dat dit zoo geperfectioneerde
ontvangtoestel voor verschillende netspanningen omschakelbaar is.
Een kenmerkende eigenschap daarbij is, dat spanningsschommelingen van het lichtnet tot een maximum vm 10 % geen invloed
hebben op de kwaliteit van de ontvangst, zelfs niet bij het luisteren
op de ultra-korte golf.
tmiiiimiiiiiiiiiiiiiimim
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Technische Tabellen en Formules.
1.

'
Eenheid van

Stroom

Eenheden
C. G. S.
elccirostaiisch

C. G. S.
elcctromagnetisch

|

10 amp.

Weerstand
10~9 ohm
Electro-moto- 10—8 volt
rische kracht
Potentiaal
idem
verschil

1
amp.
3X109
9 X 10" ohm.
3 X 10J volt
idem

1

coulomb

10 coulomb

Energie

1 erg
10 7 joule 10 7 joule
10“7 watt = 10’“7 watt
-f-1 erg/sec.
1
109 farad.
farad.
9.10"
1
w henry
9.10u henry

Capaciteit
Zelfinductie

2.
1
1
1
1
1
1
1

inch
foot
yard
mile
kilometer
ounce
lb

410

rV

1 amp.
1 ohm
1 volt

|

Mi

|'

1 volt

A

I

Q
V

R
E
V

V
i

Lading

Arbeids
vermogen

Practiscl)

3.109

1 coulomb

C

Q

1 joule
1 watt

J
W

W
P

1 fat ad

F

C

1 henry

H

L

Vergelyklng van eenheden en maten
2,54 centimeter
30,48
0,914 meter
1609,3
0,62 mile
28,35 gram
453,6 gram
7000
grains

1
1
1
1
31

1
1
1
1
1
1
1
1

=
2,2 lbs
=
4 55 liter
=
0,035 cubic feet
= 10 lbs
=
3,1416
radiaal
= 57,3 graden
= 75 kilogrammeter per sec.
Pk
= 736 watt
Pk
kilogram calorie = 427,2 kilogrammeter =
= 418,9 X 10» erg
»
kilo Watt uur
= 1000 watt X 3600 sec. = 36 X1012 erg
= 859 kilogram caloriën
»
M3. lichtgas geeft bij verbranding ca. 4000 caloriën.
kilogram
gallon
liter
gallon water

De basis der natuurlijke logarithmen,
1
1
1
e = 1 + 1 -f L2 + L3 + L4 + • • • — 2,7183 ong.
1 decibel = 1 transmission unit = 1 phone (accoustiek).
1
„ =0,1151 neper.
1 neper = 8,686 decibels.
3.

Trigonometrische formules

COS4 P -|- s'n> P = lcos ha P — sin h3 P — 1.
sin \p ± cp) = sin P cos cp ± cos P sin cp
sin P cos cp
cos (P ± 9) = cos P sin cp
— cos2 P — sin2 P
cos 2 P
= 1-2 sin2 p
= 2 cos2 P — 1
= 2 sin P cos p
sin. 2 P
sin P -j- sin (p = 2 sin

P + <P
2

cos

sin P — sin <p = 2 sin

P - 9 „os
... P + 9

cos

P -|- cos (p = 2 cos

P + <p...
cos P - <p

cos

P — cos cp — 2 cos

P--------+=----9—

2

2

2

2

2

P —9

COS -------------~

2
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4.
vensterglas
flintglas
paraffine
rubber
mica
eboniet

Diëlectrische constante
schellak
porcelein
transformatorolie
terpentijn
lucht

6—8
7—10
2
2—3

6
2,5

5.

3-3,5
4-6
2-3
2,3

1

Soortelijke weerstand

(de weerstand van een geleider van 1 mm2, doorsnede en 1 meter lengte),
0,09
koper
0,016
platina
0,08
zilver
0,016
fosfor brons
0,06
tin
0.10
zink
7 X 10'»
kwik
0,94
gedistilleerd water

6.

Specifieke doorslagspanning in volts per im.m. materiaaldikte

glas
paraffine
micaniet
eboniet

8000
12000
40000
30000

porcelein
presspahn
lucht

10000
5000
ca. 2000

7. Zelfinductie
Voor een cilindrische spoel in één laag geldt volgens de formule van
Nagaoka:
L = 712 d2 n2 1 K waarbij
d = diameter in c.m.
1 = lengte in c.m.
n = aantal windingen per c.m. spoellengte
K = vormconstante, afhankelijk van
L = zelfinductie in fA H.
Voor een bepaalde draadlengte wordt de maximale zelfinductie bereikt,
indien:

4 = 2,4
412

d

d

T

K

T

K

0,00

1,000
0,959
0,920
0,884
0.850
0,818
0,788
0,761
0,735
0.711
0,688

1,5

0,595
0,526
0,472
0,429
0,365
0,320
0.285
0,258
0,237
0,218
0,203

0,10
0,20
0,30

0,40
0,50
0,60
0.70
0,80

0.90
1,00

2,0

2,5
3,0

4,0
5,0
6.0
7,0
8.0

9,0
10,0

8.

Capaciteit

C (cm) =
n
k
O
d
9.

=
=
=
=

n k O
4 7i d

aantal lagen diëlectricum
diëlectrische constante
oppervlak van één plaat in c.m*.
dikte v. h. diëlectricum in c.m.

Frequentie, Voortplantingssnelheid en golflengte van electromagnetische golven

De snelheid v = 3.1010 im/sec. = 3,108 M./sec. v = F X ^ waarin
F de frequentie is in perioden per seconde = in Hertz en ^ de golf
lengte in Meters beduidt.
Frequentie
(Kilo-Hertz)

300000
1U0000
50000
25000
15000
10000

Golflengte
Meter

L. C.
(microhenry cn microfarad)

1

0,000000281
00U000253
0,0000101
0 0000407
0.000113
0,000253

3

6
12
20
30
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Frequentie
(Kilo-Hertz)

Golflengte
Meter

5000
3000
1200
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
60
40
30
20
10

L. C.
(microhenry en microfarad)

60
100
250
300
333,33
375
428,75
500
600
750
1000
1500
2000
5000
7500
10000
15000
300J0
10.

0,00101
0,00781
0,0176
0,0253
0,0313
0,0396
0,0519
0.0704
0 101
0,158
0,281
0,633
2,53
7,04
15,8
28,1
63,3
253

Trillingskringen.

De golflengte van een trillingskring is in meters:
A = 1885 (/ L. C. waarbij L in /tH en C in /«F uitgedrukt worden.
De frequentie in Hertz is:
F =

1
:, L in H, C in F.
2n[/ L. C.

Bij parallelschakeling van een capaciteit C en een zelfinductie L op
een voedende spanning V, ontstaat een circulatiestroom :
I, = V[/ C
(ong.) en een voedingsstroom: I = V

r

alles in pract. eenheden.
C
Des te grooter het quotiënt — is, des te lager is de impedantie voor
frequenties buiten afstemming.
C
Des te kleiner — is, des te scherper is de resonantie (selectiviteit).
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Bij resonnantie is de spanning op zelfinductie of condensator:
Ee = Ec = I [/ L , alles in practische eenheden.
C

Gekoppelde ketens.
Bij twee ketens, bestaande uit L, C, en L, C2, gekoppeld door gemeen
schappelijke inductie M is de koppelings-coëfficient:
M
k = . /
—

1/ L, L,

Bij gelijke afstemming op de frequentie f, van elk der ketens, zal elke
keten in twee frequenties trillen en wel
1
— en
f, = f X . /

i/i + k

f2 = f X

1

|/m

Twee trillingsketens, die gemeenschappelijk een zelfinductie Lm bevatten,
welke deel uitmaakt van de overigens individueele zelfinducties L, en L2
hebben een koppelings-coëfficient :
1- m

k

1/ L. L2

Twee trillingsketens, welke een capaciteit C gemeenschappelijk hebben
en elk de keten-capaciteit C, resp. C2 bevatten, hebben een koppelingscoëfficient

,

k = V c' cC

Hiertoe behooren de gebruikelijke bandfilters der moderne ontvangers.
11.

i

Antenne’s.

De natuurlijke golflengte is ongeveer vier maal de toiale lengte.
De stralingsweerstand bedraagt:
Rs = 1580

waarbij h de effectieve antennehoogte is.
A

Voor |
of X antenne’s is dit bij benadering 0,6 a 0,7 maal de maxi
male hoogte.
De uitgestraalde energie in watts bedraagt:
P = I2 Rs
h2
.= IJ X 1580 —

A2

iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiui
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GRAFISCHE SYMBOLEN
Uitgegeven door cle
Internationale Electroteclinisclie C ommissie

1

V
o^o

11 jnte lefooa

11 lamlcrofooa

wisselstroom
8C nel

aerdvorblndlng

antenne

///////////
neutrodyne
variabele
rondenaalor
con densa tor.

vaate conden
sa tor.

(TiïïiT)
rrlmaire ba*terv

aardcapac1 telt

krlsta 1deteotor

ClUi--j»(l)

[ÜMÜ1

groote prlm.
baltery.

accu nu la toren
ba ttery

schakelaar

aansluitklem

aanl.aeerst.v
shunt of compcund machine

aanl."eerst.
alle contacten
door cén cont.
stuk overbrugd.

maxima» 1
ac hakelaar

minimaa1
senake laar

t

$

aao loopaeerst

®

©

«mperemeter
wisselstroem

©

nllll-amp.meter
geilJkstr.

mloro-ai

meter
Lr.

©
voltmeter
"isselstr

zoemer

n
serlekllnk
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mllllvoltmeter
gell.lkatr.

- n

©
Oalvonometer.

nulnpannlnge
automat t

o

□

2-lJjna stop

Idem,met magn.
vonkblusalng

o

□

n
S-U.’ns stop

!

>

W<

drukkn op*
omschaakelaar

3-11 Jus kllak

7

Verbonden draden

/WWW

«eer*tand

draden,tonder
ccntaot

/vww\

lnolkaar geor.
paar

krulsverbln
ding.

wyw

achuircontact

weerstand,ln
trappen regelb.

lnduc tlevrye
teerstend

perthode

r\
diode

tetrodo

thermokoppel

draalstr.motor

è
mechanisch gekop
pelde nachlr.ee

geiljkatr
generator

gel l Jtantr.
motor.

=i=
relais m.1 wikke
ling en
wc-rkccntac t.

dubb.wlkk.
rus tcontec t

mlorofdoa

demplngs •
wikkeling

EU

EU

verzwaard
anker.

O

luidspreker
elctr.dyn.

hoefdtelefoon

3

3
sme orsrcol
met
1Jterkern

differentiaal
wikkeling
lwertccontac t
1 wisselct

luidspreker
(slgemeen

draalatr
genera tor.

"fl-

"O-

□

mank voor verbreek
ccntec t

wissclstr
generator.

transforma
tor met
1Jtarkern

transfor.t» tor spoel
met onderl tonder
afgeschermde
kern
wikkelingen

luchttrnnsf

variabele
lnduc tlevo
koppeling
z. liter

lamp
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Lampen fabrikaat
T^R is in de begindagen van de radio nogal geageerd tegen] de
benaming voor die fijnzinnig geconstrueerde werktuigjes, wier
ragfijne montage in glazen ballonnetjes besloten ligt. Van
technische zijde werd zeer terecht opgemerkt, dat de radiolamp, al
bevatte zij ook een gloeidraad, geen lamp was. De Duitsche bena
ming Röhre, of de Engelsche titelatuur valve, dat eigenlijk klep
of ventile beteekent, zou de toets der technische terminologie kun
nen weerstaan. Zuiver technisch geoordeeld staat de juistheid van
deze reeds zoo vaak geopperde gedachte onwrikbaar vast. Maar de
praktijk heeft ook hier een grillig spel gespeeld met de theorie en
het is een opvallend verschijnsel, dat feitelijk alleen de fabrieken,
die zich jarenlang op de vervaardiging van electrische gloeilampen
hebben toegelegd, tot het fabriceeren van radiolampen in staat zijn.
Geen wonder, de technische outillage van een dergelijke fabriek
moet aan de hoogste eischen beantwoorden. Het vervaardigen en
prepareeren van de gloeidraad vraagt een jarenlange ervaring,
terwijl de vakman er slechts met de meest kostbare installatie in
slagen kan een behoorlijk vacuum in dat flonkerende glasballon
netje te verwekken.
Er zijn wel verschillende goed bedoelde lampenfabriekjes ge
weest, die door middel van enkele advertenties zich uit den schemer
der onbekendheid als radiolampenproducent naar voren wisten te
dringen, maar het was slechts het flonkerende, doch korte bestaan
van de ééndags-vlinder. Het is voor den toegewijden deskundige,
die een behoorlijk laboratorium tot zijn beschikking heeft, geen
onoverkomenlijk werk, een goed werkende radiolamp te construeeren. Maar tusschen construeeren en fabriceeren is een zeer
groot verschil. Want zoodra deze creaties in de massa-fabricage
komen stranden zij op de ondiepten der kinderziekten, waarover de
leider van een jaren bestaande gloeilampenindustrie nog slechts
kan glimlachen. Daarnaast blijft het aantal typen, dat jonge fa
briekjes kunnen leveren, te zeer beperkt, dat handel en serieus
amateurisme zich tot deze producten, hoe goed bedoeld overigens,
zouden wenden.
De Orion radiolampen, een product van een jarenlange bestaande
fabriek, de Kremenezky werken in Weenen, blijken daardoor al
reeds tot het geslaagde fabrikaat te hooren, omdat zij voor iedere
418

functie, iedere spanning en iedere toepassing verkrijgbaar zijn,
hetgeen blijkt uit onderstaande vergelijkingstabel.

VERGELIJKINGSTABEL
Orion
NC
NS

4
4 (A)

Philips

i
I

E

142

E
E

430
438

E
E

424
415

E
E
E

441
452 1
405

NW

4

ND
NH
NA
NDG
NeC
M

44
4
4
4
4

S

4

A 442

W

H

4
4

A
DG

4
4

A
A
A
A
A

425
415
409
410
441

E

4

L

4

P
L
M
E
K

4
43
43
43
4

B
B
B
B
D
B
C
E
E

406
409
403
405
4"4
443
443
443
408 N

S
W
H
E
L
L

100
100
100
100
100
103

B
B
B

442
425
415

B

543

GL 4|0.40
GL 4|0.60
GL 411

GL 412

1

373

1800

! 1802
1801
506
1561

Telefunken

I

Tungsram

Fotos

RENS 1204

A S 4100

S

4150

REN

A R 4100

S

440

A G 4100

T
S

425
415

1004

REN
904
Rl-N
804
REN 1104
REN
704d
RENS 1264
RE
304

D G 4100

RES 044
RES 094
RE
034
RE
054
RE
084
RE
074
RE
064
RE
074d

S

407

C

150

R
G
G
G
DG

412
411
407
405
407

C

c

25
15
9

RE
RE
RE
RE
RE
RES

114
134
154
124
604
164d

P
L
P
P
P
PP
PP

410
414
415
414
460
415
430

D

9

D

5

D
F

100
100

RES

664d

PV

480

V

21

PV

495

V

6

RGN

354

D

RGN 504

GL 2.S|I.5

Bij bestudeering van deze tabel zal het den aandachtigen lezer
opvallen, dat de keuze in Orion-lampen eigenlek nog grooter is,
dan van eenig ander fabrikaat met wereldreputatie. Dit feit valt
te verklaren uit de langjarige ervaring der Kremenezky fabrieken,
die tot de oudste radiolampenfabrieken in Europa behooren.
419

10

kniscli
oor denlijst

I

i
i

i

„A” batterij: Amerik. term voor gloeistroombatterij.
Aardpotentiaal: potentiaal van de aarde, aangenomen als nulpotentiaal.
Absorbtie golfmeter: bestaande uit trillingsketen, welks absorbtie
in de ingestelde golf een maximum is.
Accoustiek: Wetenschappelijke beschouwing van het geluid; geluidskarakter van een ruimte.
Admittantie: geleidingsvermogen voor wisselstroom. Het omge
keerde van impedantie.
Aether: Hypothetisch medium, benoodigd bij de verklaring van de
voortplanting van electromagnetische golven in de ruimte.
Afschermen: Omgeven van toesteldeelen door geleidende, aan een
vaste potentiaal verbonden wanden.
Afvlakinrichting: Combinatie van spoelen en condensatoren om
een pulseerende gelijkstroom te vervormen tot een van constante
sterkte.
Ampère: eenheid van stroomsterkte v. h. practische stelsel
Ampèreaneter: instrument tot het .meten van een stroomsterkte.
Ampèreuur: Hoeveelheid electriciteit welke bij 1 ampère in uur
door een draaddoorsnede vloeit; afkorting: a. h.
Amplitude: Bij een slinger- o(f trillingsverschijnsel, de maximale uit
wijking uit den ruststand.
Amplitude-vervomiing (ook wel niet-lineaire vervorming): Niet
evenredige werking van een versterker voor verschillende amplituden (vgl. frequentie vervorming).
Anode: zie electrode.
Anodebatterij („B” battery): Batterij tot voeden van de anoden van
electronenbuizen.
Antenne (letterl. voelhoren): Dradencomplex van een zender of
ontvanger waarmede de energie wordt uitgestraald of wordt
opgenomen.
Atmosferische storingen: zie lucht-.
Audron: Naam voor drie-electrodenlamp door Dr. Lee de Forest. in
het bijzonder in schakeling voor roosterdetectie.
Audiofrequentie: geluidsfrequentie; hoorbare frequentie.
Autodyne: Schakeling waarbij een benoodigde hulp trilling door het
audion zelf wordt opgewekt (vgl. heterodyne).
Autotransformator: Transformator, waarbij de primaire wikkeling
een deel van de secundaire is of omgekeerd, ook wel spaartransformator.
420
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„B” batterij: zie anodebatterij.
Baffle-plate: Eng. naam voor klankscherm van conusluidsprekers.
Ballastlamp: Lamp, in schakeling tot het opnemen van anodestroom,
indien tijdelijk geen stroom door de hoofdlampen wordt gebruikt
en waardoor de anoddespanning meer constant gehouden wordt.
Bandfïlter: electrisch circuit, dat een bepaalde frequentiebundel
doorlaat.
Basketspoel (mandspoel): wikkelvorm voor kleine zelfinducties (10
tot circa 200 windingen) tot het klein houden van de spoelcapaciteit.
Bel: eenheid van demping of versterking, door vergelijking van
energie. Een logarithmische eenheid, n.1. de macht waartoe 10
moet gebracht om de verhouding der energieën te krijgen, dus
de 10-deelige log. De decibel of transmission Unit is hiervan de
10e .m wortel. Zie Neper.
Blokcondensator: vaste condensator, op zoodanige plaats in een
schema, dat gelijkstroom moet tegengehouden, wisselstroom door
gelaten.
Brug: Brugschakeling, schakeling waarbij het meetinstrument zich
tusschen de vertakkingen van den stroom bevindt. Meestal een
meetschakeling, waarbij de takken aan zekere functie voldoen
bij stroomloos instrument, z.g. „nuLmethode”.
„C”: symbool voor capaciteit.
„C” batterij: Amerik. term voor roosterspanningbatterij.
Calorie: war.mte-eenheid; hoeveelheid warmte, benoodigd om 1 K.G.
water 1 gr. Celsius in temp. te doen stijgen. Ook wel Kilogramcalorie. 1 kilogramcalorie = 1000 gramcaloriën.
Capacitantie: wisselstroomweerstand van capacitiven aard.
Capaciteit: vermogen om electrische lading op te nemen. De eenh.
van capaciteit, de Farad, neemt bij 1 pract. eenheid van span
ning 1 Volt, één practische eenheid van lading (coulomb) op.
1 Farad = 1000000 microfarad. De eenheid van het c.g.s. stelsel
is de c.m.
Carriercurrent: draagstroom, stroom van middel of hooge frequen
tie, dienende om een daarin gemoduleerd signaal te transporteeren
zonder vermenging met andere signalen, welke over dezelfde ge
leiders worden overgebracht.
Cel: element, onsplitsbare eenheid, b.v. als chemische stroombron
(galvanisch element, primaire cel of accumulator, secundaire cel).
Choke: smoorspoel, zelfinductiespoel.
Coherer: detector, berustent op toenemend geleidingsvermogen van
een kolom metaalpoeder, tengevolge van hoogfrequentstroom.
Condensator: Inrichting, bestaande uit twee, door isoleerende tusschenlaag gescheiden geleidende oppervlakken, welke een electri
sche lading kan opnemen.
Condensatormicrofoon: microfoon, bestaande uit een condensator,
waarvan één der bekleedselen het membraan vormt. Geluidstrillingen doen nu de capaciteit veranderen.
Condensor: Inrichting tot het condenseeren van een damp.
•Coulomb: Pract. eenheid van lading, de hoeveelh. electriciteit welke
by 1 ampère in één secunde door een doorsnede vloeit.
Cycle: Eng. voor Periode.
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Decibel: Vergelijkende maat voor energie, zie Bel., Neper.
Decrenxent: logarithme van de verhouding van opvolgende amplituden voor een gedempte trilling.
Demping: verhouding van opvolgende amplituden voor een ge
dempte trilling.
Detector: gelijkrichter voor hoogfrequente stroom, waarbij de draagtrilling en de modulatie gescheiden worden („démodulator”).
Dïëlectricum: isolatielaag tusschen twee geleiders, scheidingslaag
in condensatoren.
Diëlectrische verliezen: energieverliezen in het diëlectricum.
Diode: twee electrodenlamp; gelijkrichtlamp, electronenbuis met 2
electroden.
Draaistroom: zie driefazenstroom.
Driefazenstroom: combinatie van drie wisselstroomen van gelijke
sterkte, spanning en frequentie, welke onderling 120 graden faze
verschuiving hebben.
Droogelement: droge cel; galvanisch element, uitwendig gesloten,
waarbij de electrolyt in poreuze of gelatineuze massa is geab
sorbeerd.
Duplex telefonie: schakeling met symmetrisch afgetakte spoelen,
welke een derde verbinding over twee draadparen mogelijk
maakt.
Dynamische karakteristiek: curve, betrekking hebbend op een elec
tronenbuis onder bedrijfsvoorwaarden.
Dynamische luidspreker: waarbij de spoel, welke de geluidsstroomen
voert, tot het bewegend systeem behoort.
Dynalmo: machine, welke door draaiing mechanische energie omzet
in electrische, meer in het bijzonder een gelijkstroomgenerator.
Dyne: eenheid van kracht in het c.g.s. stelsel. 1 dyne geeft 1 grammassa een versnelling van 1 c.m. per sec.2
Eboniet: hard gevulcaniseerd rubber van hooge isolatiewaarde.
Echo: herhaling van het geluid door terugkaatsen — gewoon in
lucht tegen een wand b.v. — echter ook in electr. stroomkringen
eveneens door terugkaatsing onder bepaalde omstandigheden.
Effectieve hoogte: hoogte van een antenne, kleiner dan de con
structieve hoogte en zooals gebruikt in stralingsberekeningen.
Effectieve waarde: van wisselstroom of spanning, — de waarde,
welke de meters aangeven, de waarde, welke in verbruiksapparaten tot uiting komt — voor normale gevallen 0,707 x de maxi
male waarde.
Electrode: geleider welke electrischen stroom in een afgesloten
systeem invoert, b.v. in een element, een electrische oven, een
booglamp, een electronenbuis (radiolamp). De positieve electrode
(waar de stroom ingaat heet anode; die waar de stroom het
systeem verlaat, de negatieve electrode heet de kathode.
Electrolyt = vloeistof, geleidend tengevolge van electrische disso
ciatie.
Electrolytische condensator — condensator, waarvan het diëlectri
cum gevormd wordt door electrolyse- als een gashuid, welke de
electroden bedekt. De dikte van de huid en daarmede de capaciteit is afhankelijk van de gelijkspanning, waarmede de conden422
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sator wordt „geformeerd". De capaciteit bedraagt meestal eenige
duizenden mF.
Electromagneet: Ijzer, door invloed van er omheen geleidde electr.
stroom magnetisch.
Electromagnetische golven: voortplantingswijze van electromagnetische evenwichtsverstoringen.
Electromagnetisch veld: ruimtedeel waarin electromagnetische in
vloeden merkbaar zijn.
Electromotorische kracht: de kracht, welke de electriciteit door een
keten drijft.
Electron: de hypothetisch kleinste hoeveelheid negatieve electrici
teit — de negatieve eenheidslading.
Emissie: het uitwerpen van electronen, b.v. door een verhitte, ka
thode in een electronenbuis.
Faden: in- en uitfaden, vakterm ontleend aan het fadingverschijnsel — sterkteregelen van de stroomen welke van verschillende
studio’s op de regelplaats aankomen, b.v. het op den achtergrond
brengen van muziek tijdens het doorlaten van een spoedeischende
mededeeling, of tijdens declamatie, waarbij de muziek als encadreering dient.
Fading: Het zwakker en weer sterker worden van radio-ontvangst
tengevolge van interferentieverschijnselen van directe en indirecte
straal.
Farad: practische eenheid van capaciteit.
Feeder: Voedingslijn van een hoogfrequentcircuit, b.v. antennesysteem.
Fase: Wisselstroomen zijn in fase, indien bij gelijke frequentie de
overeenkomstige toestanden gelijktijdig vallen.
Faseverschuiving: Geschieden wisselstr. verschijnselen van gelijke
frequentie niet gelijktijdig, dan kan men het tijdsverschil, de
faseverschuiving uitdrukken in hoekgraden, waarbij één geheele
periode gelijkgesteld wordt aan 360 graden.
Foto-electrrsche cel: cel, waarin electronenemissie optreedt bij be
straling met licht. De samenstelling van de cel bepaalt voor welke
lichtgolflengte (kleur) de cel het meest gevoelig zijn zal.
Galvanische stroom: stroom van primaire cel (galvanisch element)
afkomstig; algemeen gelijkstroom.
Galvanometer: gevoelig instrument tot het aangeven van het be
staan van gelijkstroom.
Galvanoscoop: galvanometer van zeer gevoelige constructie, ineer
bijzonder met z.g. spiegelaanwijzing.
Generator: machine of apparaat tot het opwekken van electrische
stroom.
Gelijkrichting: in ééne richting doorlaten van electriciteit. Verschil
lende vormen van gelijkrichters, b.v. mechanische, chemische,
dioden, gasgevulde gloeikathodebuizen, kwikdampgelijkrichters,
enz., enz.
Harraonischen: Veelvouden van frequentie, of deelers van een golf
lengte. Harmonischen van 1000 kiloperioden zijn b.v. 2000 kp.,
3000 kp., van 1000 M. golf b.v. 500 M., 333 M., 250 M., enz.
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Heavïsidelaag: Geioniseerde geleidende luchtlaag, waarin de electromagnetische golven in meerdere of mindere mate een richtingsverandering ondergaan, al naar de frequentie kleiner of grooter is.
Henry: eenheid van zelfinductie in het practische stelsel.
Hertz: eenheid van frequentie. 1 Hertz = 1 periode der secunde.
Hertzsche golven = electromagnetische golven.
Heterodyne interferentie: interferentie door middel van een hulptrilling, van buiten het ontvang-apparaat komend, (hulpgenerator).
Hittedraadmeter: meter, welks aanwijzing berust op het warm
worden van een draad door den stroom en de daar door veroor
zaakte lengtevermeerdering.
• - ~
Honingraatspoel: Voleens bepaalde methode vervaardigde compacte
vorm van zelfinductiespoel met geringe capaciteit.
Hoogfrequentstroom: Stroom van boven de hoorbaarheidsgrens lig
gende frequentie.
Hoogspanning: Spanning boven 750 Volt. In radiotoestellen, de
anodespanning (enkele 10-tallen V. soms).
Hysteresis: Traagheidsverschijnsel in ijzer, dat zich tegen variaties
in de magnetische inductie verzet.
Hysteresisverlies: Energieverlies bij wisselstroom optredend door
hysteresis bij de herhaalde ommagnetisatie.
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Impedantie: wisselstroomweerstand.
Indirect verhitte kathode: Kathode van electronenbuis, welke niet
OLmiddellijk wordt doorvloeit door een stroom voor verhitting,
doch verhit wordt door een zich in de onmiddellijke nabijheid be
vindend verwarmingselement.
Inductantie: wisselstroomweerstand van inductieven aard.
Inductie: wederzijdsche beïnvloeding van electrische kringen door
electromagnetische velden.
Inductiemotor: Motor, waarbij aan den rotor geen stroom langs ge
leiders wordt toegevoerd, doch waarbij de rotorstroom door in
ductie vanuit den stator ontstaat.
Inductieve koppeling: koppeling van electrische kringen door mid
del van magnetische velden (spoelen).
Isolatieweerstand: weerstand van de isolatie van electrisch toestel
of netwerk. Meest uitgedrukt in Megohms.
Interelectrodencapaciteit: de onderlinge capaciteit der electroden
in een electronenbuis.
Interferentie: Gemeenschappelijk effect van twee trillingen.
Ionisatie = Splitsing van gas of vloeistotfmoleculen in positieve en
negatieve deelen, ionen, anionen en kathionen. Gasionisatie
wordt ingeleid door bestraling met licht van geringe golflengte,
ultra-violet stralen, electrische doorslag of voldoend hooge span
ning. Geioniseerde gassen zijn geleidend.
Kabel: bundel electrische geleiddraden, gemeenschappelijk en even
tueel onderling geïsoleerd, tegen vocht beschermd, meest door
een loodmantel en tegen mechanische beschadigingen door een
ijzeromkleeding.
Kathode: zie electrode.
424
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Kathodestraal: stralenbundel van de kathode eener zeer hoog geevacueerde buis uitgaand. De richting is onderhevig aan den in
vloed van electromagnetische velden.
Kathodestraal-oscillograaf: Oscillograaf, berustend op de richtingsafwijking der kathodestralen onder invloed van electromagneti
sche velden.
Karakteristiek: lijn, grafische voorstelling van de kenmerkende
eigenschappen van een betreffend apparaat, of waaruit deze zijn
af te leiden.
Koolmicrofoon: Microfoon, hoofdzakelijk bestaand uit een, door de
geluidstrillingen beïnvloed, variabel contact van koolkorrels af
koolpoeder.
Koppelingscoëfficient: getal, aangevende de mate van koppeling van
twee electrische ketens.
Korte golven: Volgens de definitie der Haagsche conferentie van
10 tot 50 M.
Kortsluiting: een verbinding van twee electrische polen door een
weerstand, welke relatief tot de rest van den keten zeer laag is.
Kristalcontröle: het afhankelijk zijn van de golflengte waarop een
zender werkt van de eigenschappen van een kwartskristal in
passende schakeling.
Kristaldetector: gelijkrichter voor zeer geringe spanningen, be
staande uit het contact van een mineraalkristal met een metaal
of van twee verschillende kristallen (loodglans-grafiet; siliconstaal, e.a.).
Kwarts: Kwartskristal: natuurlijk kristal van kwarts, op zekere
dikte en volgens bepaalde richting geslepen, waardoor de eigen
golven worden bepaald. Het wordt gebruikt in kwarts-oscillatoren, voor „kristal-contröle (= kristal besturing).
Laagfrequentie: geluidsfrequentie, freq. binnen het hoorbaarheidsgebied.
Laagfrequenttransformator: Tr. voor stroomen van geluidsfre
quentie.
Laagfreq. versterker: Verst, voor stroomen van geluidsfrequentie.
Lange golven: Volgens de Haagsche radioconferentie boven 3000 M.
Lineaire versterking: Versterking, waarbij steeds de spanningen
aan uit- en ingaande zijde v. d. versterker evenredig zijn.
Logarithmisch decrcment: zie decrement.
Logarithmische condensator: Condensator waarbij een logarithmisch
verband tusschen stand en capaciteit bestaat.
Luchtstoringen: Storingen van athmospherische herkomst in radiotransmissie.
Magnetisch circuit: Weg welke de magnetische lijnen volgen in een
electrisch apparaat of machine.
Magnetische detector: detector, berustend op het verdwijnen van de
hysteresis (magn. traagheid) onder invloed van hooge freqeuntie.
Een zeer bedrijfszeker toestel, vroeger zeer veel in de scheepsinstallaties toegepast.
Magnetisch scherm: Scherm, tot het tegenhouden van magnetische
velden, meest van ijzer, of een combinatie van ijzeren en koperen
bekleedingen.
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Magnetisatie kromme: lijn, aangevende het verband tusschen benoodigde veldsterkte en daardoor verkregen magnetische inductie.
Magnetomotorische kracht: Som van veldsterkte in een magn. cir
cuit welke, gedeeld door de totale magnetische weerstand, de
totale flux oplevert (wet van Hopkinson).
Massa: de hoeveelheid stof in een lichaam, welke de onderlinge
aantrekking en de traagheid der lichamen bepaalt. C.g.s. eenheid
1 gram, pract. eenheid : 9,812 kG.
Megohm: 1000000 Ohm.
Metaal-gelykricliter: gelijkrichter, gebaseerd op eenrichtingsgeleidingsvermogen van sommige metaalpraeparaten (koperoxyduul).
Mcter-ampère: Eenheid voor antennemoment van een zender: Pro
duct van de antennestroom in amp. en de effectieve antennehoogte is het aantal meter-ampères.
Middelgolven: Volgens de Haagsche conferentie van 200 tot 3000 M.
Mho: eenheid van admittantie, omgekeerde van impedantie.
Modulatie: zoodanige beïnvloeding van stroomen van verschillende
frequentie, dat deze niet naast elkaar bestaan (superpositie) doch
één geheel vormen. Bij superpositie kan elke frequentie door af
stemming worden gesepareerd, bij modulatie niet in gelijke mate.
Morse-alfabet: Internationale code van telegraafteekens, waarbij
letters, cijfers en leesteekens door combinaties van punten en
streepen worden aangegeven.

:

Neonlamp: glasbol of buis, waarin twee electroden en verdund
neongas, hetwelk bij betrekkelijk geringe spanning doorslaat en
glimlicht geeft. Gebruikt als spaarlamp, reclameverlichting, indi
cator van resonnantie (evenals heliumbuisjes) bij zendergolfmeters en televisie-ontvangers.
Neper: Eenheid voor demping en versterking, ter vergelijking van
in- en uitgaande spanningen of stroomen in een transportleiding
c.q. met versterkers, of van een versterker alleen. De natuurlijke
logarithme van de verhouding der spanningen of stroomen is
het aantal Neper.
Neutrodyne: schakeling waarbij de neiging tot zelfgenereeren wordt
geneutraliseerd, d i. door gelijke tegengestelde koppeling wordt
opgeheven, dus niet door introductie van verliezen wordt onder
drukt.
Nipkowsche schyf: Schijf, gebruikt bij televisie, ter ontleeding van
een totaalbeeld in elementen, bij den zender en ter samenstelling
der beeldelementen tot een totaal beeld, in den ontvanger. Beide
schijven zijn voorzien van een spiraal van gaatjes, welke beur
telings een lijn uit het beeld beschrijven. De beide schijven moe
ten synchroon roteeren, waartoe verschillende methoden, o.a. een
synchronisatie-toon worden toegepast.
Ohm: de practische eenheid van weerstand. Wet van Ohm, een
der fundamenteele wetten der electriciteit, het verband gevend
tusschen spanning, stroom en weerstand : E = I R.
Oscillatie: Heen en weergaande beweging; trilling.
Oscillator: Generator van wisselstroom.
Oscillograaf: Inrichting tot het grafisch afbeelden van het verloop
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van wisselstroomen; meer algemeen, van veranderlijke groot
heden.
Parallelschakeling: Schakeling, waarbij de stroom over verschillende,
naast elkaar loopende banen (paralelle takken) wordt verdeeld
(vgl. serieschakeling).
Penthode: Electronenbuis ïnet 5 electroden (penta = 5).
Speciaal type eindlamp, geconstrueerd tot relatief krachtiger
weergave van hooge toonen. Meestal heeft de weergave van het
geluid daardoor een zeer schel karakter.
Permanente magneet: Staal, dat blijvend magnetisch is.
Permeabiliteit: De doordringbaarheid van een stof voor magne
tisme. Wordt in formules aangeduid door de Grieksche letter u
(mu).
Polair relais: Relais, waarvan de werking mede afhankelijk is van
de poolsterkte van een ingebouwden permanenten magneet.
Polarisatie: Verschijnsel in electrolytische cellen, waardoor de
electroden verschillende potentiaal krijgen. De polarisatiespanning
van primaire cellen is tegengesteld aan de normale, waardoor
de polarisatoren noodig zijn om deze werking op te heffen.
Potentiometer: Weerstand met bewegelijk contact, geschakeld tusschen punten van verschillende potentiaal. De potentiaal van het
bewegelijk contact is door verschuiven dan continu tusschen de
beide uitersten variabel.
Proton: Positieve atoomkern, waaromheen de electronen bewegen,
kleinste hoeveelheid positieve electriciteit.
Pulscercnde stroom: Stroom, waarvan de waarde tusschen nul en
een bedrag varieert, doch de richting niet omkeert.
Reactantle: Wisselstroomweerstand van inductief of capacitief
karakter.
Reactie, reaction: Terugkoppeling.
Reflexschakeling: Schakeling, waarbij één lamp zoowel voor hoogals voor laagfrequentversterking wordt gebruikt.
Reiss microfoon: Speciaal type koolmicrofoon, vooral hier te lande
met voorkeur voor omroepmicrofoon gebezigd.
Relais: Inrichting, welke bij ontvangst van een stroom reageert
door een andere stroomketen te openen of te sluiten.
Reluctantie: Magnetische weerstand.
Resonnantie: Verschijnsel, waarbij maximale waarden worden be
reikt, voor de stroomsterkte, bij betr. geringe toegevoerde stroom
of voor de spanning, bij betr. geringe waarde van toegevoerde
spanning, resp. genaamd stroom- en spanningsresonnantie. Ont
staat indien de frequentie van een toegevoerde spanning over
eenkomt met de eigen frequentie van de betreffende keten.
Rheostaat: Variabele weerstand.
Rooster: rooster- of gaasvormige electrode in een electronenbuis.
Roostercondensator: Condensator, welke het rooster van een elec
tronenbuis voor ongewenschte gelijkspanning blokkeert.
Roosterdetectie: Detectie, gebruik makend van éénzijdig geleidingsvermogen van een rooster, waarvan de potentiaal weinig verschilt
van die der kathode.
427
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Roostérlek: Hooge weerstand, dienend om de potentiaal van een
rooster een bepaalde rustwaarde te geven.
Roostermodulatie: Modulatiesysteem, waarbij de stroomen van geluidsfrequentie in het rooster van een lamp van het hoogfrequentsysteem worden ingevoerd, gebaseerd op roosterstroomen.
Roosterstroom,: Stroom, welke optreedt, zoodra een rooster een
positieve potentiaal krijgt t.o.v. de kathode, of indien het vacuum
niet hoog is.
Rotor: draaiend deel van een machine.
Ruimtelading: Electronenwolk om de kathode en daar vastgehou
den door de potentiaal van een der andere electroden.
Schermróosterlamp: tetrode, waarbij het buitenrooster speciaal is
gevormd om de anode van het stuurrooster af te schermen.
Selectiviteit: Graad van vrijheid in de keuze van de signalen van
bepaalde golflengte, zonder storing van signalen op naburige
golven.
Selenium: Stof, behoorende tot de halfmetalen, waarvan één der
verschillende modificaties de eigenschap heeft, de vrij hooge
specifieke weerstand onder belichting te verminderen.
Serieschakcling: Schakeling, waarbij de stroom achtereenvolgens
de betreffende ketendeelen doorloopt.
Skineffect: Verbreidde term voor het verschijnsel, dat de stroom
bij hooge frequenties in de buitenoppervlakte der geleiders wordt
gedrongen.
Skip distance: Afstand, tot waar de directe straling niet meer te
ontvangen is, waarbuiten men dus is aangewezen op de indirecte
straling.
Specifieke weerstand: Soortelijke weerstand. Weerstand van een
draad van 1 M. lang en 1 quadr. m.m. dik bij 15 gr. Cels.
Standard cable: Een als norm aangenomen nabootsing van een
kabel, vroeger in Amerika vooral als dempingsmaat gebruikt.
Stator: Stilstaand deel van een machine.
Straling: Het afgeven van energie aan de ruimte in den vorm van
. loopende golven.
Stralingsweerstand: Een symbool, ter vereenvoudiging van de be
rekeningen voor stralingsverschijnselen, welk, met het vierkant
van de stroom vermenigvuldigd, de uitgestraalde energie op
levert.
Sulfateeren: Vorming van een onoplosbaar en inactief loodsulfaat
. in accumulatoren. Niet alle modificaties van loodsulfaat zijn
. inactief.
Superheterodyne ontvangst: Ontvangst door detectie van een
mengsel van een aankomende trilling en een hulptrilling, waarbij
de hulptrilling zóó is gekozen, dat als interferentie trilling weder
een trilling van radio-frequentie, echter meest van geheel andere
. frequentie grootte ontstaat (de middelfrequentie). Na verster
king, in een middelfrequentversterker levert deze bij detectie
hoorbare signalen. .
Superregeneratieve ontvangst: Ontvangst met een hulptrilling,
welke een relatief zeer lage frequentie heeft, waardoor de interferentietrilling zeer weinig van de oorspronkelijk ontvangen tril
ling afwijkt. De amplitude v. d. hulptrilling is zeer groot.
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Telefoon: inrichting tot het omzetten van electrische energie in
geluidstrillingen van overeenkomstige sterkte en frequentie.
Telefooncondensator: Kleine condensator, over een telefoon of versterkeraansluiting geschakeld in een detector-keten teneinde de
weerstand voor hoogfrequente trillingen te verminderen.
Tclefoontransformator: Transformator, tusschen voedende keten en
telefoon geplaatst, teneinde gunstige energie-overdracht te ver
krijgen.
Televisie: Een nog geheel in experimenteel stadium verkeerende
electrische methode om een scene op een afstand zichtbaar te
maken.
Terugkoppeling: Het koppelen van de uitgaande stroomkring van
een versterkingsinrichting met de inkomende stroomkring.
Thermoampère meter = Hittedraadmeter.
Thermoelement: Lasch in twee verschillende metalen, welke bij
verwarming potentiaalverschil verkrijgen.
Thermo-koppel: Combinatie van een kleine weerstand (warmte
bron) met een thermo-element, waardoor kleine wisselstroomen
met een gelijkstroommeter afleesbaar gemaakt kunnen worden.
Thorium: metaal waarvan zouten toepassing vinden bij fabrikatie
van vuurwerk (geel), gasgloeikousjes en gloeikathoden van
electronenbuizen.
Torus = ring, van cirkelvormige doorsnede.
Toroidale wikkeling: ringvormige wikkeling.
Transformatieverhouding: Verhouding van het aantal primaire tot
het aantal secundaire wikkelingen op een transformator.
Transmission-Unit (T.U.) = 1 Decibel.
Triode = drie-electrodenlamp; electronenbuis met drie electroden.
Timing: veel gebr. uitdrukking voor afstemming, a. h. Eng. ontleend.
Ultra korte golven: populaire term, niet overgenomen door de
Haagsche radio-conferentie, zie Zéér korte golven.
Ultra-violette stralen: Stralen, van juist korter golflengte dan
zichtbaar licht, aan de violette zijde van het zichtbaar spectrum
grenzend. Chemisch zéér werkzame stralen, welke ook de ionisatie
van gassen sterk beïnvloeden en daardoor belangrijke invloed
hebben op de overdraging van radiogolven over groote afstanden.
Vacuum: luchtledig.
Varïometer: veranderlijke zelfinductie, bestaande uit 2 spoelen,
waarvan één in de andere draaibaar.
Veldsterkte: Sterkte van het electro-magnetisch veld tengevolge
van de werking van een zender. Meest uit te drukken in milliof micro-volt per meter antenne-hoogte.
Versterkingsfactor: Verhouding, meest als „g” aangegeven, tus
schen de spanningen aan rooster of plaat in een triode, welke in
de anodeketen hetzelfde resultaat veroorzaken.
Vervorming: Wijziging van de vorm van stroom of spanningskromme door een versterkings- of transmissie-inrichting.
Verzadiging (Magnetisch): Het steeds kleiner worden der permea
biliteit bij toenemende inductie.
Verzaxfigingsstroom: maximale eïnissie-stroom, welke aan een
kathode bij bepaalde temperatuur is te onttrekken.
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Verzadigingsspanning: Spanning, noodig om aan een kathode de
verzadigingsstroom te onttrekken.
Volt: practische eenheid van spanning en potentiaal.
Volt-ampére: Schijnvermogen in wisselstroomketens, product van
spanning in V en stroom in A.
Voltmeter: instrument tot het meten van electrische spanning.
Volumemeter: instrument tot het meten van stroom, spanning of
energie van geluidsfrequentie, ter controle van de luidheid van
aangesloten luidsprekers.
Watt: practische eenheid voor energie.
Wattlooze stroom: componente van wisselstroom, welke met de
spanning 90 gr. in faze verschilt.
Wattstroom: De componente van een wisselstroom, welke met de
spanning in gelijke faze is.
Wattuur: De arbeid, welke in 1 uur bij een arbeidsvermogen van
een Watt wordt verricht.
Weerstand koppeling = weerstand-capaciteit-koppeling, een scha
keling waarbij de gelijkstroom-potentialen van anoden en roosters
via weerstanden worden onderhouden en de koppeling van ver
schillende leden van een keten over condensatoren plaats vindt.
Wervelstroom (Foucaultstroom): Stroom, in een geleider opgewekt
door omgevende magnetische wisselvelden. Bij draadvormige ge
leiders meer in het bijzonder een stroom, waarvan de stroom
banen niet in de lengte-richting van de geleider liggen.
WTieatstonebrug: Schakeling, tot het meten van een onbekende
weerstand of andere electrische grootheid met andere, zóó, dat
een gevoelig instrument als indicator, stroomloos is, zoodra de
instelling, waarbij zekere verhoudingen gelden, is bereikt. In deze
instelling is de onbekende grootheid dan te bepalen.
Wisselstroom: Algemeen, een stroom, welke regelmatig van rich
ting wisselt. Meer in het bijzonder indien de grafische afbeelding
van de sterkte t.o.v. den tijd een sinuslijn is. In dit geval is de
verhouding tusschen de topwaarde en de waarde, welke van
practisch belang is? De effectieve waarde als 1 : 0,707.
Woodsmetaal: Zeer gemakkelijk smeltbare legeering van lood, tin,
bismuth en antimoon.
Zelfinductie: Verschijnsel, als gevolg van de onderlinge inductiewerking der tot één spoel behoorende windingen, n.1. een traagheidsuiting, t.o.v. intensiteitsveranderingen van de stroom.
Zeer korte golven: Volgens de Haagsche Radio-Conferentie golven
kleiner dan 10 Meter.
Zybanden: Frequentiebundels, frequentiespectra, ter weerzijden van
een draaggolf bij modulatie.

mimmimimiiimmimi

430

I^adio^ Centrales

AMSTERDAM.
N.V. Radio-Centrale „Amsterdam-West”, Prinsengracht 652.
N.V. Radio-Centrale „Overtoom en Omstreken”. Directeur A. P.
Schultz, 3e Helmersstraat 66, Tel. 83602.
L. A. Hübscher, Marco Polostraat 184. Radio-distributie-centrale
„Bureau Radiofoon”.
Teclin.-Bureau „R.E.T.I.B.A.” Fa. J. J. H. Witling, Balboastr. 13,
Radio-Centrale alsmede Radio-Electro-Installatie-Bureau.
Radio-Centrale „Stadion”, van Tuyll van Serooskerkenweg 23 h.
Ingericht voor 3 programma’s.
ARNHEM.
Gemeente Radio-distributiebedrijf. In bedrijf: Januari 1930; Aantal
aansluitingen op heden: 4000; Ingericht voor 5 programma’s,
waarvan 3 in bedrijf; Aansluitkosten ƒ 17.50 contant of ƒ 18.—
in termijnen; Abonnementskosten: ƒ 2.— per maand.
BUSSUM.
Bussumsche Radio-Centrale, H. Mulder, Veerstraat 13, Tel. 640.
DEVENTER.
N.V. Deventer Radio-Centrale. Directeur: A. L. Bauling, Zwolscheweg 145.
’s-GRAVENHAGE.
„Hardo” N.V. Haagsche Radio-Distributie Onderneming. Soestdijkschekade 276.
N.V. Radio-Centrale „Veko”, Amalia van Solmstraat 47—49.
The Dutch Novelty Co., Rijswijkscheweg 145. Inrichten van RadioDistributie Centrales.
MIDDELHARNIS.
Tech.-Bureau D. Blokland, Chr. de Vrieslaan 190c. Radio-Centrale
Middelharnis-Sommelsdijk. Telefunken Service Station.
MIJDRECHT.
P. W. Gille. Tel. 10, Giro 163435. Elec. installatiebureau-Radiocentrale.
OLDEHOVE (Groningen).
K. H. Mollema. Radio-Centrale corr. N.C.R.V.
OLST.
Olster Radio Distributie Onderneming, L. J. v. Vreden.
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RANSDORP.
Gerrit Vonk, A 10. Radio-Centrale voor Ransdorp en Durgerdam
(R.a.d.u.).

!
V

RIJSWIJK.
Rijswijksche Radio-Centrale N.V. Dir.: A. B. Breebaart, Oranjelaan 47, Tel. 118734.
TOLBERT.
A. Smidts en Zn., Tel. 14. Radio-Centrale.
UTRECHT.
N.V. Ridderhof en van Dijk’s Radro-Distributiebedrïjf, Bosboom
Toussaintstr. 25, Tel. 13566, Postgiro 1870. Centrales te Heerenveen, Maarssen, Ootmarsum, Oudenbosch, Raalte, Scheveningen,
Schoonhoven, Vught, Waalwijk, Woerden.
Gemeente Gas-, Electr. Trambedrijf, afdeeling Radio-Distrïbutie*
Nic.'Beetsstraat 3, Tel. 13870. Radio-Centrale: Benno van Coehoornstraat, Tel. 16285.
immimiiiumimimmii
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CONCURREERENDE
PRIJZEN
N.V. Amst. Elementenfabriek

V.H. GEBR. PETERS
Prinsengracht 220-2224
Amsterdam (C.)

RADIO-HANDELAREN
AALST.
Electro- en Radio-Techn.-Bureau Wed. Kujjken & Zoon.
ABCOUDE.
Techn.-Bureau Mechanica, Koppeldijk 4.
AMERSFOORT.
Willem van Loon, Stationstraat 32. Import-Export. Importeurs der
Baird Television Ltd.; Partredge en Mee Ltd.; Gebr. HermleGoslein etc.
Alfred Ludert N.V., Groote Koppel 1, Tel. 549. Alléén Importeur:
Blaupunkt Artikelen; Saja Motoren, S.S.R. en Manens Artikelen;
Cossor Radiolampen enz., enz.
AMSTERDAM.
J. Aardewerk Jr., Swammerdamstraat 55 hs. Electro-Technisch en
Radio-Bureau annex Radio-Centrale „Etera”.
Th. Heijdeman, Kramatweg 351. Radio-Centrale.
Electro-Technisch Inst. en Radio-Bureau Joh. H. van der Hoofd Oz.,
Nieuwedammerdijk 120—120a, Handelaar in alle Philips artikelen
en onderdeelen en Electrisch materiaal.
Nederlandsche Telegraaf Maatschappij „Radio-Holland” N.V., Kei
zersgracht 562. Scheepsradio exploitatie.
Fa. H. R. Smith, Keizersgracht 150. Radio-Import. Merken: B.TJL,
Polar en Westinghouse.
Radio en Electrotechnisch Bureau P. A. de Vuijst Jr., 3e Helmersstraat 90.
N.V. L. Zélandcr's Electrotechnische en Technische Handelsven
nootschap. Hoofdkantoor: Singel 142/144. Bijkantoren: Rotterdam
23/25 Ged. Glashaven; Groningen, Poelestraat 18. Hoofdvertegendiger der N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.
APELDOORN.
Generaal Vertegenwoordiger voor Holland en Koloniën „Het Muziek
huis” H. de Maar, Hoofdstraat 202, Tel. 4056. Importeur van
Maraphon-needles „Clou’e’-portables.
BAARN.
Radio-Import A. A. Posthumus, Vondellaan 15—17, Telefoon 515,
Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën van: Electrad
Ine., New-York; General Radio Compagny, Cambridge; Pye Radio
Ltd., London; Baird Television Ltd., London.
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BOSKOOP.
P. van der Paauw, Laag Boskoop No. 23. Radiohandel.
BREDA.
C. J. Polling, Prinsenkade 16. Radio en Electro-Techn. Bureau.
DELFT.
N.V. Hees & Co. Fabriek van Radio-apparaten, Versterkers en
Luidsprekers, Bioscoop geluidinstallatie met onvervormde ver
dragende geluidsweergave.
Radio Techn.-Bureau „Hercules”, Fred. Hendrikstraat 44-46. Radio
en Electriciteit, speciale zwakstroomafdeeling. Tel. 310. Giro
169121. Verzenden door geheel Nederland. Vraagt onze speciale
offerte aan.
DEVENTER.
Techn.-Bureau Bodifé, Assenstraat 12. Agentschap: Crystalphone
en Philips.
A. Jansen, Groote Overstraat 14. Radio Technisch Bureau.

.v

FRANEKER.
Radio-Techn. Bureau C. Mollema.

i
1

’s-GRAVENHAGE.
N.V. Caminada, Heerengracht 12 A. Afdeeling Radio: Philips en
N.S.F. toestellen.
A, C. van der Lem, Meloenstraat 110. Telef. 339696. Giro 3194.
Radio Techn.-Bur. Levering van alle merken toestellen. Reparatie
inrichting. Storingsdienst.
Radio Technisch Handelsbureau J. Marringa, Fluweelen Burgwal 4,
hoek Heerengracht. Philips Radio Specialisten.
Telefunken, vertegenwoordigd door Siemens & Halske A.-G.
Filiale: Huygenspark 38/39.
’s-HERTOGENBOSCH.
H. J. ten Hacken, Vughterstraat 82, Tel. 874. Telefunken-Service
Station.
HILVERSUM.
Gooische Radiohandel, Luitgardeweg 22. Telegram-adres: Dekort.
Telef. 1983. Importeur van: Ferranti artikelen; Kuprox metaalgelijkrichters; Longton condensatoren.
N.V. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek. Telef. 1821. Telegram. adres: Signal

«r

->

-

KERKRADE.
.Radio Stevens, Holzstraat 20. Telef. 227.
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LEEUWARDEN.
Radio en Electro Techn.-Bureau R. Boomsma, Beeklaan 66. Telef.
4229. Voor Friesland het speciale adres voor Philips Radio.
MEDEMBLIK.
P. Gons, Bagijnhof 15. Radio-Centrale.
MERKELBEEK.
Fa. J. M. Jeurissen, B 27, Tel. 510. Radiohandel.
OLDEBOORN.
Fa. D. J. Sytema en Zn., Tel. 20. Radiohandel.
OVERVEEN.
Electro Technisch Bureau J. R. Stuut, Zijlweg 20. Telefunken
Service Station. Electriciteit op elk gebied.
PRINCENHAGE.
Th. Jacobs, Liesboschstraat 11, Tel. 533. Electro-Techn.-Installatie
Bureau.
ROORDAHUIZUM.
F. Kuperus. Handel in alle radioartikelen. Speciaal adres Philipsproducten.
ROTTERDAM.
Electro-Technisch Handelsbureau Akkerman, Essenburgsingel 8,
Tel. 30787. Postrekening 72737. Radio en Electrotechniek.
Erres Radio (Erres toestellen en luidsprekers). N.V. Handelmaat
schappij R. S. Stokvis & Zonen. Amsterdam, ’s-Gravenhage,
Groningen, Deventer, Utrecht, Maastricht, Tilburg, Leeuwarden,
Alkmaar, Haarlem.
H. A. Reens’ Handelmaatschappij N.V., Hoogstraat 342. N.S.F. en
Philips’ Radio. Hoofdagent der N.S.F. voor Rotterdam en
Omstreken.
N.V. Techn. Handelsvereeniging. Hoofdkantoor: Nwe. Haven 52/54.
Filialen: Arnhem, Weerdjesstraat 81b; Amsterdam, Singel 460;
Den Haag, De Const. Rebequestraat 96.
9
Zwijnenburg’s Goederenhandel „Het Westen” N.V., Nieuwe Binnen
weg 294.
RUURLO.
J. C. Hesselink Jr„ N.S.F.-agent.
SCHIEDAM.
Accumulatorenfabriek H. Hamilton. Speciaal adres voor laden en
repareeren van accumulatoren. Exide agentschap. Rotterdam,
Achterklooster 96. Tel. 13868. Schiedam, Dam 20, Tel. 69521.
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SCHIERMONNIKOOG.
J. H. de Jonge. Handel in Radio’s en Onderdeelen.
SCHIJNDEL.
A. M. de Louwere, A 128, Tel. No. 16. Radio en Electro-Technisch
Bureau.
TILBURG.
N.V. Gloeilampenfabriek „Radium”, Watertorenplein 21. Radiolampen merk ,,Radio-Record”.
UITHUIZERMEEDEN.
Ir. Sybrand Welt, A 41. Fabriek van Radio-apparaten.
UTRECHT.
Leko Radio, Abstederdijk 131, Tel. 11683. Fabriek van dynamische
luidsprekers en onderdeelen voor radio-toestellen.
WEERT.
Firma C. Waelbers, Beekstraat 46.

*

WIERINGEN.
A. W. Berkhout, Kerkplein 9, Tel. 43. Radio en ElectrotechnischBureau Hippolytushoef.
ZAANDAM.
Radio Apparatenfabriek, P. C. van Leeuwen, Oostzijde 238 b.
Speciaal fabricage voor lijnversterkers voor Radio-Centrales en
installeeren van luidsprekerauto’s.

•v

ZEVENAAR.
H. Th. van Aalst, Marktstraat A 100, Tel. 50. Agentschap der
N.S.F. voor de Lijmers.
ZUTPHEN.
Electro-Technisch Bureau Middelkamp, Groenmarkt 13, Tel. 563

1

ZWOLLE.
N.V. v./h. J. M. Dirk Stroink & Co.,. Diezerstraat 17..

Hllllllllllllllllllllllllllllll
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ILadio-Literatuur.
WEEKBLADEN.
A.V.R.O. Radio-Bode, ƒ 6.— per jaar.
K.R.O. Katholieke Radio-Gids, ƒ 5.50 per jaar.
N.C.R.V. Omroepgids, ƒ 8.— per jaar.
V.A.R.A. De Radio-Gids.
V.P.R.O. Vrije Geluiden, ƒ 6.— per jaar.
Radio-Expres, ƒ 6.— per jaar.
Radio-Wereld, ƒ 7.50 per jaar.
De Radio-Centrale, Maandblad, ƒ 2.50 per jaar.
BOEKEN.
A. Albers. Ik wil mij zelf mijn eigen draadloos ontvangtoestel
construeeren.
Avro. Aladin Schema, ƒ 1.—.
— De Avrofoon, ƒ 1.—.
— De Avro lamp- en metaalgelijkrichter voor radiotoestellen,
ƒ 1.—
— De Avro plaatstroomapparaten wisselstroom- en gelrjkstroomnetten, ƒ 1.—.
— A.V.R.O. radiospel, ƒ 0.35.
— Cocktail Schema, ƒ 1.—.
— Hier Hilversum de A.V.R.O., ƒ 0.35.
— Mercurius voor de microfoon, ƒ 1.25.
— Omslag Radio-bode, ƒ 0.75.
— Ultra-kortegolf Schema, ƒ 1.—.
— Wisselstroom Schema, ƒ 1.—.
A. D. v. d. Berg. Het nieuwe handboek der radio-techniek, ƒ 9.75.
A. M. de Blauw. De draadlooze telegrafie en hare tegenwoordige
toepassingen.
F. W. Boers en L. T. Liera. Het draadloos ontvangstation voor
den amateur.
Rlr. G. A. Boon. De Radio-omroep voor Nederland en Indië.
Nederland op z’n smalst J.uü 1930, ƒ 0.40.
B.O.R.N. Het Radioboek 1931.
Ir. J. A. J. Bouman en J. Roorda Jr. Radio-technisch vademecum.
P. H. Brans. Storingen in Radiotoestellen, ƒ 0.90.
— Energiebronnen voor Radio-apparaten, ƒ 1.35.
i— Filters voor Anode en Gloeistroom, ƒ 1.60.
— Hoe bouw ik de beste Antenne, ƒ 1.35.
— Practische storingsbestrijding, ƒ 0.45.
J. Coiwer. De Ontvangst van korte golven.
— Het draadloos amateurstation voor ontvangst van telegrafie
en telefonie.
I. 8e herz. en omgew. druk 275 pag., 166 fig. 1929.
ingen. ƒ 2.50, geb. ƒ 3.50.
n. 8e geheel omgew. druk 304 pag., 154 fig. Maart 1930.
ingen. ƒ 2.50, geb. ƒ 3.50.
— Het Draadloos zendstation voor den amateur.
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J. Corver. Hoe kan ik draadlooze telegrafie ontvangen? ƒ 0.75.
— Hoe kan ik draadlooze telefonie ontvangen?
Corver en Eschauzier. Televisie voor den amateur, 55 pag., 67 fig.
1929. ƒ 1.50.
Damstra en Walrave. Technische handleiding voor adspirant radiotelegrafisten, bewerkt ten behoeve van hen die zich be
kwamen voor het ex. certificaat radio-telegrafist le of 2e
klasse. 1924, Süppl. 1929, 400 pag., ƒ 4.50.
Denemarken. Voorstel van Wet betreffende maatregelen tegen
storing van radio-ontvangst, 1931.
N. van Dolder. De onzichtbare krachten der Radiotelefonie.
J. G. R. van D\jck. Praktische Televisie, ƒ 1.35.
Egan. Radio voor Amateurs.
G. Emmerik. Vragen en Antwoorden over Radiotelegrafie.
Fenne. Het radio toestel.
Filter. Storingsvrije radio-ontvangst, ƒ 0.50.
Fokker. Geschiedenis radiowetgeving. Wetsontwerp enz. Oct 1930,
242 pag., ƒ 7.—.
Geervliet. Iedereen radioreperateur. 3e geh. herz. druk. Jan. 1930,
64 pag., 18 fig., ƒ 0.50.
Gertsen. Vier verschillende A.V.R.O.-schema’s resp. in 1929, 1930,
1930, 1931 verschenen, ƒ 1.—.
Dr. D. van Gulik. Over de verspreiding van weerberichten door
middel van draadlooze telegrafie. 1913.
— Raadgevingen voor het beveiligen van amateurstations voor
draadl. t. en t. tegen bliksemgevaar. 1925.
Gunning. Een praatje over radio op rijm, rede van 25 Juni 1930,
uitgesproken aan de vrge Universiteit te Amsterdam.
24 pag., 1 portret, ƒ 0.60.
Harmsen. Hoe maak ik mijn eigen radio-ontvangtoestel voor korte
zoowel als voor lange golfontvangst. 24 fig., Nov. ’30, ƒ 0.75.
— Hoe maak ik zelf een electrodynamischen luidspreker. 29
fig., Juli 1930, ƒ 0.95.
— Hoe maak ik zelf een plaatstroomapparaat en een luidspreker
26 afb., Febr. ’30.
S. Ls. Hof Proefnemingen met radiopeiltoestel. 1923
Hoofdbestuur P.T.TI Hallo Bandoeng. Hier den Haag. Herinnerin
gen aan de eerste radio-telefoongesprekkën tusschen Neder
land en Ned.-Iridië
Hulsteyn. Bouw zelf uw toestel. 1928, ƒ 1.90.
Hunsche. Radio hooreri en begrijpen. 1926, ƒ 0.50.
Jasperse. Draadlooze Beeldtelegrafie 1930. 74 schema’s en werkteekeningen, ƒ 1.50.
De Jong. De werking van het Ontvangtoestel. Voor den leek om
een eigen toestel te bouwen. 26 pag., 21 fig., ƒ 0.25.
Keeman. Het zendend radio-amateurisme in Nederland. 75 pag.,
17 fig. 1929, ƒ 1.50.
J. G. Kohier. Boer Hannes voor de radio.
Dr. N. Koomans. . Draadl. Telegrafie, gevolgd door wenken voor
Amateurs; 6e druk. 1918.
— Wisselstroomtheorie.
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Handleidingen voor het uitoefenen van de radio-tel. dienst
aan boord van schepen. Bepalingen en voorschriften. Sept.
1930. 162 pag., ƒ 2.40.
S. L. A. Langendam. Handleiding voor radio-amateurs.
J. J. Lichtenveldt. Vademecum voor den Radio-amateur.
L. J. van Looi. Ik maak mijn radiotoestel zelf.
— Radiotheorie voor den leek. April 1930. 107 fig., ƒ 1.90.
— Uw radiotoestel compleet.
J. Luyckx. Zes goede ontvangschakelingen, ƒ 1.35.
— Schakelingen voor ultra-korte-golfontvangst, ƒ 0.70.
— Superheterodynes en andere schakelingen met frequentietransformatie, ƒ 0.90.
— Zeven netontvangers voor gelijk- of wisselstroom, ƒ 1.35.
Ned. Ver. voor Radiotelegrafie. Beknopte gegevens uit de Radio
techniek.
J. J. Numans. Kortegolfontvangst. Eenv. en moderne ontvangmiddelen voor radiotelegrafie. 3e druk. 1929. 319 pag., 165
fig. Ing. ƒ 4.—, geb. ƒ 5.50.
— Kortegolfontvangst. 3e druk. 1929.
— Fouten in Ontvangtoestellen en oorzaken van Storingen.
N.V. Nederl. Radio-Industrie. Werkwijze tot het moduleeren van
hoogfrequentie en schakelingen ter verwezenlijking hiervan.
Octrooi 6976. kl. 21a, gr. 76. 1922.
J. C. Nonnekens. Radiotelegrafie en -telefonie voor Amateurs.
— Wat is radio?
Paap. Rondom de loudspeaker.
Pceters. Radiozelfbouwer. 1931, ƒ 1 25.
— Radio van A—Z. 1931, ƒ 1.25.
— Radiovraagbaak voor den zelfbouwenden amateur. 1930,
ƒ 1.25.
— Het radio-ontvangtoestel.
Philip. Televisie. Wat het is en hoe het werkt. 78 pag., 8 fig.
Mei 1931, ƒ 1.50.
Dr. B. v. d. Pol. Over electronen tot een triode die tweemaal tot
de ruimtelading om den gloeidraad bijdragen, trillingen met
een golflengte van eenige tientallen centimeters en tetroden.
1925.
— Stabiliseering door kleine trillingen. 1925.
— en M. Posthumus. Een Laboratorium-Triode-Zender van
200 k.W. 1925.
Ir. Max Polak. Beeldtelegrafie en televisie. 29 foto’s en werkt.
1928.
— Ontvang- en zendschema’s voor den radio-amateur.
Radio-raad. Jaarverslag Radio-raad, Alg. Programma-Commissie,
Radio-Omroep contröle-commissie.
Radiotechnicus. Storingsboekje voor den bezitter van radio-toestellen om elke storing gemakkelijk te kunnen vinden.
24 pag. 1929, ƒ 0.35.
Radiowereldkaart. Om Nederland. 1929, ƒ 0.50.
Dr. H. Reichenbach. Het Radiotoestel.
Robinson. De korte golf. 58 ill. 1929. 159 pag., ƒ 2.25.
V
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Roorda. Handboek voor radiotechniek voor vaklieden en meerge
vorderde amateurs. 140 teek. 2e .druk, ƒ 5.90.
De Rop. Het A.V.R O. coctail-schema. 5e druk. 1929. 39 fig. ƒ 1.—•
Schiphorst. Hoe maak ik mijn eigen radio-ontvangtoestel.
Schnabel. De Aether-jager. 3-lamps-éénknopstoestel voor wissel
stroom. 1930. 4 pag. met bijlage, ƒ 0 65.
— Bouwen en onderhouden van radio-toestellen. 1929. 56 pag.,
ƒ 0.90.
— De Globe-ontvanger. 3-lampstoestel voor gelijkstroom. 1930.
4 pag. met bijlage, ƒ 0.65.
— Luidsprekers, keuze, zelfbouw en aansluiting. Popul. hand
leiding met afb., 36 pag., 1 bijlage, ƒ 0.95.
— Van Pick-up tot luidspreker. Handl. v. electr. gramofoonpl.weergave en het combineeren van radio en gramofoon. Aug.
1930. 36 pag., 21 fig., ƒ 0.75.
Wat te doen bij radiostoring. 3e druk. 1929. 48 pag., ƒ 1.—•
Sizoo. Radio - activiteits atoomtheorie. Rede vrije Universiteit
Amsterdam. Oct. 1930, ƒ 0.65.
Sluyser. Donker Nederland. Radio-censuur in de Tweede Kamer.
Nov. 1930. 22 pag., ƒ 0.06.
Slotemaker de Bruïne. Radiorede motie. Juli 1930. 37 pag., ƒ 0.25.
L. F. Steehouwer. Leerboek voor aanstaande Radiotelegrafisten en
Stuurlieden. Deel I: Wettelijke bepalingen en voorschriften,
1917; Deel II: Techniek, 1918.
Swierstra. Radio-ontvangst in theorie en practijk. Elementaire be
handeling der radio. 5e druk. Dec. 1930. 190 fig., 309 pag.
Ing. ƒ 3.—, geb. ƒ 3.90.
Takes. Hoe werkt toch zoo’n radiotoestel? 33 fig. 6e druk. 63 pag.
Aug. 1930.
— De luistervink en zgn ontvangtoestel. Pract. wenken bij het
koopen en bedienen en onderhouden. 43 fig. 2e druk. 1929.
ƒ 1.25.
— Storingen bij radio-ontvangst. Hare voornaamste oorzaken
en hoe die op te sporen en weg te nemen. 22 fig., 63 pag.
4e druk, 1929, ƒ 0.95.
W. H. Tasseron. Electrische meetinstrumenten.
Varadynator. Het varadynetoestel de modernste ontvanger. Com
plete bouwbeschrijving met 2 schema’s voor wissel- en gelijk
stroom. 2e druk. Sept. 1931. 36 pag., ƒ 0.75.
Van Wageningh. De grondslagen der radio-ontvang en zendtechniek. Beknopt overzicht voor radio-amateurs en luisteraars.
Maart 1930. 140 pag., 153 fig., ƒ 2.75 en ƒ 3.50.
G. van Weert. Beknopt overzicht van de werking en inrichting van
den omroepzender. 112 pag., 83 fig. 1929, ƒ 2.40.
— Radiotelefonie voor den Omroepluisteraar.
P- Weber. Radio-Jaarboek 1932. Gecart. ƒ 1.90, geb. ƒ 2.50.
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E lezer, die dit wel zeer omvang- en inhoudrijke hoek min of
meer voldaan dicht slaat, kan onmogelijk zoo tevreden zijn
als de uitgever was toen deze laatste bladzijden, gereed voor
afdrukken, naar de zetterij gezonden konden worden.
Want alvorens het zóóver was.......

D

*

*

.......Alvorens het zóóver was kwam de uitgever vele malen tot
de ietwat onthutsende ontdekking, dat de radiowereld in Nedei'land
een gebied is, waar voetangels en klemmen in meer dan gébruïke-*
lijke mate, om niet te zeggen kwistig gestrooid, op alle terreinen,
op allerlei oogenblikken en in elke hoeveelheid aanwezig zijn.

*

*

Het zou dus wat overdreven zijn te beweren, dat de samenstel
ling van dit eerste volledige Nederlandsche Radio-Jaarboek geheel
zonder moeilijkheid is gepaard gegaan.
Maar — w ij zij n er g ekome n!

*

*

Op het podium, dat dit Radiowerk wil zijn, vindt men thans al
de coi'ypheeën van héél onzen Vaderlandschen omroep bijeen: een
uniek verschijnsel, dunkt ons, en een verblijdend verschijnsel!
Voor dit verheugende feit verdient — naast elk der medewer
kenden, Zijne Excellentie de Minister van Waterstaat aan het
hoofd — vooral de oneindig-geduldige en toch vlot-voortvarende
redacteur van dit Radioboek publiekelijk een woord van hartelijke
waardeering.

*

*

Dit te uiten was de bedoeling van dezen simpelen epiloog.
Amsterdam, Februari 1982.

DE ZOO GEROEMDE
Systeem
)
Crystalphone-Versterkers ( TEN
BRINK

worden desgewenscht met eigen Stroombron geleverd
(prijsverhooging Fl. 550. — )

Dit draagbaar Wisselstroom Aggregaat (500 W.) levert
meer dan de benoodigde energie, wanneer geen electrisch
licht aanwezig is, zooals bij: Pleziervaartuigen, Zomer
huisjes, Reclamewagens, Sportterreinen, enz. enz.
J. CORVER in „Radio-Express” over Crystalphone-Versterkers:
„___hier is kwalitatief iets verkregen, dat aan de spits staat
„van alle muziek-reproductie. De hoogste rinkeltonen, knallende
„schoten, de laagste paukentonen hoort men met een natuurlijk
heid die verbazing wekt. De volkomen gaafheid en helderheid
„van het geluid treft bijzonder, enz.”.
Ir. M. POLAK in „Electra”:
■
......... het volume dat onvervormd kan worden weergegeven is
„overweldigend. Het geluid is van de laagste tot de hoogste
„registers volkomen natuurli k! Men beschuldige ons n.et van
„overdrijving, doch oordetle zelf!”

:De Edison- Crystalphone - Organisatie
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H. IV. K. de Brey & Co.,
W. de Zwijgerlaan pj, ’s-Gravenhage

H. & B. RADIO

NEDERLANOSCH

FABRIKAAT

Ontvangtoestel

%

Voorversterker
aansl. v. microfoon en
pick-up
volume- en kwalitcitsregelknoppen
(voor hooge cn lage ionen)

Meterbord
contrólemeters en
regelknoppen voor dc eindlampcn
(negatieve roosterspanning)

Schakelbord met zekeringen
en schakclklok
schakelaar 100-200 W.
thermisch relais

Vocdingsgedeclte
Nuttige Wisselstroomenergie : 60 Watt
Totaal Wattverbruik: 470 Watt
Afmetingen: 160 x 51 x 42 c M.
Gewicht: 135 K.G.
v
''r

H. & B. 200 Watt

Radio-distributie
Installatie
(ook voor 50/100 Watt levetbaar)
N.V. RADIOFABRIEK EN INGENIEURSBUREAU

v.h. Van der Heem Sl Bloemsma
Stortenbekerstraat 177, Den Haag

Telefoon 335898
443

Tengevolge van moeilijkheden, gerezen in verband met
de „Merkenwet", hebben de KREMENEZKY-Fabrieken
zich verplicht gezien, den naam „ORÏON" voor haar
RadiO'Lampen en Radio-onderdeelen te wijzigen.
De nieuwe naam hier^
voor zal in den vervolge

o%°V
RADIO

„S A T O R” luiden.
wordt:
iimiuiniiimiiimmmimiiimuiimmmiiii

De fabricatie
wordt in geen
enkel opzicht
gewijzigd en
H
blijven de Producten dus vanzelfsprekend
van dezelfde
bekende prima kwaliteiten en hoedanigheden, welke de
redenen zijn, dat de Lampen en Onderdeden zich een
duurzame plaats op de Radiomarkt veroverd hebben.
Leest de beoordeelingen der Vakpers

■RAËIO k

\

N.V, Technische en Keramische Handeisvereeniging
Tel. 28115 (2 lijnen), Rotterdam, Nieuwe Haven 52/54
Filialen: Den Haag - Amsterdam
Arnhem
444
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die 24 glashelder gesproken lessen op 30 c.M.
ODEON ELECTRIC! Ook de 12 bijbehoorende,
geestig geïllustreerde boekjes met de teksten, ver
talingen, grammatica, alle toelichtingen, oefeningen
en de uitwerkingen hiervan.
FRY heeft ze gemaakt, deze nieuwe wonderlijke
complete studie Engelsch; deze 24 volmaakte
Engelsche lessen I
Hoera! De EERSTE en EENIGE werkelijke taalleercursus op de zwarte schijven is eindelijk volbracht 1
Onbeperkt aantal lesuren voor onbeperkt aantal
deelnemers voor slechts één lesgeld!
Vraagt gratis brochure! Zendt onderstaande bon!
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