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‘Somewhere a voice is calling...

Guglielmo Marconi was een praktisch jong
mens en bovendien begiftigd met een meer
dan normale dosis intelligentie. Als hij in
1895 °P 21-jarige leeftijd op slimme wijze
de bestaande theoretische kennis op het ge
bied van het draadloos overbrengen van
elektrische trillingen met zelfgebouwde
zend- en ontvangstapparaten in de praktijk
brengt ziet hij de toepassingsmogelijkheden
onmiddellijk in.
Hij doet zijn vindingen in een tijd waarin
de behoefte aan communicatie over lange
afstanden groot is. De Europese beschaving
dringt door tot grote tot dan toe onbekende
gebieden, zoals de binnenlanden van Afrika,
Australië en Amerika. Het gonst van de eco
nomische bedrijvigheid; de internationale
handel en daarmee de scheepvaart nemen
toe. Elke nieuwe vorm van communicatie
wordt omarmd. Sinds de introductie van de
telegraaf en de door Samuel Morse ontwik
kelde code is de telegraafdraad een gewoon
verschijnsel in het landschap geworden. In
ternationale persbureaus en postorganisaties
die omstreeks 1850 ontstaan, kunnen erdoor
uitgroeien tot grote bedrijven. De door de
Amerikaan Graham Bell in 1876 gepaten
teerde telefoon biedt nog meer mogelijkhe
den. De menselijke stem of anderssoortig
geluid kan zonder code worden getranspor
teerd over lange afstanden. Zowel telegraaf
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als telefoon hebben een groot nadeel: men
moet eerst een kabel spannen of leggen voor
dat berichten kunnen worden overgeseind.
Aan het eind van de 19de eeuw is het kabel
net in de wereld dan ook wijdvertakt. Kabels
liggen zelfs op de bodem van de zeeën en
oceanen.
Met Marconi’s vinding valt het bezwaar
van de draadverbinding weg. Zij maakt ge
bruik van de door J.C. Maxwell theoretisch
en Heinrich Hertz in de praktijk aangetoon
de elektromagnetische trillingen. Deze tril
lingen kunnen met behulp van een zender
worden opgewekt en planten zich door de
lucht in alle richtingen voort. Dit betekent

De 22-jarige Guglielmo
Marconi te Londen in
1896, met zijn eerste een
voudige zend- en ontvangapparatuur. Het belang
rijkste deel, de ontvanger,
verstopte Marconi in een
doos om zijn ‘fabrieksge
heim’ te beschermen. Bij
aankomst in Engeland
wilde de douane niet ge
loven dat de zwarte doos
geen bom bevatte. On
danks Marconi’s protes
ten werd de doos vernield.
Het kostte hem daardoor
enige tijd voordat hij zijn
indrukwekkende demon
straties kon geven.
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dat ze door ieder met een daarvoor geschikt
ontvangtoestel kunnen worden Vertaald’ in
verstaanbare signalen. Marconi slaagt er
met zijn zelfgebouwde zenders en ontvan
gers in al vrij snel grote afstanden draadloos
te overbruggen. Het is 1898 als hij berichten
over Het Kanaal van Engeland naar Frank
rijk seint. In 1901 legt hij de grenzen nog
een stuk verder. In december van dat jaar
laat hij in Newfoundland (Canada) een vlieger-antenne op. Een van zijn medewerkers
bedient 2170 mijl verderop in het Engelse
Cornwall een zender. Al bij zijn eerste po
gingen kan Marconi opschrijven wat hij
door zijn koptelefoon hoort:. . . ofwel de

morsecode voor de letter S. De eerste trans
atlantische draadloze verbinding is hiermee
een feit.
Met name in Engeland, het toenmalige cen
trum van de internationale handel en
scheepvaart, vindt Marconi met zijn experi
menten een willig gehoor. Met schijnbaar
gemak brengt hij in korte tijd 100 000 pond
beginkapitaal bij elkaar voor de Marconi
Wireless Telegraph Company (1900). Nog
in het stichtingsjaar worden de eerste con
tracten afgesloten om schepen van koopvaar
dij en marine met zend- en ontvangappara
ten uit te rusten.

Morseapparaat van Mar
coni, door een marconist
bediend aan boord van
een lichtschip voor de En
gelse kust. Al:s op 3 maart
1899 blijkt dat een derge
lijk schip dank zij de ap
paratuur razendsnel be
richt kan geven van een
aanvaring is het prakti
sche nut van draadloze
communicatie voorgoed
aangetoond.
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Marconi’s apparaten voorzien slechts in
een beperkte vorm van communicatie. Al
leen degenen die zijn ingewijd in de (morse-)
code kunnen berichten zenden en ontvangen.
Het voeren van een gesprek of het zenden
van muziek is via draadloze telegrafie onmo
gelijk. Hel principe van deze techniek is im
mers het voor kortere of langere tijd aanzet
ten van de zender. De enige informatie die
de luisteraar dan krijgt is een combinatie
van langdurige en kortstondige pieptonen.
Wil men menselijke spraak of zang draad
loos overbrengen dan zal de zender continu
moeten blijven werken en dat vergt naast
veel energie het nodige technische vernuft.
De Canadees Reginald Fessenden heeft dat.
In 1906 slaagt hij erin een ononderbroken
draaggolf op te wekken waarvan de trillin
gen dusdanig veranderd (= gemoduleerd)
zijn dat enkele tientallen kilometers verder
op verbaasde marconisten een operazangeres
Hayden horen zingen. Terzelfder tijd wor
den de eerste radiolampen of -buizen geïn
troduceerd, die zowel worden gebruikt om
het vermogen van de zender op te voeren als
de door het ontvangtoestel opgevangen sig
nalen te versterken. Draadloze telefonie is
nu mogelijk.
Het duurt nog geruime tijd voor de radio
telefonie gemeengoed wordt. Voorlopig wor-

den alleen morseseinen door de ether gezon....
.
den die worden opgevangen door en voor
degenen die daartoe vooraf een afspraak
, ,,
,
,
, ,
hebben gemaakt. Er zijn echter ook zwartluisteraars’. Door het karakter van de
draadloze telegrafie is het namelijk mogelijk
voor ieder met een geschikte detector (de po
pulairste werken met behulp van een kristal
of lamp) signalen uit de ether te vissen en te
beluisteren.
Er blijkt een gestaag groeiende groep
mensen te zijn die hiervan dankbaar gebruik
maakt. Met zelfgebouwde toestellen tast
men de ether af naar alles wat binnen het
bereik komt. De voornaamste drijfveer hier
bij is de radiotechniek. Het opvangen, deco
deren en uitwisselen van berichten van de
meest uiteenlopende zendstations groeit uit
tot een hobby die grote groepen radio-amateurs fanatiek beoefenen.
Ook in Nederland blijkt hiervoor belangstel
ling te bestaan. Als de Minister van Water
staat begin 1914 het beluisteren van de ether
voor vergunninghouders vrijstelt, melden
zich binnen korte tijd vierhonderd gegadig
den. Tekenend is ook de grote publieke be
langstelling voor de eerste radiotentoonstelling in Den Haag in 1918. 7500 Bezoekers,
waaronder de koninklijke familie, passeren
in vijf dagen de poort. De in 1916 opgerichte
belangvereniging Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie (nvvr) schrijft in
het tentoonstellingsjaar haar duizendste lid
in, en het standaardwerk van NWR-oprichter J. Corver Het draadloos amaleurstation
beleeft herdruk na herdruk.
Zo is aan het eind van de eerste wereld
oorlog de situatie ontstaan dat er honderden
amateurs in Nederland met hun zelfge
bouwde ontvangertje met koptelefoon luis
teren naar uitzendingen die niet voor hen
bedoeld zijn. Een logische stap lijkt het ver
zorgen van uitzendingen die dat wel zijn.
Die stap wordt gezet door ir H.H. Schota
nus a Steringa Idzerda, een Haagse fabri
kant van radiozend- en ontvangbenodigd-

J: Corvcr (1878-1956),
pionier van het radioamateurisme in Neder,and- D°or in *9«4 pcrsoonlijk bij de Minister
van Waterstaat te demon
streren wat een amateur
nu eigenlijk doet, weet hij
te bewerkstelligen dat de
radio-amateurs niet lan
ger strafbaar zijn als zij
niet voor hen bestemde
berichten beluisteren.
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Uit een reclamefolder van
Idzerda, circa 1920.

RADIO-CONCERTEN

m
n.v.

„Ned. Radio-Industrie”

BEUKSTRAAT 10

DEN HAAG

P.CC.Ü.
TELEFOON *JjI>IO
V'U.

De aankondiging van Idzerda’s eerste proefuitzending in de Nieuwe
Rolterdamsche Courant
van 5 november 1919. De
aankondiging is tevens
een advertentie voor produkten van de Neder
landsche Radio-Industrie
(nri).

RADIO
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Soireé-Musicale.
(Donderdagavond 8—11 uur n.m.)
PROGRAMMA 1
L
2.
L

lu-f ia ]• ruMl
Valaa Bauffr
Rifoleito
Eu maiijv dat m

Paredemanelu

4.
«ooit verft*
L Lee BandeiiDee
«L The rtoly City
7. Le Bartier de Sdeflle
8. Ave Maria
f. Carmen
10. De Ertraia

en andere Daromen.

Ctifane.
Qui'-jot.

Speenhoff.
Marche EapagnoU
Cornet Solo.
Air de Reaiae.
per Violioo.
■artch
6otaer eo Heaae.

Programma wordt g eg oven mot behulp van
een pathéfoon door middel van een

Philips-lduret-Generatorlamp,
Radio-Telefonio Zendstation
der „Ned. Radio-Industrie"
•p «en •olfpngfp *m #70 M*t«r.
ladaraaa «• la kat kaait la vaa aaa aaaraaMp «aOa-aatvaap
BH ••kruik van aaaa vvralariwrs kaa «aaa ■
pakaala vartrak kaarkaar |tauU wardaa.
Voor nadar* lnlichlin*an «4 lrvarinc van oa
aitrkcra, laieloniv acadataüona ana. wenda at» tkb lot 4a

84644/1H
Paar kat

.pNod. Radio-Industrie"

heden, die al tijdens de oorlog verscheidene
radio-experimenten heeft uitgevoerd. Resul
taat daarvan is onder meer de door hem ont
worpen maar door Philips geproduceerde
kwaliteitslamp: de Philips-Ideezet. De ont
vangst van uitzendingen wordt er sterk door
verbeterd. De samenwerking met Philips
mondt tevens uit in de eerste experimentele
radio-uitzendingen op de Jaarbeurs te
Utrecht (24 februari - 8 maart 1919). De
afstand tussen de stands van Philips en de
Nederlandsche Radio-Industrie (Idzerda)
is hemelsbreed 1200 meter, maar toch kun
nen verbaasde bezoekers een gesprek tussen
beide volgen. Zelfs een amateur te IJsselstein vangt op 12 km afstand het gesprek
duidelijk op. Gestimuleerd door dit succes
werken beide fabrieken aan het opvoeren
van de afstand die met de uitzendingen over
brugd kan worden. Van Idzerda gaat hierbij
het meeste initiatief uit. Hoewel in 1919 zo
wel Philips als Idzerda een experimentele
zendmachtiging van de minister krijgen
maakt vooralsnog alleen de doortastende
Fries er gebruik van.
Op 6 november 1919 verzorgt hij als eer
ste ter wereld de eerste van een serie gere
gelde radio-uitzendingen, dat wil zeggen
vooraf aangekondigde draadloze uitzendin
gen die door iedereen met een ontvangtoestel
en belangstelling beluisterd kunnen worden
en ook voor iedereen bedoeld zijn. Vanuit
het laboratorium van zijn nri aan de
Beukstraat in Den Haag zendt Idzerda, zo
als aangekondigd in de krant van 5 novem
ber, gevarieerde grammofoonmuziek uit van
8 tot 11 uur ’s avonds. De grammofoon of,
zo men toen zei, pathéfoon stond daartoe
met zijn hoorn voor de microfoon.
Het doel van de eerste publieksomroep ter
wereld is door middel van de uitzendingen
de verkoop van toestellen en onderdelen ge
maakt door de nri te stimuleren. Vandaar
ook dat de vervolgprogramma’s worden ge
maakt om zoveel mogelijk luisteraars tevre
den te stemmen: lichte muziek veelal voort-
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Idzcrda’s huis, annex stu
dio, kantoor cn werk
plaats, aan de Beukstraat
io in Den Haag. Omdat
de uitzendingen aanlei
ding geven tol nogal wat
burengerucht, moet Idzerda in 1923 op last van
de gemeente zijn uitzen
dingen voor enige tijd sta-

gebracht door grammofoonplaten, maar al
snel ook ‘live’ met orkestjes, zangers en zan
geressen.
Tweemaal per week verzorgt Idzerda uit
zendingen, die hij gedeeltelijk zelf financiert
tot zolang dat gaat. Daar het exploiteren
van de zender een kostbare zaak is, is hij ge
dwongen steeds vaker een beroep te doen op
de goede wil en met name de financiële re
serves van zijn nog kleine schare luisteraars.
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‘Toonl uw goeden wil, anders wordt de
aether stil’ is zijn leus, die vooral de lezers
van de amateurbladen Radio-Nieuws (1918)
en Radio-Expres (1923) moeten horen en
lezen. In deze bladen, voornamelijk gelezen
door NWR-leden, kondigt Idzerda zijn uit
zendingen aan. Ze kunnen als zodanig ge
zien worden als een vroege vorm van het
programmablad.
Het vragen van vrijwillige bijdragen blijkt
geen goede basis te zijn voor de Idzerda-omroep, een term overigens van Radio-Nieuzusredacteur J. Corver die de functie van de
radio vergeleek met die van de ouderwetse
stads- of dorpsomroeper. Er wordt driftig
gezocht naar andere bronnen. Al vrij snel
krijgt Idzerda, van wat de eerste ‘platen
plugger’ geweest moet zijn, de grammofoon
platen gratis indien ze worden aangeprezen.
De nvvr bekostigt enige tijd de uitzendin-

Een kijkje in de ‘studio’
van Idzerda, vlak voor of
na een uitzending. Idzerda (achter de piano)
huurt af en toe muzikan
ten die hij laat spelen
voor zijn zelfgemaakte
kartonnen trechtermicrofoon. Het geluid werd
hierdoor zo goed en zo di
rect mogelijk naar de
microfoon geleid.
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Idzerda’s zender is ook
in Engeland goed te ont
vangen. Zo goed zelfs dat
het Engelse populaire
dagblad Daily Mail in
1922 en 1923 een deel
van de uitzendingen fi
nanciert in ruil voor
reclameboodschappen.
Deze tekening van een
Engels gezin dat afstemt
op een ‘Dutch Concert’
verscheen in The Illustrated London Nezus van 24
april 1922.

gen evenals het Engelse populaire dagblad
Daily Mail.
In de zomer van 1924 vindt Idzerda weer
een andere sponsor. De Maatschappij Zee
bad Scheveningen neemt voor ƒ 1500,- deel
in de uitzending van een serie concerten uit
het Kurhaus te Scheveningen. Juist dit soort
dure uitzendingen echter maakt het voor Idzerda steeds moeilijker het hoofd boven wa
ter te houden. Voor het grootste deel van de
kosten draait hij alleen op. Wat hij ook on
derneemt, hij slaagt er niet in voor zijn om
roep een solide financiële basis te creëren.
Het resultaat is het liquideren van de nri
en daarmee de opheffing van Idzerda’s om
roep in september 1924.
Inmiddels zijn andere radiofabrikanten en
handelaren in het voetspoor van de radiopionier getreden. Minstens zes kleine omroepjes zenden enkele uren per week muziek uit.
De zenders hebben veelal niet meer dan een
beperkt lokaal bereik. Eén ding hebben ze

gemeen: een commerciële motivatie. De fa
brikanten annex omroepleiders willen de
afzet van eigen produkten-met name radioonderdelen maar ook wel complete toestel
len-vergroten. Ze opereren met wisselend
succes vanuit huiskamers, laboratoria en
achterafzaaltjes in Den Haag, Amsterdam
en IJmuiden. Door de hoge uitzendkosten
verdwijnen ze stuk voor stuk.
In het begin van de jaren twintig stelt de
verkoop van radio-onderdelen en toestellen
nog niet veel voor. De groep radio-amateurs
groeit gestaag, maar zeer langzaam. Voor
de grote massa is de aanschaf van een radio
toestel veel te duur. Dit gegeven vormt een
dilemma voor de heer A.W.K. Tamson uit
Den Haag. Hij is een van de eersten in Ne
derland die met radio méér wil dan alleen
maar amuseren. Hij wil de grote massa ‘cul
tureel opheffen’ door haar wetenschappelij
ke lezingen en muziek van ‘werkelijke toon
kunstenaars’ voor te schotelen. Dit culturele

programma zal gehoord kunnen worden via
radio-ontvangers geïnstalleerd in bioscopen,
koffie- en eethuizen, concertzalen, schouw
burgen, variétés, mailboten en andere
publieke plaatsen. Dat dit even ambitieuze
als curieuze plan nooit van de grond is geko
men, ligt meer aan de eraan verbonden hoge
kosten dan aan gebrek aan belangstelling
voor omroep bij het publiek. Die is groeiende.
Het persbureau Vaz Dias bewijst sinds
1922 dat nieuwsvoorziening via radio grote
publieke belangstelling kan trekken. In dat
jaar start hel bureau een omroepdienst met
abonnees die bij betaling vóór elke uitzen
ding de sleutel van de code ontvangen, zon
der welke een verslag van bij voorbeeld een
voetbalwedstrijd niet veel meer is dan een
duel tussen 'indianen’ en ‘filistijnen’ waarin
een ‘tor’ fraaie doelpunten met het hoofd
scoort. Naast krantenredacties zijn tientallen
sigarenwinkeliers en caféhouders op de Vaz

Dias-omroep geabonneerd. Door nog tijdens
de sportwedstrijden de berichten van de Vaz
Dias-verslaggever op de tribune te decode
ren en aan te plakken voor bezoekers zien
ze hun omzet zodanig stijgen dat het abon
nementsgeld in korte tijd is terugverdiend.
Vaz Dias verzorgt de omroepdienst via
de zender van de Amsterdamse Effecten
beurs waarvan dagelijks de beursberichten
in code voor abonnees worden uitgezonden.
De zender is in 1920 geïnstalleerd door de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te
Hilversum (nsf). De fabriek, in 1918 met
kapitaal van Nederlandse reders en de Marconi Wireless Telegraph Company opge
richt, richt zich oorspronkelijk op het instal
leren van communicatie-apparatuur voor
schepen en vliegtuigen. Omdat de afzet hier
van in de eerste naoorlogse jaren stagneert,
tast men ook andere markten af. De beurs
zender is een van de resultaten. Een ander
is het in produktie nemen van radio-onderdelen ten behoeve van de radio-amateurs.
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De eerste experimentele
zendinstallatie van de
Nederlandsche Seintoes
tellen Fabriek (nsf). Het
geheel is van oude onder
delen, zoals een militair
veldstation, in elkaar ge
knutseld.

«
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Omdat deze groep beperkt van omvang is,
probeert de fabriek ook die mensen die wel
radio willen luisteren maar niet echt geïnter
esseerd zijn in techniek te bereiken. Vanaf
1923 brengt de nsf complete ontvangtoestel
len op de markt. Directeur ir A. Dubois be
seft net als de eerder genoemde andere fabrikanten/omroepleiders dat de afzet van der
gelijke toestellen bevorderd kan worden als
geregeld populaire radio-uitzendingen
plaatsvinden. Omdat de minister 15 augus
tus 1923 als sluitingsdatum voor het aanvra
gen van een zendmachtiging heeft gesteld,
en reeds werkende zenders meer kans ma
ken op het verkrijgen van zo’n machtiging,
begint de fabriek overhaast met experimen
tele uitzendingen. Met wat oude onderdelen
knutselt de van de Marconi Company af
komstige ingenieur G. White een zender in
elkaar, die op 21 juli 1923 voor het eerst in
de ether is. Met een zekere regelmaat ver
zorgen programmaleider/omroeper Willem
Vogt en White voortaan uitzendingen die
snel aan populariteit winnen.
Om met de kosten hiervan niet te veel de
draagkracht van de fabriek aan te tasten be
sluit Dubois in maart 1924 de luisteraars
meer bij de NSF-omroep te betrekken. Met
dat doel wordt het comité Hilversumsche
Hei complex van de nsf
te Hilversum. Mede dank
zij de hoge zendmasten
blijft de zender als enige
landelijke zender over.
i

Het bc^in 1924 opgerichte comité Hilversumsche
Draadlooze Omroep
(hdo). Van links naar
rechts: G.A. baron Tindal, voorzitter; J.H. Smit
Duyzentkunst, opticien;
F.C.W. van der Woord,
penningmeester; W.
Vogt, omroeper en secre
taris; ir G. White, tech
nisch leider en dr B.
Suermondt, arts.

Draadlooze Omroep (iido) opgericht, be
staande uit Vogt, White, administrateur
F.C.W. van der Woord en drie vooraan
staande radio-amateurs. Het comité zamelt
geld van luisteraars in en verzorgt daarmee
op verantwoorde wijze de programma’s voor
de nsf, die in dezelfde maand de gevraagde
zendmachtiging ontvangt. Al snel overtroeft
de nsf/hdo de andere zenders in populari
teit. In 1925 blijft de zender als enige in Ne
derland over. Hilversum is voortaan omroepstad van Nederland. Een wezenlijke
factor bij de populariteitsgroei is de installa
tie van twee zestig meter hoge zendmasten
begin 1925 geweest. Deze masten, geschon
ken door Philips die langzaamaan zijn greep
op de nsf vergroot en na enkele jaren de fa
briek zelfs helemaal overneemt, garanderen
een veel betere ontvangstkwaliteit en meer
reikwijdte dan de andere zenders.
Belangrijk is ook dat men bij het samen
stellen van de programma’s inventief te
werk gaat en variatie vooropstelt. Niet lan
ger worden alleen muziek of verenigingsmededelingen uitgezonden. Informatieve en
religieuze lezingen worden op het program
ma gezet, evenals kinderprogramma’s,
nieuwsuitzendingen, cabaret en hoorspelen.
Rechtstreekse uitzending van muziekuitvoe-
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Op 27 juni 1924 spreekt
Minister van Financiën
Hendrik Colijn in de stu
dio van de hdo over de
financiële toestand en de
toekomst van het land.
Voor het eerst komt daar
mee de politiek in de
ether.
ringen en manifestaties wordt niet verme
den. De politiek doet haar intrede met poli
tieke redenaars die de nieuwe sensatie mo
gen ondergaan te moeten praten voor een
onzichtbaar publiek. Voor de meesten is het
nog even wennen dat praten met harde stem
en heftige armgebaren niet meer hoeft. Al
snel heeft men in de gaten dat radio een
veelbelovend propagandamiddel is. Vrijwel
alle politieke partijen verschijnen in 1925
dan ook met graagte voor de microfoon om,
zo vlak voor de verkiezingen,nog een laatste
twijfelaar om te praten.
Bij een toenemend programma-aanbod en
een groeiende schare luisteraars past een
programmablad. De hdo start op 8 januari
1925 met de Radio Luistergids. Via het blad
en andere reclametechnieken bouwt men in
korte tijd een grote, herkenbare achterban
op. De leden, door Vogt getooid met de titel
‘luistervinken’, stromen toe. In 1925 zijn er
4600, in 1926 al 11 000! De HDO-propagandisten, in 1926 al enkele tientallen, proberen
in alle delen van het land luisteraars te
strikken voor een lidmaatschap met fraaie
luistervinkdiploma’s en voordelige abonne-

Mevrouw Antoinette van
Dijk verzorgt vanaf 19
mei 1924 wekelijks een
kinderuurtje voor de hdo
met voorlezen, zingen,
spelletjes en op 5 decem
ber sinterklaas.
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Advertentie van de nsf,
omstreeks 1926.
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Een opcreitegezelschap
beluistert de muziek van
*Ein Walzcrtraum’ in de
HDO-studio. Van links
naar rechts Fie Heilbron,
Jan Grootveld, Else
Heinrich, mevrouw
Cocrdcs, Willy Bierlee,
Chris de Vos, Jules Moes
en omroepleider Willem
Vogt.
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menten. De iido slaagt er zo in korte tijd in
een geheel nieuwe groep mensen voor radio
te interesseren en aan de iido te binden.
Vanaf nu is radio niet meer het monopo-

lie van mensen die radio leuk vinden vanwe
ge de techniek en de bevrediging van het
zelfbouwen. Radio wordt zo van doel tot
middel. De eerste stap is gezet naar de groei
tot volwaardig massamedium.
Radio krijgt plotseling een grote maat
schappelijke betekenis. Hij kan gebruikt
gaan worden om de massa te amuseren, te
informeren en te onderwijzen. Juist vanwe
ge die nieuwe en ingrijpende maatschappe
lijke betekenis gaan andere, maatschappelij
ke groeperingen zich met radio bemoeien.
Het monopolie op radio-uilzendingen blijft
daardoor maar korte tijd in handen van de
IIDO.
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Nederland een verzuild land
Het samenlevingspatroon vertoonde in de
jaren tussen de twee wereldoorlogen trekken
die later zijn samengevat onder de noemer
verzuiling. Nederland was verdeeld in ‘hok
jes met schotjes ertussen’. In die hokjes be
vonden zich groepen mensen, samengebon
den door een gemeenschappelijk kenmerk:
geloof of ideologie. Streng van elkaar ge
scheiden marcheerden drie bevolkingsgroe
pen, te weten een rooms-katholieke, een
protestants-christelijke en een socialistische.
Daarnaast bestond een grote restcategorie
van neutralen, liberalen, conservatieven,
vrijzinnigen en niet-verzuild denkende con
fessionelen.
De grootste groep was die van de rooms
katholieken. Na twee eeuwen onderdruk
king door een protestantse meerderheid vond
men in de grotere vrijheid van de 19de eeuw
een middel om een einde te maken aan achterstelling van katholieken op allerlei ter
rein. Deze emancipatie groeide, gecombi
neerd met latere pogingen de arbeiders van
het oprukkende socialisme af te houden, uit
tot een soort frontvorming tegen de rest van
de maatschappij. Hetzelfde proces voltrok
zich bij een andere bevolkingsgroep nog eerder. De predikant Abraham Kuyper was de
onbetwiste leider van deze groep van ‘kleine
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LEVENSGEESTEN GEWEKEN ZUH,
OP DIE GEBREKEN VERTOON EN,

Ktwntn itoCmaaAt htotk/d in
WAHNCEQ DE
iWiCMtd&ul utoxcUtv, ZELFS
DOL GEBROKEN B
—MCT MINIMUM WAJTVÏHBflUm

«J IJS f2.75

luyden’ zoals ze genoemd werden. Het wa
ren diepgelovige arbeiders, boeren, winke
liers en ambachtslieden die, veelal verstoken
van kiesrecht, ijverden voor een volwaardige
plaats in de samenleving. Daarbij zetten zij
zich sterk af tegen de officiële hervormde
kerk, die van verregaande vrijzinnigheid in
geloofszaken beticht werd.
Beide groepen, katholieken en gerefor
meerden, voelden zich gediscrimineerd.
’s Lands bestuur, rechterlijke macht en we
tenschap werden gedomineerd door liberale,
conservatieve of vrijzinnig-hervormde notabeien, die geen oog hadden voor de wensen
van anderen. De ongelijke rechten tussen de

De wegwerpmaatschap
pij was in het begin van
onze eeuw nog niet be
kend. De relatief dure radiolampen kunnen wor
den gerepareerd. Adver
tentie in de Radio-Expres
van 3 juli 1925.
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Een ‘walkman’ is nieis
nieuws. Op 17 januari
1924 verschijnt deze ad
vertentie al in de RadioExpres. De kwaliteit van
dit soort apparaten is ui
termate slecht.
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openbare school en de door de katholieken
en gereformeerden zelf in het leven geroepen
bijzondere scholen vormden een belangrijke
grief. De financiële gelijkstelling van bijzon
der en openbaar onderwijs zou de speerpunt
worden in de strijd om gelijkberechtiging in
het algemeen.
Met name Kuyper zag in dat, wilde men
iets veranderen aan deze onrechtvaardighe
den, organisatie en machtsvorming onmisba
re middelen waren. Het was dan ook onder
zijn leiding dat de gereformeerden zich be
gonnen te organiseren in een politieke partij
(arp, 1879), zich lieten informeren door een
gereformeerd dagblad {De Standaard,
1872), hun kinderen stuurden naar een ge
reformeerde universiteit (Vrije Universiteit,
1880) en zich in gereformeerde vakbonden
organiseerden (Patrimonium, 1877). Het

katholieke organisatiestreven kwam pas la
ter tot volle ontplooiing. Vooral de dreiging
van het opkomende socialisme heeft hiertoe
bijgedragen.
Door de industrialisatie in Nederland
vanaf circa 1870 nam het aantal fabrieksar
beiders sterk toe. Veel van hen, met name
in de grote steden, leefden in zeer armoedige
omstandigheden en voelden zich daarom
aangetrokken door een nieuwe ideologie die
opgang maakte in Europa. Het socialisme
schiep voor hen hoop op een betere en meer
rechtvaardige wereld, waarin voor zaken als
hongerlonen, krotwoningen, kinderarbeid
en arbeidsdagen van meer dan tien uur geen
plaats meer zou zijn. Aan het eind van de
19de eeuw begon deze ideologie onder arbei
ders steeds meer weerklank te vinden, waar
door een toenemende geloofsafval onder met
name katholieke arbeiders dreigde. Om dit
proces af te remmen riepen katholieke gees
telijken op tol een betere organisatie onder
katholieken vooral op sociaal-economisch
terrein.
Zo ontstond aan het begin van de 20ste
eeuw een proces van organisatievorming op
ideologische grondslag. De katholieken en
gereformeerden organiseerden zich om zich
teweer te stellen tegen het wervende socialis
me en om rechten te verkrijgen die ze door
een heersende bovenlaag van liberalen en
vrijzinnigen onthouden werd. De socialisten
organiseerden zich in een politieke partij
(sdap, 1894) en vakbonden (nvv, 1906) om
een aantal maatschappelijke hervormingen
ten behoeve van de arbeidende klasse af te
dwingen waarvan de voornaamste de acht
urige werkdag en het algemeen kiesrecht
waren.
De moderne industriële maatschappij maak
te door schaalvergroting organisatie op aller-"
lei terrein noodzakelijk. Vooral in grote ste
den dreigden anders anonimiteit en ontwor
teling. Gezien de juist in deze tijd bij de drie
genoemde groepen levende wens de eigen

groep le versterken is het niet verwonderlijk
dat die organisatievormen voor een groot
deel een confessionele of socialistische basis
kregen. Rooms-katholieke coöperaties en
boerenleenbanken ontstonden naast protestants-christelijke ziekenhuizen en organisa
ties van maatschappelijk werk. Zangvereni
gingen, reisverenigingen, woningbouwvere
nigingen, dag- en weekbladen, sportorgani
saties, enzovoort, enzovoort. Bij vele werd
er R.-K., Prot.-Christ. of arbeiders/socialislisch voorgezet. Het hoogtepunt van dit pro
ces valt na de eerste wereldoorlog en het
hoeft geen verbazing te wekken dat de in
middels ontstane omroep bij de strijd tussen
de verschillende bevolkingsgroepen betrok
ken wordt.
Omroep in verzuild Nederland
Al vrij vroeg na de start van de NSF-zender
wordt er binnen de drie grote levensbe
schouwelijke groepen gedacht aan omroep
organisaties die kunnen dienen om niet al
leen ideeën en dogma’s te verkondigen aan
de eigen geloofsgenoten of strijdmakkers,
maar ook aan diegenen die nog onbekend
zijn met geloof of partijprogramma. Voor
de levensbeschouwelijke groepen is radio
geen puur technische aangelegenheid of lou
ter amusemenlsmiddel voor de massa. Radio
kan een geweldige sociale en culturele func
tie krijgen. Illustratief zijn de woorden van
KRO-voorzitter pastoor L.H. Perquin: ‘Ik
wist niets van radio, ik kende geen toestel,
ik was geen amateur. Doch mijn aandacht
werd getrokken door wat door anderen met
de radio werd gedaan, en door de radio be
oogd . . . Die draden en latten op de daken
en de kastjes met enige gloeilampen bin
nenskamers, welk een machtige hulpmidde
len konden zij niet worden om de Katholieke
levens- en wereldbeschouwing te verbrei
den.’ De mogelijkheden om zulke ideeën in
de praktijk te brengen zijn aanwezig omdat
de nsf, een commercieel bedrijf immers, be
reid is zendtijd af te staan aan ieder die
daarvoor wil betalen.
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Binnen de protestants-christelijke levensr
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steer heelt de eerste activiteit op radiogebied
plaats in 1924. Op 4 april verzorgt evange..
. .
y *
. tt
•
list en orgelhandelaar Johannes de Heer via
de NSF-zender een avond met overdenking
en koorzang. Het is een eenmalig particulier
initiatief dat geen vervolg krijgt. De eerste
aanzet tot geregelde uitzendingen wordt ge
geven door een groep mensen rond radio
amateur P.K. Domisse. Zij hebben zich
aaneengesloten om radio in te schakelen bij
het evangelisatiewerk.
Het uiteindelijke doel is een vereniging

De hoofdcontrolekamer
van de nsf in 1924. De
technicus, P.C. Tolk, zal
een halfjaar na deze opname omroepleiderder
NCRV ’ worden.

20

Christelijke
Uereenisflts voor Droodlooze Telefonie

SEKTARISME
TOT IN DEN ETHER!
TJERK BOTTEHA
UÜULRAJLfiJ"

Aan alle Christenen van Nederland vragen wij steun
en medewerking om de DRAADLOOZE TELEFONIE
dienstbaar te maken aan de geestelijke belangen van
oos Volksleven. Binnen korten tijd hopen wij U allen
de gelegenheid te verschaffen in uw eigen woningen
redevoeringen en muziek van belangrijke landelijke
samenkomsten of uitvoeringen te volgen; ook zullen
onze zieken en zwakken langs radio-telefonischen weg,
predikatiën, toespraken, zang, enz. kunnen beluisteren,
terwijl ten behoeve van personen staande'buiten het
Chr. leven geëvangeliseerd wordt

Meldt U terstond als LID aan.
Contributie fg.— per jaar. "Wij verleenen bemiddeling tot
het betrekken van ontvangtoestellen tegen zeer lagen prijs.

-a-

Secretariaat te Maassluis.
Aankondiging van de oprichting van de ncrv in
De Spiegel van 12 juni
1924 en de manier
(rechts) waarop sommigen daar tegenaan kijken.
Tjerk Bottema in de Notenkraker van 2 februari
1925-

die organisaties en kerken uit de protestantse wereld in staat kan stellen radio te ge
bruiken als communicatiemiddel tussen
,
,
, ,
^
,
,
haar en haar leden. De op deze basis gevormde Nederlandsche Christelijke Radio
Vereeniging (ncrv, 15 november 1924) zal
een platformfunctie krijgen en alleen zelf
uitzendingen verzorgen als geen vereniging
of kerkgenootschap zich heeft aangemeld
voor de vaste uitzendavond, die men van de
nsf gehuurd heeft: woensdagavond. Vrijwel
onmiddellijk is er een eigen orgaan: Christe
lijk Tijdschrift voor Radio.
Veel meer dan bij de ncrv is bij de katholie
ke radiopioniers de gedachte ontwikkeld ra
dio te gebruiken om mensen van buiten de
eigen, in dit geval de katholieke, kring over
de positieve waarden van het (katholieke)
geloof te informeren, kro-voorzitter Perquin
zegt hierover in 1932: ‘Zij is voor ons een
machtig middel tot ontwikkeling op gods
dienstig en cultureel gebied voor onze eigen
menschen, maar ook voor niet-katholieken
een gelegenheid om met het katholicisme
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Men heeft een christelijke vereeniging
voor draadlooze telefonie opgericht.
kennis te maken en naar wij hopen en ver
trouwen, het ook te leeren waarderen.’ De
uitzendingen van de ncrv vormen een sti
mulans voor katholieke omroepinitiatieven.
De Amsterdamse pastoor Perquin, die
plannen heeft voor een katholieke vereniging
voor ‘draadlooze omroep’, stuit begin 1925
op de apologetische vereniging Petrus Canisius waar men in dezelfde richting denkt.

De vereniging, opgericht voor ‘geloofsverde
diging- en voorlichting’, wordt geleid door
dr W. van Koeverden. Hij en Perquin vin
den elkaar in de gedachte dat de overal in
het land ontstane verenigingen van katholie
ke radio-amateurs gebundeld moeten wor
den in een landelijke organisatie met een
brede culturele taak. Het resultaat is de
R.K. Bond van Radiovereenigingen die van
af april 1925 de dinsdagavond als vaste uitzendavond van de nsf huurt.
Op aandrang van Van Koeverden en het
episcopaat verbreedt het gezelschap zich
door met vertegenwoordigers van een groot
aantal katholieke organisaties een stichting
in het leven te roepen: de Katholieke RadioOmroep (kro, 7 juni 1926). Nadrukkelijk
presenteert de kersverse stichting zich als
vertegenwoordigster van het katholieke
volksdeel en niet van luisteraars. Door deze
opstelling staat men veel sterker in de schoe-
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Lidmaatschapskaart van
de kro: voor ƒ 2,50 een
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Overzicht van de ‘krostudio’, Herengracht 118
te Amsterdam. Links de
spreekstudio. Via tele
foonlijnen is deze huiska
mer met de zender in
Hilversum verbonden.
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nen. Immers het katholieke volksdeel omvat
35 a 40% van de Nederlandse bevolking,
terwijl het aantal KRO-begunstigers in ja
nuari 1927 ongeveer 3000 bedraagt.
In de derde grote bevolkingsgroep, de socia
listische, ziet men ook de enorme propagan
distische waarde van het nieuwe massacom
municatiemiddel. Het schept een mogelijk
heid om door het laten klinken van
4. . . onze muziek, onze zang, ons woord
en onze sprekers en kunstenaars’ de arbei
ders nuttig en aangenaam bezig te houden
en ze zo meer ontvankelijk te maken voor
‘de beginselen van de Nederlandsche Arbei-

Vandaar ook de naam van de nieuwe loot
aan de socialistische stam: Vereeniging van
Arbeiders Radio Amateurs (vara, i novem
ber 1925). In de beginjaren is het amateurelement in de vara nog sterk vertegenwoor
digd. Via de vereniging, die voorlopig de za
terdagavond van de nsf huurt, hoopt men
tevens de mogelijkheden tot verslaglegging
van socialistische gebeurtenissen in de toe
komst veilig te stellen. Van de andere om
roeporganisaties is wat dit betreft weinig te
verwachten.
Een laatste verdieping op het radioverenigingen-bouwwerk is tevens een afwijkende.
Streeft men in de vier grote verenigingen
In september 1925 neemt
de Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij afscheid
van partijleider P.J.
Troelstra. In zendtijd van
de hdo worden de feeste
lijkheden uitgezonden.
Omdat men in socialisti
sche kring bang is dat
dergelijke gebeurtenissen
in de toekomst via de iido
moeilijker op de radio
zijn te brengen, ontstaat
het idee voor een eigen
omroepvereniging. Deze
vergadering, met Troel
stra naast de in een beschermkastje hangende
HDO-microfoon (midden),
is de directe aanleiding
voor de oprichting van de
VARA.

dersbeweging, georganiseerd op grondslag
van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen en van de SDAP’. Het initiatief
gaat uit van journalist en radio-amateur
L.J. van Looi, die sinds 1923 in het socialis
tische dagblad Het Volk probeert de lezers
te interesseren voor het op goedkope wijze
zelf vervaardigen van radio-ontvangers.

uiteindelijk naar het verzorgen van een alge
meen programma-de een meer dan de an
der weliswaar-in de op 29 mei 1926 opge
richte Vrijzinnig Protestantsche Radio Om
roep (vpro) leeft meer het idee een op die
algemene programma’s aanvullende bijdra
ge te leveren. In de vrijzinnig-protestantse
kring, die zowel het humanisme als het

christendom als inspiratiebron gebruikt, is
het idee van een nationale eenheid met be
houd van de verscheidenheid sterk ontwik
keld. Voor de omroep betekent dit dat men
ijvert voor een nationale omroep die zorgt
voor de algemene programma’s. De vqrschillende geestelijke stromingen zullen slechts

Amateurs zijn in de beginjaren van de vara
sterk vertegenwoordigd.
Overal in het land vinden

bouwcursussen plaats om
de arbeiders te leren zelf
een goedkoop toestel in
elkaar te zetten.

die programma’s verzorgen, waarin wezen
lijk de identiteit van de groep tot uiting
komt. Zo zal de vpro alleen zorgen voor
programma’s die de vrijzinnige idealen dui
delijk weerspiegelen, bij voorbeeld godsdienstige lezingen en cursussen. Voor dit doel
huurt de vpro de vrijdagavond van de nsf.

Het VARA-bestuur bestelt
in het eerste jaar al kant
en klare toestellen bij de
nsf, die via een afbetalingssysteem aan de leden
worden verkocht. Omdat
niet iedereen op tijd zijn
financiële verplichtingen
nakomt, wordt deze rege
ling al snel afgeschaft.

Ook de vpro begint met
een uiterst primitieve
‘studio’ in een huiskamer
te Den Haag.
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Hct gebouw van de Nederlandsche Draadlooze
Omroep (ndo) in Hui
zen. Dit samenwerkingsverband van nsf, ncrv en
kro bouwt voor de con
fessionele omroepen een
eigen zender.

Radiostrijd
In 1926 worden vier avonden op de NSF-zender gevuld met programma’s die niet voorbereid zijn door de hdo. Deze organisatie
zendt de overige avonden en enkele uren in
de middag een algemeen programma uit dat
sterk toegesneden is op de wens van de in
aantal sterk toenemende luistervinken.
De hdo is typisch een exponent van wat,
veelal ten onrechte, de ‘vierde zuil’ wordt
genoemd. Dit is de eerder genoemde samen
bundeling van alles wat niet katholiek, gere
formeerd of socialistisch is plus diegenen die
dat wel zijn, maar dat geen reden vinden om
levensbeschouwelijke organisaties op te rich
ten. Bij deze groep staan begrippen als neu
traal, nationale eenheid, saamhorigheid en
verdraagzaamheid hoog aangeschreven.
Men verafschuwt de gewoonte om op alle
levensgebieden groepsbelang voorrang te
geven boven het nationale belang, zo althans
beschouwde men de verzuiling. Op omroepgebied wil men dan ook liever één nationale
omroeporganisatie, die alle programma’s zal
verzorgen behalve de religieuze en politieke.
De hdo verhult niet dat hij graag de positie
van die nationale omroep in zal nemen . De
beslissing hierover ligt bij de overheid die
zich sinds de Telegraaf- en Telefoonwet van
1904 het recht heeft toegemeten regels te
stellen ten aanzien van de radiotelefonie. De
zaak wordt acuut als het aantal omroepor-

ganisaties en luisteraars in de jaren twintig
sterk toeneemt. Het grote probleem is dat
Nederland door internationale afspraken
slechts kan beschikken over twee golfleng
ten. De zendtijd is dus schaars. Het aantal
groepen dat wil uitzenden daarentegen
groot. De regering dient hiervoor, en voor
de financiering van de omroep, een regeling
te ontwerpen. Hoe moet die er gaan uitzien?
Moet er, zoals in Engeland, één nationale
omroeporganisatie komen of moeten de
claims van de verzuilde omroeporganisaties
gehonoreerd worden? Alle betrokken orga
nisaties mengen zich stevig in de discussies
die hierover gevoerd worden in diverse door
de regering ingestelde commissies. Hierbui
ten wordt de strijd, die steeds fellere vormen
aanneemt, voornamelijk gevoerd in de pers
en via de radio.
en ncrv verstevigen hun positie door
in een samenwerkingsverband met de nsf
een vergunning aan te vragen voor de bouw
en het gebruik van een nieuwe zender. Op
1 september 1926 geeft de minister de mach
tiging hiertoe ‘in afwachting van een defini
tieve regeling van den omroep’. In oktober
1927 wordt de nieuwe zender te Huizen
feestelijk geopend. De iido die, met name
met het oog op zijn pretentie de enige alge
mene omroep in Nederland te worden, ook
streeft naar een aparte zender is ernstig te
leurgesteld over deze gang van zaken.
Schale troost is dat de, door het vertrek
van de kro en ncrv, op de Hilversumse
zender vrijkomende zendtijd aan de luistervinkorganisatie toevalt.
kro

In een poging de positie verder te verstevi
gen doet de hdo een stap die, naar achteraf
zal blijken, de organisatie niet sterker maar
juist zwakker doet staan. Begin 1927 heft
de hdo zich op. Onmiddellijk is er een nieu
we organisatie: de Algemeene Nederlandsche Radio Omroep (anro). Het blad van
de iido wordt vervangen door een nieuw, de
Aetherbode. Het argument hiervoor is dat
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inkomsten uit de omroep (met name uit de
advertenties van de Radio Luistergids) niet
geheel ten goede komen aan de omroep maar
ook aan de uitgever Jacob van Campen.
Deze laatste beschuldigt HDO-ANRO-voorman Willem Vogt ervan een nieuwe vereni
ging te hebben opgericht met als enige oog
merk een veel lucratiever contract met
H.M.C. Holdert, de uitgever van onder an
dere De Telegraaf. De geweldige ruzie die
hierover ontstaat, wordt verergerd door het
optreden van de Nederlandsche Omroep
Vereeniging (nov) die de Radio Luistergids
als lijfblad neemt. Er zijn nu twee algemene
verenigingen en twee algemene omroepbla
den. Een hoogst onwenselijke situatie, zo
oordeelt de verantwoordelijke minister, die
in de zomer een bemiddelingspoging onder
neemt. Na veel touwtrekkerij over de naam
van de nieuwe vereniging en het blad eindigt
de affaire in een fusie. Uiteindelijk kiest
men niet voor Nederlandsche Omroep
(voorstel nov) of Algemeene Nederlandsche
Radio Omroep Vereeniging (voorstel anro),
maar voor Algemeene Nederlandsche
Draadlooze Omroep Vereeniging. Omdat

op het laatste moment ook deze naam niet
bevredigend wordt gevonden, wordt het
enigszins gekunstelde Algemeene Vereeni
ging Radio Omroep (avro) de nieuwe
naam. Haar programmablad zal worden
uitgegeven door een nieuwe NV, waarin Jacob van Campen en Holdert ieder voor de
helft participeren, en gaat Radiobode heten.
In alle opzichten een zuiver compromis dus.
Dit conflict is koren op de molen van de ver
zuilde omroeporganisaties. Een vereniging
die zich zo duidelijk compromitteert en zich
kennelijk ook laat beïnvloeden door com
merciële motieven kan toch immers niet de
juiste nationale omroep zijn? Bovendien is
de pretentie neutraal te zijn zonneklaar op
losse schroeven komen te staan. Nu is neu
traliteit toch een begrip dat in het verzuilde
denken onbestaanbaar is. Neutraal zijn kan
niet, want aldus KRO-voorzitter Perquin:
‘. .. neutraal is fataal. Niets is een gevaar
lijker vijand dan die achter het masker der
neutraliteit zijn waar uiterlijk verbergt.’
Vandaar dat de avro het stempel liberaal
of conservatief opgedrukt krijgt.
In deze sfeer van onderling wantrouwen,
beschuldigingen over en weer en geruzie in
het openbaar moet de regering een beslissing
nemen die gelijk staat met het doorhakken
van een gordiaanse knoop. Ze kiest uiteinde
lijk voor een oplossing die het meest aansluit
bij de visie van ncrv en kro en in toene
mende mate ook van de vara. Dit hoeft
geen verwondering te wekken, want de rege
ring bestaat uit vertegenwoordigers van de
rksp, arp en chu en zit geestelijk op dezelf
de lijn als de confessionele omroepvereni
gingen.
De in een wijziging van de Telegraaf- en
Telefoonwet in 1928 in het vooruitzicht ge
stelde ‘billijke verdeling’ van de zendtijd
over de omroeporganisaties die ‘aan nader
te stellen eisen voldoen’, slaat in als een
bom. Op 15 mei 1930 kondigt minister P.J.
Reymer het zendtijdenbesluit af. De be-

Advertentie van de Nederlandsche Omroep
Vereeniging (nov) in het
Algemeen Handelsblad
van 28 mei 1927. De af
scheiding van de hdo-A1gemeene Nederlandsche
Radio Omroep (anro)
bestaat slechts een half
jaar.
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De radiostrijd aan het
eind van de jaren twintig
is fel, met name tussen
avro en vara. Als de
avro leden werft, pro
beert de vara aan te to
nen dat de algemene om
roep feitelijk een omroep
van ondernemers en voor
standers van het leger is,
en als zodanig een gevaar
voor de socialistische ar
beider (rechtsboven).

schikbare zendtijd wordt in vier delen van
20% gehakt en toegewezen aan de vier be
staande grote omroeporganisaties die hebben
aangetoond ‘dat zij in zodanige mate gericht
zijn op bevrediging van in het volk levende
culturele of godsdienstige behoeften, dat
hare uitzendingen uit dien hoofde geacht
kunnen worden van algemeen nut te zijn’.
De overige tijd is voor de vpro en andere
kleine omroeporganisaties (5%) en het zoge
naamde algemeen programma (15%) dat bij
toerbeurt door de grote omroepen moet wor
den verzorgd en waaraan niemand redelij
kerwijs aanstoot kan nemen.
Het besluit wordt toegejuicht door ncrv,
en vara, maar heeft een heftige reactie
van de avro tot gevolg. Niet alleen moet ze
meer dan de helft van haar zendtijd afstaan
aan de gehate vara (die haar zendtijd meer
dan verdubbeld ziet), maar ook moet ze een
algemeen programma accepteren dat mede
gemaakt gaat worden door niet-algemene
verenigingen. De identiteit van de avro als
kro

De avro doet een wan
hopige poging om tot na
tionale omroep uitgeroe
pen te worden. Willem
Vogt met een van de vier
honderd dozen handteke-

ningen voor de regering,
waarin wordt gevraagd
om een eigen zender, 18
mei 1929. Het haalt niets
uit.

nationale en algemene omroep wordt met
andere woorden ontkend.
De hevige verontwaardiging ontlaadt zich
in een massale protestdemonstratie te Den
Haag. Op 6 september 1930 komen daar
meer dan 100 000 luistervinken bijeen om
de AVRO-top te horen eisen: een eigen zendinstrument, de gehele week. Tevergeefs,
want de minister heeft zijn beslissing geno
men en is niet van plan daarop terug te ko
men.
De gigantische demonstratie bewijst hoe in
zeer korte tijd radio is uitgegroeid tot een
massamedium van enorme importantie. Alle
grote omroeporganisaties bereiken in 1930
de 100 ooo-ledengrens (alleen de ncrv lukt
dit pas in 1931). De Radiobode van de avro
heeft zelfs al meer dan 200 000 abonnees.
Omdat de regering besloten heeft geen luis
tergeld te heffen houden de honderdduizen
den ‘hun omroep’ via abonnements- en lid
maatschapsgelden voor een groot deel finan
cieel in stand en geven daarmee uiting aan
hun enthousiasme voor de vrije organisatie
binnen de omroep. Het bestaan van de vrije
omroeporganisaties schept een nauwe band
tussen de luisteraars en (een deel van) het

Advertentie van de ncrv
in De Standaard van mei
1930.
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programma. Dit heeft in belangrijke mate
bijgedragen
Jö
0 aan het succes van radio. Een
factor die daarbij ook een rol heeft gespeeld,
is het goedkoper en beter worden van de
ontvangtoestellen. Voor 1925 is het via een
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Hei Houlrustterrein te
Den Haag vanuit de
lucht op 6 september
1930. Tienduizenden
AVRO-aanhangers eisen
een
.. betere
c zendtijdverde. gaan in
ling.
Sommigen
hun aanhankelijkheidsbetuigingen zo ver dat zij
een promotieteam avant
la lettre vormen.
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Tekenaar Ton van Tast
schetst de voordelen van
radiodistributie. Naast de
verplichte twee Neder
landse zenders mogen
naar keuze ook enkele
buitenlandse zenders
worden doorgegeven.
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koptelefoon beluisteren van met veel geruis,
gekraak en gepiep gepaard gaande uitzen
dingen nog algemeen evenals het met zware
batterijen en accu’s aan de gang gehouden
ontvangtoestel. Onderdelen zijn duur en
vaak alleen in de grote steden verkrijgbaar.
De fabrikanten, Philips voorop, gaan zich
meer en meer toeleggen op het maken van
kant en klare toestellen met ingebouwde
luidspreker. Lagere prijs, mooiere vormge
ving, eenvoudige bediening en meer ver
kooppunten moeten de massa zien te winnen
voor de radio. Zoals gebleken is met succes.
Een andere bijdrage in de populariteitsgroei
van radio is het verschijnsel radiocentrale.
Sinds de slimme Zaandammer A.L. Bauling
op het idee was gekomen tegen betaling ‘een
lijntje’ te leggen van zijn ontvanger naar een

koptelefoon bij zijn buren en op deze manier
een groot abonnee-bestand opbouwde, zijn
er steeds meer ondernemingen uit de grond
gestampt die zich allemaal toeleggen op deze
vorm van radiodistributie. Omdat de ontvangstkwaliteit uitstekend is, zeker na het
aanleggen van vaste verbindingen met de
studio’s in 1931, en een abonnement van
ƒ 0,59 per week goedkoper is dan de aan
schaf van een eigen toestel, is het plaatsen
van een distributieluidspreker voor veel
mensen aantrekkelijk. Het nadeel dat men
alleen de twee Nederlandse zenders kan ont
vangen, wordt enigszins verzacht door de
ontvangstmogelijkheid van een of twee bui
tenlandse zenders en met name de invoering
in 1935 van een door de centralehouder vrij
in te richten grammofoonmuziekuur op de
zogenaamde derde lijn. In 1939 is 28%
(418 000) van de toestelbezitters aangesloten
op één van de 800 radiocentrales in Neder
land.
De programma’s en het programmavoorschrift
Wat waren dat nu voor programma’s waar
duizenden warm voor liepen? Was via Idzerda’s zender vrijwel uitsluitend muziek te
horen, bij uitzendingen van de nsf doen ook
politiek, cultuur, wetenschap en program
ma’s voor doelgroepen als vrouwen, kinde
ren en boeren hun intrede.
Informatie is een nieuwe en belangrijke
factor, die bijdraagt tot de populariteit. Van
af 1925 zorgt het persbureau Vaz Dias voor
twee nieuwsbulletins per avond bij de hdo.
De dagelijkse nieuwsvoorziening wordt
na 1936 van Vaz Dias overgenomen door
het Algemeen Nederlandsch Persbureau
(anp), een coöperatie van zeventig dagbla
den.
Naast deze ‘berichten’ verzorgen de om
roepverenigingen zelf ook nieuwsuitzendin
gen door middel van reportages en commen
taren. Voor veel luisteraars is de reportage
een buitengewoon aantrekkelijke kant van
radio. Het gegeven verslag bezorgt de luis
teraar vaak het gevoel ‘er zelf bij te zijn’ en

!

dat is voor velen een geheel nieuwe sensatie.
Doordat alle uitzendingen live worden uit
gezonden-opname-apparatuur is uiterst
kostbaar, zwaar en moeilijk te bedienenrijzen hierbij problemen. Immers de ge
beurtenis moet plaatsvinden als de zendge
machtigde uitzendt, correctie is niet mogelijk
en er moeten telefoonlijnen in de buurt zijn
om verbinding met de studio te krijgen. Pas
met de introductie van de lichtgewicht opna
me-apparatuur, die zowel in de studio als
in de reportagewagen gebruikt kan worden,
in het begin van de jaren dertig kan aan het
eerste probleem wat gedaan worden. Met
deze vooral uit Duitsland afkomstige appa
raten kunnen geluidssignalen in een van een
gelatinelaag voorziene glasplaat worden ‘ge
sneden’. Montage met behulp van de zelf
gesneden platen is mogelijk, maar vereist
grote vaardigheid van de technicus en kost
de omroepvereniging veel platen. Pas met
het Philips-Miller systeem van optische ge
luidsopname dat vlak voor het uitbreken van
de oorlog geïntroduceerd wordt, kan in uit
zendingen worden geknipt.
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Met de oprichting van de omroepvereni
gingen en zeker na de verwezenlijking van
de rechtse (in het taalgebruik van toen be
doelde men daarmee de confessionele) zen
der te Huizen gaan religieuze uitzendingen
zoals kerkdiensten, bijbellezingen en geeste-

Een technicus bedient de
platensnijmachine in de
KRO-studio. Het zelf snij
den van platen wordt op
grote schaal gebruikt als
methode om geluid vast
te leggen. Pas na de twee
de wereldoorlog wordt dit
systeem vervangen door
de magneetband.

De avro begint op 11
maart 1928 als eerste met
voetbalreportages (Holland-België, uitslag 1-1).
Verslaggever Han Hol
lander krijgt er nationale
bekendheid door.
<
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lijke liederen een grotere rol spelen. De
haalt de partijpolitiek ondubbelzinnig
voor de microfoon en probeert tevens cultu
rele en wetenschappelijke informatie voor
de arbeider begrijpelijk te maken.
Langzamerhand wordt de radio ‘een spie
gel van de wereld’. Er is vrijwel geen aspect
dat niet in een radio-uitzending behandeld
kan worden. De overheid zou echter de
overheid niet zijn als ze op deze regel geen
uitzonderingen zou maken. Ze stelt twee
dwingende programmavoorschriften. Als
eerste zijn verboden uitzendingen die een
gevaar kunnen opleveren voor de goede ze
den, de openbare orde en de veiligheid van

vara

Zij waken over de goede
zeden, de openbare orde
en de veiligheid van de
staat: de Radio-Omroep
Contröle-Commissie
keurt de meeste teksten
vóór de uitzending. Van
links naar rechts: P.E.
Briët, W.H.M. Werker,
J.Th. de Visser (voorzit
ter), E.P. Weber (secreta
ris) en W.J. Berger
(i93i)-

Luisterbijdragen of radiobelasting ontbreken. De
verenigingen moeten alles
zelf bekostigen. Geldinza
melingsacties, zoals hier
voor de nieuwe kro-siudio, zijn biltere noodzaak.

de staat. Om de naleving van deze regel te
controleren functioneert een commissie van
hooggeplaatste heren vanuit Den Haag: de
Radio-Omroep Contröle-Commissie. Zij
keurt vooraf elke tekst die zij opvraagt en
schrapt daarin als zij dat nodig acht. Een

-
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totaal verbod van een tekst behoort tot de
mogelijkheden evenals het afbreken van de
uitzending. Dit laatste geschiedt door een
aantal ambtenaren die in opdracht van de
commissie alle uitzendingen beluisteren. In
haar tienjarige bestaan heeft de commissie
meer dan duizend programma’s geheel of
gedeeltelijk verboden . Hel merendeel hier
van komt voor rekening van de vara (onge
veer zevenhonderd). Omdat de socialistische
omroeporganisatie zich vanuit haar ideolo
gie verzet tegen de bestaande maatschappe
lijke orde is zij alleen daarom al een gevaar
voor de openbare orde. Bij de ordelievende
avro, ncrv en kro is dit natuurlijk niet het
geval.
Ten tweede wordt definitief vastgelegd dat
handelsreclame verboden is. In de vroege
radiotijd kwam reclame geregeld voor om
de kosten van de uitzendingen te dekken. Zo
kon men na afloop van door de iido uitge
zonden concerten omroeper Willem Vogt de
luisteraar horen waarschuwen voor het
slechte weer, daarbij terloops vermeldend
dat jassen van Peek & Cloppenburg nu toch
zeer goed van pas zouden komen. Een repu
tatie op dat gebied had ook het door tand
artsen gehate maar door Jamin gesponsorde
programma ‘Lof der zoetheid’. Verboden
was dit alles wel maar een afdoende controle
ontbrak.
Pas tegen het eind van de jaren twintig
verbetert de overheidscontrole dermate dat
handelsreclame vrijwel niet meer voor kan
komen. Omdat luisterbijdragen of radiobelasting ontbreken, betekent dit dat de vrij
willige bijdragen van de leden en advertentie-inkomsten van de programmabladen
voortaan de enige inkomstenbronnen voor
de omroeporganisaties zijn. Dit levert grote
problemen op want ieder moet voor eigen
apparatuur, studio’s, grammofoonplaten,
orkesten, koren, technici, enzovoort zorgen.
Het is dus zaak zoveel mogelijk leden en/of
abonnees binnen te halen. Om dit te bevor
deren ontstaat de gewoonte om relatiege-
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Dc nieuwe NCRv-studio
in 1940. Dergclijke ge
bouwen worden geheel
door dc leden betaald.

Zelfs het radiotoestel is
verzuild: de VARA-dyne
(links), de KRO-Ferrocart
Pan-Europa (boven) en
de AVRO-Kassandra
(rechts).

schenken zoals lepeltjes, boekjes, snuiste
rijen, kalenders, agenda’s en zelfs horloges
en zwaar verzilverde sigarendozen weg te
geven of voordelig te verkopen. Andere be
proefde methodes zijn het zelf uitgeven van
boeken, het houden van geldinzamelingen,
het plaatsen van spaarbusjes en het organi
seren van bonte avonden met radio-artiesten
overal in het land. Men poogt bovendien el
kaar af te troeven met zelf, dan wel in op
dracht ontworpen radioschema’s met behulp
waarvan goedkope radiotoestellen-vaak nog
onder de ƒ 100,- -zijn te fabriceren.

Een greeP uil hel propa

gandamateriaal van de
verschillende omroepverenigingen, waaronder een

vpRo-spaarbusje, een
NCRV-horloge, KRO-lepcltjcs en een VARA-troffeitje.
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Een socialistische radio
amateur bouwt zijn eigen
VARA-dyne. Rechts een
compleet toestel. Aan de
muur hangt het schema.

De juiste sfeer
Studio’s gescheiden, techniek gescheiden,
artiesten gescheiden. Zijn de programma’s
van de verschillende omroeporganisaties
hierdoor nu erg verschillend? Een blik op
het programma-aanbod leert dat er wel de
gelijk grote en wezenlijke verschillen be
staan, maar ook overeenkomsten.
Het eerste wat opvalt is de enorme hoe
veelheid muziek die uitgezonden wordt. Met
name de avro, kro en vara besteden bijna
driekwart van hun zendtijd aan een of ande
re vorm van muzikaal programma. In 1935
de kro 70,8%, de avro 77,5% en de vara
71.1%-

Zeker met de groei en professionalisering
van het radiobedrijf zijn de neveninkomsten
een welkome aanvulling op de omroepbe
grotingen. Bijkomend voordeel is dat door
de meeste van bovengenoemde zaken de
band van de luisteraar met ‘zijn’ omroep
hechter wordt.

Mevrouw Ida de LeeuwVan Rees presenteert
knipcursussen voor de
AVRO-microfoon.

De avro zendt veel populaire en jazzmu
ziek uit, grotendeels via grammofoonplaten.
Het AVRO-orkest onder leiding van Kovacs
Lajos levert de ‘live’-bijdragen. Dit alles
doet de avro vanuit haar motivatie zoveel
mogelijk luisteraars te behagen. De andere
programmasoorten zijn hier ook op gericht,
bij voorbeeld de spannende hoorspelen van
Kommer Kleyn (vlak voor de oorlog nog:
Paul Vlaanderen), de sporlverslagen van
Han Hollander, de reportages van avro’s
Radiojournaal en de eerste radiospelletjes
zoals Hersengymnastiek.
Dé grote topper uit de jaren dertig, de
Bonte Dinsdagavondtrein, is ook een avroproduklie. Dit revue-achtige programma,
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vanaf 1936 in de ether, is het eerste voor
beeld van een radioprogramma dat live
wordt uitgezonden met een in de studio aan
wezig publiek dat meestal vanuit een be
paalde plaats speciaal hiervoor naar Hilver
sum is gehaald (vandaar de trein). Het pro
gramma leidt niet zelden tot verlaten straten
op dinsdagavond.

gemeen meer voort uit de drang traditionele
christelijke waarden te verstevigen dan uit
de wil een artistiek verantwoord produkt te
maken.
Een groot probleem waar de ncrv intern
mee worstelt, is de moeite die men moet
doen de talloze kerkgenootschappen in gelij
ke mate tevreden te stellen.

De andere omroepverenigingen moeten bij
hun programmering rekening houden met
geheel andere motieven. De ncrv bij voor
beeld wil een in verschillende kerkgenoot
schappen verdeeld en in meerderheid be
houdzuchtig volksdeel programma’s voor
schotelen, waarin de christelijke waarden
en normen sterk op de voorgrond staan. Dit
betekent in de praktijk veel kerkdiensten,
preken en lezingen van vooraanstaande lie
den uit de wereld van kerken en weten
schap. In 1935 wordt 40,6% van de zendtijd
hiermee gevuld. Hoorspelen, drama en an
dere gangbare radiovormen die neigen naar
wereldlijk vermaak worden door de ncrv
geschuwd, evenals dansmuziek of jazz. Kerk
orgel en harmonium eisen een centrale rol
op. De muziek is voor het grootste deel ern
stig en religieus getint. De programmering
van de christelijke omroep komt over het al-

De vpro legt zeer sterk de nadruk op het
gesproken woord (1935: 87,8%) en de ern
stige muziek (11,6%). Dit is verklaarbaar,
want de vpro wil alleen die programma’s
brengen die het wezen van het vrijzinnigprotestantisme raken. Men mijdt doelbe
wust het brengen van amusement.

Willy Walden en Piet
Muyselaar als de Dames
Snip en Snap, één van de
sternummers uit avro’s
‘Bonte Dinsdagavondtrein’.
Het NCRV-dameskoor,
eind jaren dertig.

Dominee E.D. Spelberg,
niet alleen voorzitter van
de vpro, maar ook een
veel optredend spreker.
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Omroeptournees door het
land geven de omroepvereniging grotere bekend
heid en leveren de arties
ten extra inkomsten, de
zogenoemde schnabbel.

i

Eind jaren twintig begint
de vara met een kinderuurtje waarin een familie
Mulder optreedt. Na eni
ge jaren is het één van de
bekendste hoorspelseries
voor jong en oud. Het
succes is vooral te danken
aan Willem van Capellen
die een onvergetelijke
Ome Keesje (links in de
stoel, met pijp) neerzet.
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De kro dient volgens haar doelstelling een

weerspiegeling te geven van de katholieke
activiteit op godsdienstig, wetenschappelijk
en sociaal gebied. Zij tracht dit te verwerke
lijken door veel aandacht te schenken aan
activiteiten die opborrelen uit ‘het rijke
roomsche leven’. Kerkdiensten, katholieke
manifestaties, wedstrijden uit katholieke
sportbonden (toen kende men nog de voet
balwedstrijd katholiek-Nederland tegen katholiek-Duitsland bij voorbeeld), activiteiten
van katholieke jeugdclubs en vrouwenbon
den, enzovoort vormen het middelpunt van
de reportages. De meer algemene programmasoorten zoals hoorspelen, declamatie,
vrouwenuurtjes en kinderuurtjes ademen
voor het merendeel de katholieke levenssfeer
en geven de visie van de kerk op gezin en
samenleving. De kro besteedt relatief veel
aandacht aan muziek (1936: 69,9%) en be
schikt dan ook over diverse orkestjes en ko
ren.
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De vara tracht twee, vaak tegengestelde,
belangen te verenigen hetgeen met de nodige
conflicten gepaard gaat. Omdat de varaaanhang niet tot de meest kapitaalkrachtige
bevolkingsgroep behoort, moet de vereniging
een constant gevecht leveren om immer drei
gende leegloop te voorkomen, want de eco
nomische crisis heeft duizenden VARA-leden
werkloos en daarmee armer gemaakt. Uit
bezuiniging zegt men dan vaak ‘de gids’ op.
Het aantal VARA-contribuanten loopt terug
van 140 000 in 1933 tot 112 000 in 1937.
Een van de middelen om dit ledenverlies te
keren is het uitzenden van populaire pro
gramma’s, zoals satire (Teun de Klepper
man), vermakelijke hoorspelen (de befaam
de Ome Keesje-serie houdt tienduizenden
aan het toestel gekluisterd) en vooral popu
laire muziek. De vara besteedt hieraan 60%
van haar zendtijd in 1936.
Het tweede belang, het maken van pro
gramma’s die het socialisme uitdrukken of
die de arbeiders op een hoger ontwikkelings
peil brengen, komt hierdoor vaak in het ge
drang. Orkestleider Hugo de Groot weet in
1932 precies waaraan dit te danken is: ‘Het
valt niet te ontkennen dat, ten spijt van alle
idealistische, cultuurvoelende omroepleiders,
ten spijt van toelichtende krantenrubrieken
en met zorg gekozen, paedagogisch bedoelde
muziekprogramma’s, het luisterend publiek
zich van al deze pogingen bitter weinig aan
trekt en bijna uitsluitend neigt. . . naar
de “amusements” of met een meer gang
baar, maar verschrikkelijker woord: popu
laire muziek.’ Zes jaar later is er nog niet
veel veranderd: ‘Iedereen zal erkennen, dat
de radio ontspanning brengen moet, en ieder
weet, dat men in alle kringen juist thans
hiernaar met stijgende aandrang vraagt
[... ] Hier stond de VARA voor een heer
sende smaak bij het publiek, die maar al te
dikwijls wansmaak betekende ... ’
Veel populaire muziek dus bij de vara,
maar ook hoogstaande culturele uitingen die
voor de arbeiders toegankelijk zijn gemaakt,
bij voorbeeld klassieke en moderne ‘ernstige’
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muziek, literatuur (hoorspel, voordracht) en
natuurlijk de ideeën achter het socialisme.
Verder veel informatie over de ‘rode fami
lie’: praatjes en cursussen van vakbonden,
jeugdbeweging en partij, reportages van so
cialistische manifestaties en elk jaar een
kersttoespraak van partijleider J.W. Albarda.
Het gescheiden optrekken
van de omroepvereni
gingen wordt treffend ge
ïllustreerd door het bestaan van aiparte reportagewagens. Ze rukken uit
om vast te leggen (op zelf
te snijden platen) wat in
teressant is voor de eigen
luisteraars.
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Dit alles wil niet zeggen dat de program
ma’s van de omroepverenigingen altijd dui
delijk van elkaar zijn te onderscheiden. Men
maakt soms met meer omroepverenigingen
tegelijk reportages van dezelfde gebeurte
nissen. Ook bij het laten klinken van muziek
kan niet altijd de religieuze of ideologische
achtergrond duidelijk gemaakt worden . . .
of toch: ‘Bovendien is het zo moeilijk, voor
een radioprogramma de juiste sfeer te tref
fen. Iedere luisteraar zal bijvoorbeeld in Ne
derland het verschil aanvoelen tusschen een
wekelijksch program van de VARA en van
de Nederlands Christelijke Radio-Vereeniging, tusschen een avond van den AVRO en
den Katholieken Omroep. Toch worden
voor een deel dezelfde muziekstukken ten
gehoore gebracht. Het verschil zit in den
geest waarin programma’s zijn samenge
steld’, aldus NCRV-voorzitter A. van der
Deure, in 1929.
Een toenemend aantal mensen vindt ech
ter juist dit punt-het niet kunnen onder
scheiden van een deel der programma’s van
verschillende omroepverenigingen - gecom
bineerd met de grote verspilling van geld en
middelen omdat elke vereniging haar eigen
apparaat moet hebben, het grote bezwaar
van het omroepbestel.
Irritatie wekken bij hen ook de talloze
overlappingen in gelijktijdig of vlak na el
Een voor die lijd unieke
bijeenkomst. Omroepers
van alle grote omroepver
enigingen bij de voorbe
reiding van een gezamen
lijk progr amma, te verzorgen bij het huwelijk
van prinses Juliana en
prins Bemhard op 7 ja
nuari 1937. Van iinks
naar rechts: Alex van
Wayenburg (kro), Guus
Weitzel (avro), Ary van
Nierop (vara), Frits
Thors (avro) en E. van
Uye Pieterse (ncrv).

kaar uitgezonden gelijksoortige program
ma’s als gevolg van het ontbreken van pro
grammacoördinatie. Dit laatste duidt op het
ontbreken van samenwerking tussen de om
roepverenigingen. Voor sommige zaken ech
ter voert men overleg, kro, ncrv en vara
werken sinds 1927 samen in het Comité van
Omroepverenigingen. De avro, die zich als
algemene omroep niet gelijk wil stellen aan
de verzuilde verenigingen, ziet het belang
van samenwerking wel in maar is daar pas
in 1936 toe bereid. In het in dat jaar opge
richte Centraal Bureau voor den Omroep
werken de vier grote organisaties zusterlijk
samen bij het verdedigen van hun belangen
ten opzichte van de pers, het buitenland en
de regering. Op het gebied van zenderbouw
en -exploitatie werkt men sinds 1935 samen
in de NV Nederlandsche Omroep Zender
Maatschappij (nozema), waarin de ptt de
belangrijkste stem heeft. Met de komst van
de nozema verdwijnt de nsf van het omroeptoneel en daarmee het laatste stukje
commercie.
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Van omroep in oorlog tot omroepoorlog

Radio en ‘Volksvoorlichting’
Als vertegenwoordigers van de Duitse Propagandastaffel Holland op 15 mei 1940 de
studio’s in Hilversum betreden, treffen zij
de leiding aan van een vijftal omroepvereni
gingen die, naast het verzorgen van radiouitzendingen zich ook nog een ander doel
gesteld hebben: het verdedigen van hun ver
eniging, hun apparaat en hun eigendommen
tegen ieder die daar aan wil komen. Het zijn
grote organisaties, die dank zij de offervaar
digheid van tienduizenden leden veel gebou
wen en apparatuur beheren. Bovendien zijn
het grote werkgevers. Zo heeft de avro in
1940 218 man in vaste dienst, de vara 152,

de kro 149, de ncrv 60 (laag doordat wei
nig musici in dienst zijn en een hoorspelkern
ontbreekt) en de vpro 34. Zoiets geef je niet
zonder slag of stoot prijs. De houding van
de verenigingen in de eerste oorlogsmaanden
is dan ook gericht op instandhouding en ver
dediging van hun verworvenheden. Een
meegaande houding ten opzichte van de be
zetter is het gevolg.
De door de Duitsers meegevoerde noodzender en duizend grammofoonplaten, waarvan
vele kant en klare programma’s in het Ne
derlands bevatten-teken van maandenlange
voorbereiding-blijken niet nodig. Alle stuDuitse legervoertuigen
voor de AVRO-studio te
Hilversum op 15 mei
1940.
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Joseph Gocbbels, rechter
hand van Hitler en als
minister voor Volksvoor
lichting en Propaganda
verantwoordelijk voor de
inschakeling van de mas
samedia bij de verbrei
ding van nazi-dcnkbeeldcn onder het Duitse
volk. Vooral de radio
heeft zijn speciale aan
dacht.

religieuze maatregelen is geen sprake. Al
leen bij het anp in Amsterdam worden on
middellijk scherpe maatregelen getroffen.
De Duitse controle op de belangrijke dage
lijkse nieuwsbulletins is vrijwel volledig.
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dio’s en de apparatuur zijn nog intact. De
zender Hilversum is weliswaar door een ac
tie van hel Nederlandse leger niet bruik
baar, maar de tweede zender functioneert
nog. Al dezelfde avond kondigt AVRO-steromroeper Guus Weitzel aan dat de avro
weer in de lucht is. Tot 21 mei verzorgt de
algemene omroep als enige de uitzendingen,
die overigens onder scherpe Duitse censuur
staan. Pas als blijkt dat de overige omroep
verenigingen ook bereid zijn weer te gaan
zenden, wordt het ‘normale’ programma
hervat, voorlopig via één zender, vanaf okto
ber 1940 weer via twee.
In de beginmaanden van de bezetting is er
sprake van een vlotte samenwerking tussen
omroep en bezetters. De verenigingen mo
gen hun programma’s blijven produceren,
zij het dat de Duitse censuur alle ‘deutschfeindliche’, militaire, politieke of tegen de
Duitse belangen gerichte onderdelen tegen
houdt. De gehate Nationaal-Socialistische
Beweging (nsb) wordt voorlopig buiten de
omroep gehouden en van anti-joodse of anti-

De schijnbaar lankmoedige houding van de
Duitsers past in de strategie zo snel mogelijk
de situatie van voor de oorlog te herstellen.
Voorkomen moet worden dat de luisteraars
zich massaal van de radio gaan afwenden,
want radio moet een vooraanstaande plaats
gaan innemen in de langzame indoctrinatie
van het Nederlandse volk. Daartoe wordt
in de eerste plaats getracht de burgerlijknationale krachten (avro!) tot collaboratie
te bewegen, maar uiteindelijke doel van het
op 29 mei 1940 ingestelde Reichskommissariat onder leiding van Seyss-Inquart is een
meerderheid van het volk tot het nationaalsocialisme te brengen. De denkbeelden over
het nut van langzame propaganda zoals die
in Duitsland sedert 1933 in de praktijk wor
den gebracht door het Reichsministerium
für Volksaufklarung und Propaganda onder
leiding van Joseph Goebbels zullen hier ook
toepassing moeten vinden.
In Nederland moet een onderdeel van het
Reichskommissariat in Den Haag-de
Hauptabteilung für Volksaufklarung und
Propaganda-voor de uitvoering hiervan
zorgdragen. In de praktijk wordt de belang
rijkste rol echter gespeeld door het uitvoe
ringsorgaan dat zich in Hilversum heeft ge
vestigd: de Rundfunkbetreuungsstelle (rbs).
Zij zorgt voor de richtlijnen aan en de con
trole op de omroepverenigingen.
Voor de bezetter staat het vast dat een of an
dere vorm van concentratie in de omroep tot
stand moet komen. Immers, een eenheids
omroep is een beter stuurbaar propagandainstrument dan een versplinterde. In dit
streven past Musserts nsb duidelijk niet.
Door haar geïsoleerde positie in de samenle
ving is deze partij eerder een barrière dan
een brug tussen het nationaal-socialisme en

:
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De Duitse Volksempf&nger. Het toestel voor de
‘gewone Duitser’ is zo ongevoelig gemaakt dat de
meeste alleen de officiële
nazi-stations kunnen ont
vangen; massa-beïnvloeding is zo beter mogelijk.
Architect achter de ‘gees
telijke sturing’ van mas
sa’s is propagandaminister Joseph Goebbels. In
de bezette gebieden wil
hij het liefst de oude om
roep bewaren en daarmee
nationaal-socialistische
denkbeelden laten horen.
Hij acht het effect daar
van groter dan van een
Duitse staatsomroep.
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De Duitse bezetter con
troleert elke uit te zenden
tekst vooraf en schrapt
alles wat minder gepast
lijkt. Veel wordt ‘abgelehnl’, zoals deze vprotekst uit het najaar van
1940.
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Omdat de Volkscmpfangcr in Nederland niet of
nauwelijks bestaat, is het
strafbaar stellen van het
luisteren naar Engelse
zenders noodzakclijk om
hetzelfde effect te berei
ken. De regeling wordt
op grote schaal ontdoken.

VERORDENING TEGEN
ONJUISTE BERICHTEN
O* BURGEMEESTER d.r gcmtcnW

da< door d«n Rljktcommfisarl» »oor hal baiatla Nadarlandacha gebied la vaal.
ga<
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bescherming van da Nadarlandacha bevolking

lagan onjuiste bariehlan:
Par. 1.
Oocr middal van da radio mogen alachla ulliandingan balulalard worden, dia
uilgaiondan wordan:
t.
gabiad;

door aandara blnnan hal door da Duilacha waarmachl baialla Nadarlandacha

2. door landara blnnan hal Qrool-Duliacha Rl|k met Inbagrlp van hal Prolacloraat Bohaman an Moravii, alamada van hel Qouvernement-Qeneraal voor hel baiatla
Poolacha gabiad;
3.

door tandara, dia aangaalolan il)n op aan van da onder nummare 1 an 2 ge-

gelegd en betrachten een grote soepelheid
ten opzichte van de bezetter. Speet spreekt
in het begin van de bezetting zelfs van ‘ein
in jeder Hinsicht loyales Verhaken’. Lange
tijd zal de KRO-leiding door een meegaande
houding proberen haar voortbestaan onder
Duits toezicht en met behoud van haar iden
titeit zeker te stellen. In het begin van 1941
zal dit een illusie blijken en wordt de aan
passingspolitiek opgegeven.

Par. 2.
1. Hij, dia aan anderan, dan da In par. 1 opgaaomda tenders opiatlelljk btlulelart, wordt gaatralt mat gavanganlaatral van tan hoogata 2 jaar an mal galdboala van
tan hoogata 100.000 guldan ol mat aan van data atralfan. In bljiondar arnatiga gavallrn
kan gavanganlaatral van tan hoogata 10 jaar an aan galdboala van onbrparkia hoogla
ol aan van daia atrallan uitgaaprokan wordan.
2.
wordan.

Da gabatlgda ontvangloaalallan moalan In alk gaval verbeurdverklaard

3 Hij, dia bariehlan, dia hij, direct ol indirect, door aan. Ingevolge alinea 1,
verbodan handeling varkkrege
an h aalt. opiatlelljk verepreidt, valt evanaena onder de
elralbepalingen van alim.aa 1.
4.

Handelingen, in alinea 1 ol 3 genoemd, wordan ala mledrljl ba
Par. 3.

1. Da etralvervolglng op grond van par. 2 vindt alachla plaata op beval van dan
Rijkecommieearie voor hiat baiatla Nadarlandacha gabiad.
2. Hat beval ingevolge alinea 1 la aan geen termijn gebonden; het kan ilch
bapalan tol bepaalde paraonan.
Par. 4.
Daaa verordening treedt In werking op dan dag van haar afkondiging (4 Juli 1040.1
//icv/w»..
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De ncrv is meer afwachtend. Haar houding
wordt vooral ingegeven door de angst buiten
de boot te vallen. Zo aanvaardt ze, evenals
de vpro, met tegenzin de censuur op reli
gieuze uitzendingen omdat weigering onge
twijfeld zal leiden tot een opheffing van de
vereniging. Overigens roept men de leden
op tot gehoorzaamheid aan het door God
gegeven gezag.

Juli 1040.

Da Burgemeaeter voornoamd,
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het volk. Door een overheersende rol van de
nsb in de omroep zullen velen zich van de
radio afwenden en de propagandistische
waarde van dit medium zal sterk verminde
ren. Het beleid richt zich dus op de omroep
verenigingen, die alle geneigd zijn mee te
werken in de hoop op de een of andere ma
nier te overleven of er zelfs beter van te wor
den. Vooral AVRO-directeur Vogt ziet het
perspectief van een nationale omroep met
een zeker welbehagen tegemoet, want wie
anders dan de avro zal beter in staat zijn
daarvoor het apparaat te leveren? Vogt
schuwt het niet de Duitsers naar de mond
te praten. Keer op keer schildert hij ze af als
‘grootmoedige overwinnaars’ of ‘hoogstaan
de beschaafde mensen’ ten opzichte van wie
slechts gehoorzaamheid en begrip past.
KRO-directeur P.A.M. Speet en voorzitter
J.K.M. Dito zien in de te verwachten nieu
we organisatievorm van de omroep aanvan
kelijk een belangrijke rol voor de kro weg-

De VARA-leiding heeft het erg moeilijk. Im
mers de rode omroep heeft zich in de jaren
dertig sterk gemaakt in de strijd tegen fascis
me en nationaal-socialisme. Hoe moet de
vereniging zich opstellen tegenover een nationaal-socialistische bezettingsmacht? De
vraag wordt actueel als op 29 juli 1940 mr
M.M. Rost van Tonningen, een felle en
vooraanstaande NSB’er, wordt benoemd tot
commissaris voor de marxistische organisa
ties. Zijn taak is de grote achterban van de
arbeidersbeweging te winnen voor de nieu
we orde en haar organisaties om te smeden
tot de kern van een nieuwe machtige nationaal-socialistische beweging in Nederland.
De vara zal hierin een belangrijke rol gaan
spelen.
De VARA-leiding is verdeeld. Een meer
derheid wil het met dubbeltjes en kwartjes
van de arbeiders opgebouwde apparaat, dat
bovendien veel joden en antifascisten in
dienst heeft, niet zonder meer in handen la
ten vallen van een vreemde macht. Rost van
Tonningen speelt handig in op de twijfel
door te beweren dat voor het socialisme de
nieuwe situatie helemaal niet desastreus is.
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Integendeel, het ‘volkse’ socialisme is dichter
bij verwerkelijking dan ooit. Het klinkt
overtuigend want op 24 juli roept voorzitter
Arend de Vries in een later omstreden ra
diorede de VARA-aanhapg op te blijven voort
werken in ‘positief-socialistische zin’ en
mee te bouwen aan ‘een nieuwe arbeidsge
meenschap’. Duizenden leden zeggen hun
lidmaatschap op omdat zij niet zo geloven
in de nieuwe mogelijkheden voor de arbeidersomroep.
De Rundfunkbetreuungsstelle mengt zich
intussen steeds meer in de programma’s. De
censuur is minutieus en streng. Vooral le
zingen maken kennis met het rode potlood,
maar ook al te vaderlandslievende liederen
vinden geen genade. Engelse en Amerikaan
se liedjes zijn sinds januari 1941 verboden.
Er voor in de plaats komen Arische muziek
programma’s als Gruss aus der Heimat en
Wunschkonzerte. Het zijn programma’s die
de omroepverenigingen verplicht moeten
uitzenden en zij zijn de eerste stap naar een
meer actieve rol van de nazi’s in de pro
grammering. Gestaag neemt het aantal van
deze zogenaamde Auflage-Sendungen toe,
en het blijft niet bij muziekprogramma’s al
leen. In augustus 1940 moet de avro een
serie reportages maken over een vakantiereis
van door de brand van mei 1940 getroffen
Rotterdamse kinderen. Deze en andere Auf
lage-Sendungen hebben een sterk propagan
distische inslag en het is niet verwonderlijk
dat de omroeporganisaties veelal niet staan
te springen om ze uit te voeren. De vara
vindt er op 9 november 1940 zelfs aanlei
ding in voor het eerst een daad van openlijk
verzet te plegen. Het verslaan van een défilé
van de Weer Afdeling der nsb is haar toch
te gortig. Tegen de verwachting in heeft de
weigering van de vara deze reportage te
verzorgen geen nadelige gevolgen. Wellicht
heeft de weigering van de andere omroepor
ganisaties om de uitzending over te nemen
hiermee van doen. Uiteindelijk verslaat
AVRO-verslaggever L.G. Wybrands Marcus-

sen, buiten verantwoordelijkheid van de
avro, de optocht. Het resultaat bevalt de
Duitsers zo goed dat Wybrands Marcussen,
die later toe zal treden tot de nsb, begin
1941 leider wordt van de samengevoegde
reportagediensten. Stap voor stap worden
zo de ‘vrijheden’ van de omroeporganisaties
ingesnoerd. De laatste stap, een volledige
concentratie van alle omroepbestanddelen
onder nationaal-socialistische leiding, is on
afwendbaar.

De radio rapporteert als
er belangrijke gebeurte
nissen plaatshebben, dus
ook als Reichskommissar
Seyss-Inquart kinderen
uitwuift, die naar de Ostmark vertrekken voor een
vakantiereis.

Concentratie
Al sinds de zomer van 1940 worden in krin
gen van de omroepverenigingen en het rege
ringscentrum Den Haag plannen gemaakt
voor de concentratie van de omroep. Met
name kro en avro koesteren lange tijd de
hoop een vooraanstaande rol in de toekom-

L.G. Wybrands Marcus
sen, leider der reportagedienst van de Nederlandsche Omroep, interviewt
de secretaris-generaal van
de nsb , C.J. Huygen.
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stige Nederlandse omroep te kunnen spelen,
met behoud van een deel van hun identiteit
en vrijheid. Vogt ziet zich zelfs als directeurgeneraal van de eenheidsomroep. De bezet
ter heeft echter andere plannen.
Via het nieuw opgerichte Departement
van Volksvoorlichting en Kunsten, dat ge
heel door NSB’ers wordt geleid, wil men de
concentratie versneld doorvoeren met bui
tensluiting van de omroepverenigingen die
zich natuurlijk nooit uit overtuiging achter
het nationaal-socialisme zullen plaatsen.
Het hoofd van het departement, NSB-filosoof
dr T. Goedewaagen, benoemt daartoe in de
cember ir A. Dubois tot ‘gemachtigde voor
de concentratie van de radio-omroepverenigingen in Nederland’. Dubois, oud-directeur van de nsf en de nozema, staat bekend
als een voorstander van een nationale om
roep. Hij hoopt zijn ideaal binnen de gege
ven omstandigheden te kunnen bereiken met
behoud van de vrijheid van de godsdienstige
stromingen om zich via de radio te uiten.
Ook heeft hij als voorwaarde gesteld dat de
radio geen nationaal-socialistische propa
ganda of propaganda gericht tegen joden of
het koningshuis zal uitzenden. Hij streeft
een ‘zachte’ overgang naar een nieuw bestel
na, hetgeen ook het ideaal van de rbs is. Er
zijn echter ook Duitsers die rigoureuzer te
werk willen gaan. Ze zien meer heil in het
van bovenaf dwingend opleggen van nazidenkbeelden. Naarmate blijkt dat het Ne
derlandse volk in grote meerderheid niet
ontvankelijk is voor die denkbeelden krijgt
die groep de overhand en verhardt het Duit
se beleid. Vooral na de Februaristaking van
1941 is er geen ruimte meer voor praten.
Voor de om roep betekent het dat de concen
tratie versneld wordt doorgevoerd. Op 9
maart 1941 is er, vroeger dan verwacht,
rijksradio ‘De Nederlandsche Omroep’. De
omroeporganisaties worden ontbonden en
hun bezittingen en personeel overgenomen
door de nieuwe organisatie. De leiding
wordt gegeven aan een NSB’er dr ir W.A.
Herwijer. Immers, Dubois ziet zijn voor

waarden geschonden en wil onder die om
standigheden de leiding niet meer.
Herwijer is bedrijfsingenieur en een vol
strekte nieuwkomer in omroepland. Hij be
gint voortvarend aan een verregaande nazificering. NSB-leden worden op hoge posten
benoemd en krijgen grote bevoegdheden. Zo
zijn in 1942 van de 48 topfunctionarissen er
31 lid van de beweging en bestaat de top van
de programmadienst voor 88,5% uit nazi’s.
De meerderheid van de ongeveer duizend
omroepmedewerkers is min of meer ge
dwongen meegegaan van de omroepvereni
gingen naar de staatsomroep. Zij vinden
weinig inspiratie in de nationaal-socialisti
sche ideeën.
De Nederlandsche Omroep
Programmatisch schuift de omroep meer en
meer naar de nationaal-socialistische kant.
Voorop staat dat de radio aantrekkelijk moet
blijven voor een groot publiek. Een van de
voornaamste middelen daartoe is het hand
haven van de programma-opbouw waaraan
de luisteraars gewend zijn. Nog steeds wordt
ongeveer 70% van de tijd gevuld met mu
ziek, waarbij de nadruk ligt op het lichtere
genre. Veel van de vroegere orkesten zijn
gebleven, evenals de meeste programmama
kers, hetgeen het vertrouwenwekkende ef
fect verhoogt. Het enige wat ontbreekt-en
dat is de insluipende propaganda-is ‘volks
vreemde’ muziek zoals gecomponeerd door
joden of met een duidelijk Engels of Ameri
kaans karakter. Het voormalige VARA-orkest
de Ramblers bij voorbeeld mag zijn beroem
de afscheidstune Farewell Blues niet meer
spelen. Tekenend is ook de gedwongen
naamsverandering van dit orkest. Sinds
maart 1942 heet het ‘dansorkest van Theo
Uden Masman’.
Ook in andere programmasoorten doet de
propaganda haar intrede. Joodse namen of
woorden komen niet meer voor in hoorspe
len tenzij in duidelijk negatief verband. Ver
boden zijn ook pacifistische opmerkingen,
positieve waarderingen van het Leger des
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Richard Wagner’s Bühnen-Weihfestspiel

„PiRSIFiL”
wordt op

Vrijdag 23 April 1943 van 18.45-20.15 uur (le acte)
Zaterdag 24 April 1943 van 18.45-20.15 uur (2e acte)
Zondag 25 April 1943 van 1430-16.00 uur (3c acte)
ia Studio B. Eounastroac 52, Hilversum, uityevoerd door i
het Oraroep-Sjraphenle-Orkeit ca koren na
Ncdorlandichen Omroep ca velc bekende Doltocht
cn NcdcrUndochc loliiteo.het geheel i

Omslag van Max Blokzijls gebundelde radio
praatjes, aangeprezen als
een boek ‘waar velen nog
iets uit kunnen leren’.

Aankondiging van een
Arische muziekuitvoering
in studio b, dat wil zeg
gen in de vroegere krostudio.
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MAX BLOKZIJL

PP
N

EEN NIEUWE SERIE RADIOPRAATJES

IK ZEI
TOT ONS VOLK • • •

O

Ingenaaid ƒ t.$o

s

<
o

Na „Luisteraars antwoorden” en
„Ik was er zelf bij" thans „Ik
zei tot ons volk ...!”
Is het nog noodig, dat wij dit boek
aanbevelen? Neen immers! De
dagbladcritickcn over Blokzijl’s
boeken spreken een duidelijke
taal. Ook dit boek is weer om
van te smullen en de illustraties
van den bekenden teckenaar Cor
van Dcutckom zijn niet enkel
plaatjes, maar levende beelden vol
humor.
Een tweede serie radiopraatjes is
thans in druk verschenen cn zij
geeft den lezer volop gelegenheid
de „Brandende Kwesties van dezen
tijd" nog ccns aandachtig door te
nemen.
Een boek voor het Nedcrlandsche
volk, geschreven door een Neder
lander, die een buitengewone visie
op het hcdcndaagschc gebeuren
heeft.
Ecti boek, wj.tr velen nog iets uit
kunnen leeren!
L
•* - k o*
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Een reporter van de Ne
derlandsche Omroep doet
verslag van de bombarde
menten op Haarlem in

heeft geschreven. Bij de Nederlandsche Om
roep ontpopt hij zich als een fel antisemiet,
die met grote regelmaat teksten fabriceert
als:
Nu men dan korte metten maakt
Met deze parasiet
die telkens voor een zilverling
Zijn gastvolk weer verried
Die nergens ooit heeft meegebouwd,
Maar slechts verdienen wou
Aan and’rer werk, aan and’rer zweet,
aan and’rer moed en trouw . . .

1943-

Heils, zigeuners, enzovoort. . . Positieve
aspecten van het nationaal-socialisme daar
entegen worden juist benadrukt. Praten over
de gesteldheid van de wegen of het weer is
verboden om de geallieerden geen informatie
te verschaffen die ze kunnen gebruiken bij
de oorlogvoering.
Er is een groeiende groep programma’s met
een direct politieke boodschap. Om met deze
programma’s zoveel mogelijk mensen te be
reiken worden ze veelal verpakt tussen po
pulaire programma’s, een methode die na
de oorlog furore zal maken onder de naam
‘sandwich’-formule. Het zijn uitzendingen
waarin overduidelijk het nationaal-socialis
me gepropageerd wordt, bij voorbeeld pro
gramma’s voor de ss en nsb, reportages van
nazi-manifestaties, bonte avonden bij naziorganisaties, enzovoort. Hieronder vallen
ook sommige hoorspelen en cabaretuitzendingen. Veel beluisterd en berucht is het
zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruyter. Grote man hierachter is de talentvolle
tekstschrijver Jacques van Tol, die voor de
oorlog bijna alle tophits van Louis Davids

Het nieuws, verzorgd door de Berichten
dienst Nederlandsche Omroep, en de com
mentaren staan geheel in het teken van de
Duitse propaganda en oorlogvoering. De
scherpzinnigste commentator is tevens de
meest populaire. Max Blokzijl heeft vanwe
ge zijn vooroorlogse journalistieke werk bij
het Algemeen Handelsblad een zweem van
onpartijdigheid om zich heen. Omdat hij in
zijn radiopraatjes ‘Ik was er zelf bij’ en
‘Brandende kwesties’ veelvuldig gebruik
maakt van informatie gegeven door Radio
Oranje wordt de indruk van velen bevestigd
dat het klopt wat Blokzijl zegt.
Hoe breed is het publiek nu eigenlijk? Om
dat betrouwbaar luisteronderzoek ontbreekt,
is hier moeilijk een precieze uitspraak over
te doen. Een indicatie is het aantal abonnees
op het programmablad van de Nederland
sche Omroep de Luistergids. Bij de oprich
ting van de staatsomroep heeft men de oude
programmabladen laten voortbestaan in de
hoop ze via een geleidelijke overname van
de redacties dienstbaar te maken aan de
doelstelling van de eenheidsomroep. On
danks de vele opzeggingen sinds het begin
van de oorlog zijn er per slot van rekening
op i maart 1941 nog 300 000 abonnees op
de verschillende bladen. Dit aantal slinkt
drastisch na de opheffing van de verenigin
gen. Omdat de verschillende redacties niet
tot volledige medewerking bereid zijn, ont
staat het idee een nieuw blad gratis aan ie-
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Omslagen van dc Luistergids, het mislukte pro
grammablad van dc naziomroep.
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der die de verplichte luisterbijdrage (inge
voerd in het voorjaar 1941 om de omroep te
financieren) heeft betaald toe te sturen, dat
wil zeggen aan 1,3 miljoen mensen. Omdat
dit veel te ambitieus blijkt, gaat men op klei
nere schaal van start. Op 1 januari 1942
verschijnt voor het eerst de Luistergids in
een oplage van 231 500. Na enkele maanden
schat men het aantal abonnees en kopers
van het blad op 86 000.
Bij de omroepleiding weet men heel goed
‘dat een groot deel van ons volk nog afzijdig
staat van den geest, waaruit de omroep
werkt’. Talloze Nederlanders luisteren lie
ver naar de Engelse zenders. Niet voor niets
hebben 150 000 mensen sinds mei 1940 hun
abonnement op de radiodistributiecentrales
opgezegd. Hiermee kan alleen naar officiële
Duitse en Nederlandse zenders worden ge
luisterd. Een eigen toestel biedt meer moge
lijkheden, hoewel het officieel verboden is
naar Engelse zenders te luisteren.

3 ü DEC. *.:• !3 :'
VOOR 1944 VVENSCHEN WIJ VOOR DE
HAI 'ic Ï
0:1 FE BESTOLEN TOESTELLF1. WEER .
TERUG.
PEN DIRECTEUR DIT .VI REELIJK .VAT
TV ''V'rT'r rrpPF^ ER 'rFT ZYN LUISTERAART RAAR DEN DTK VFET TE
MATTEN.
Gr^R !•:. S. B. pebral MEER. SOU I?»
PAARVAK NIET GEDIEND.
VOORAL RE EA^TE ^VERGIFTIGER DIE
7.I0U NOEMT J.HOLLANDER,OF DF
RMY~UELAAP DIRK v/D. BOSCH,OF
^F ONBESCHOFTE JORDANER, OF DE
F,r LF r F'.ÏUr.TE MAN RLOKZYL, EN NI "T
Tv VERGETEN TIET MISSELYKD EO F'AG
' 11PDAG=CA3ARFT VAK PAULUS DE RUY
TE'-', FN ANDERE ONOF..VEKSCHTE ELE
MENT EK,MOETEN OEWEERC WORDEK,
WANT WE ZYN ZE BEU, EN DAAR BE
TALEN v;y tenslotte onze luistekBYDRAGF- NIET VOOR.
DIE BEUNHAZEN PRESTEKRBN VERDEK
OOK AK KIKT VEEL.
MAAR 1944 ZAI. DE V/ENSCHEN VAN
DE ”ARF NEDERLANDERS DIE NIET
MET DF. LAFFE OVERVALLERS VAN
MEI 1940 M KT TL EN % W5VULLF.K.
ROTTERDAM 14 MEI 1940
IN VUUR & VLAM.

Sommigen laten W.A.
Herwijer, de nieuwe baas
van de omroep, overdui
delijk blijken wat ze van
zijn omroep vinden.
Briefkaart van een luis
teraar aan de Nederlandsche Omroep (1944).
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De staf van Radio Oranje
in de BBC-studio te Lon
den. In het midden L. de
Jong, nu ’s rijks geschied
schrijver over de oorlogs
periode. Links zittend
H.J. van den Broek, alias
de Rotterdammer, leider
van het team.

■ M

De stem van strijdend Nederland
Al vrij snel nadat de Nederlandse ministers
ploeg zich in Londen heeft gevestigd gaan
stemmen op om voor het onderhouden van
contact met het vasteland de radio in te scha
kelen. De Engelse omroepmaatschappij bbc
wordt verzocht voor dit doel zendtijd af te
staan. Na enige aarzeling, de bbc verzorgt
zelf immers al sinds april 1940 een dagelijks
programma in het Nederlands (de zoge
naamde European Service), stemt ze toe. Op
28 juli 1940 spreekt koningin Wilhelmina
de eerste woorden voor Radio Oranje dat
een kwartier per dag (later dertig minuten)
de verzetswil en het vertrouwen in de uitein
delijke bevrijding hoog mag houden. Onder
stringente regeringscensuur pogen varapenningmeester J. W. Lebon en journalist
L. de Jong met behulp van binnengesmok
kelde kranten, berichten van de bbc en in
formatie van de Hilversumse zenders (!) een
dagelijks programma te maken. Vanwege
de gebrekkige verbindingen, de scherpe con
trole en het ontbreken van ervaren program

i

mamakers zijn de uitzendingen in de eerste
tijd ‘saai, quasi-degelijk en niet zelden on
juist’, aldus SDAP-voorzitter Koos Vorrink
in januari 1941 in een memorandum vanuit
bezet gebied aan de Nederlandse regering
in ballingschap. De functie van de zender
ligt dan ook niet zozeer op het informatieve
vlak als wel op de psychologisch gunstige
uitwerking van het horen van Nederlands
uit de vrije wereld.
Begin 1941 gaat de Regeringsvoorlichtings
dienst samen met de bbc van start met een
tweede officiële Nederlandse zender speciaal
gericht op de zeevarenden. Deze zender, De
Brandaris, overtroeft Radio Oranje al snel
in populariteit door zijn wat lossere aanpak.
Oud-Telegraafcorrespondent H.J. van den
Broek leidt het station samen met de schrij
ver A. den Doolaard. Niet alleen zeevaren
den, maar ook vele Nederlandse burgers
voelen zich aangetrokken door de geënga
geerde en agressieve toon van De Brandaris.
Het is logisch dat dit aanleiding geeft tot het

NEDERLANDSCHE
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ontstaan van spanningen met Radio Oranje,
die veel van zijn luisteraars ‘over ziet gaan’.
De regering beziet deze ontwikkeling met
gemengde gevoelens en dringt aan op een
fusie, die op 2 november 1942 tot stand
komt. Lebon moet hel veld ruimen voor de
nieuwe leider van Radio Oranje Van den
Broek.
Omdat de informatiekanalen van en naar
bezet Nederland naarmate de tijd verstrijkt
verbeteren, kan meer actueel nieuws worden
verstrekt, afgewisseld met cabaret en mu
ziek. Getracht wordt de verzetsgeest hoog te
houden, onder meer door het uitzenden van
codeberichten voor het georganiseerde ver
zet. Door het uitzenden van zinnen als ‘Jan
uw snor moet afgeknipt’ en ‘Louis moet de
pastoor gaan zien’ wordt niet alleen het be
oogde doel-informatie voor het verzet-be
reikt, maar tevens bij de gemiddelde luis
teraar de indruk gewekt dat er gewerkt
wordt aan de bevrijding.

Radio Oranje is populair en dat ontgaat
de bezetter niet. Op alle mogelijke manieren
wordt geprobeerd het luisteren tegen te
gaan: luisterverbod, stoorzender, een zelfde
programmering als van Radio Oranje bij de
Nederlandsche Omroep (bij voorbeeld groe
ten voor zeevarenden) en het zenden met
zogenaamde verzetszenders, die alle vrij snel
als nazi-zenders worden ontmaskerd. Als
dit niet leidt tot een vermindering van de
luisterdichtheid van Radio Oranje is het eni-
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Programmatekst van Ra
dio Oranje, uitgezonden
op woensdagmiddag 1 de
cember 1943.
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ge dal overblijft het in beslag nemen van alle
losse toestellen. Groot nadeel hiervan is na
tuurlijk dat de staatsomroep dan niet alleen
het merendeel van zijn luisteraars kwijt
raakt, maar ook vrijwel al zijn inkomsten
(luisterbijdrage per toestel ƒ 9,-). Met het
verharden van de relatie tussen de bezetter
en het volk krijgen de voorstanders van een
dergelijke inbeslagneming - Sicherheitsdienst en Wehrmacht, die de rol van radio
in verband met een eventuele invasie bij
voorbaat willen uitschakelen-de wind mee.
De rbs en de omroepleiding komen aan in
vloed te kort. Na de stakingen van april en
mei 1943 wordt de volkomen mislukte verzoeningstactiek definitief door de Duitsers
verlaten en doet de terreur haar intrede. Een
van de eerste maatregelen is de verbeurdver
klaring van alle radiotoestellen op 13 mei
1943. Omdat vrijwel alle toestellen geregis
treerd staan sinds de luisterbijdrage is inge
voerd, is de maatregel effectief. Van de
1 157 762 toestellen blijven er 55 000 over
die in het bezit zijn van ‘goede vaderlan-

Koningin Wilhelmina
spreekt geregeld voor de
microfoon die de bbc ter
beschikking heeft gesteld
van Radio Oranje.
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Na de verbeurdverklaring
worden de radiotoestellen
door de ptt opgeslagen.
Er zijn weinig mensen
die zich aan de maatrege
len kunnen onttrekken.
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Illegaal luisteren naar de

Engelse zender, na met
1943-

ders’, Duitsers en betrouwbare instellingen.
Voor de rbs staat de maatregel gelijk ‘mit
einer politischen Bankrotterklarung’, en dat
is het ook. Men geeft ermee toe dat de Nederlandsche Omroep als propaganda-instrument heeft gefaald en van geen nut meer is.
Dit wordt nogmaals bevestigd door het inschakelen van Hilversum 11 in het Duitse
propagandazenderpark op 1 juli 1943 en
het niet meer verschijnen van de Luistergids
vanaf 18 juni 1943 ‘wegens papierschaar
ste’. Hoewel de Nederlandsche Omroep
blijft zenden, is zijn rol teruggebracht tot de
beïnvloeding van de radiocenlrale-abonnees.
Het definitieve einde komt als op ‘Dolle
Dinsdag’ (5 september 1944) het NSB-deel
van de omroepmedewerkers in de golf van
massa-angst onder collaborateurs meevlucht
richting Duitsland. Hoewel velen weer te
rugkeren worden de uitzendingen niet meer
zelfstandig hervat. De rbs neemt samen met

de Berichtendienst Nederlandsche Omroep
het werk over. Tot 5 mei 1945 heeft men
uitgezonden, op het laatst vanuit Den Haag,
onder de naam Radio Vesting Holland. Een
van de laatste medewerkers blijft tot het eind
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Max Blokzijl die nog op 6 mei via de
Reichsrundfunk kan uitroepen ‘We zullen
terugkomen’. Een vrome wens, op 16 maart
1946 sterft hij voor het executiepeleton.

Als in de Hongerwinter
de stroomvoorziening uitvalt, worden andere methoden beproefd om
stroom, nodig onder andcre voor het radiotoestel,

op te wekken. Terwijl hij
al fietsend een accu oplaadt, laadt de man zich
zelf op met de verzetskrant ‘Het Parool’.

Uitzendingen in Nederlandse geest
Is de rol van de Nederlandsche Omroep na
mei 1943 vrijwel uitgespeeld, de functie van
Radio Oranje wordt des te belangrijken Uit
honger naar berichten over de naderende
,
, , y-, j
r
ondergang van het Derde Rijk of gewoon
uit behoefte aan een moedgevend woord zijn
,
, . , ,
velen ertoe overgegaan de inbeslagneming
van toestellen te saboteren. Of men levert

In de hectische laatste
oorlogsmaanden is een
onzorgvuldig berichtje
van Radio Oranje vol
doende om een overwin
ningsroes te laten ont
staan. Ten onrechte, zoals
later zal blijken.

Een in een sigarenblikje
verstopt radio-ontvangertje met koptelefoon.
Nood maakt vindingrijk.

Radio Oranje, het laatste sprankje hoop
in de Hongerwinter, blijft luisteraars trek
ken, evenals een nieuwe zender, die zich in
oktober 1944 meldt met de woorden: ‘Hier
is Herrijzend Nederland, de zender op vrije
vaderlandse grond ...5

De geluidswagen van Ra
dio Herrijzend Neder
land in het bevrijde zui
den van ons land.

oude, kapotte toestellen in of men haalt uit
goede toestellen bruikbare onderdelen en
bouwt in het geheim nieuwe toestelletjes.
Overal waar dat maar mogelijk is, worden
bruikbare toestellen verborgen of kleine ge
camoufleerde ontvangers ‘ingebouwd’ in
meubelstukken en dergelijke. De koptele
foon bewijst uitstekende diensten.

In 1944 worden in Londen plannen uitge
werkt voor het bestuur over Nederland tij
dens en na de bevrijding. Omdat de Neder
landse regering in ballingschap geen enkele
macht bezit-een eigen leger is er in feite
niet-is ze geheel afhankelijk van de geal
lieerden. Met hen wordt overeengekomen
dat dadelijk na de bevrijding van Nederland,
of van delen daarvan, het gezag zal worden
overgenomen door een Nederlands noodbestuursapparaat, bestaande uit gemilitari
seerde burgers, dat de verbinding zal vor
men tussen de geallieerde legerleiding, de
burgerautoriteiten in bevrijd gebied en de
regering in Londen. Militair Gezag heet de
organisatie, die deze bestuurstaak krijgt tot
dat het land volledig bevrijd zal zijn en de
regering haar positie weer in kan nemen.
Via het Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon- en

Bevrijdingsfeest voor de
AVRo-studio aan de
’s-Gravelandseweg in
Hilversum, mei 1945.
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Verscheidene groepen
dringen bij de regering
aan op vernieuwing van
het omroepbestel. Het co
mité Nationale Omroep
pleit voor één algemene
omroep. Aanvankelijk
valt dit soort ideeën bij de
regering in goede aarde.
Omstreeks 1946.
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Radiobesluit is het Militair Gezag belast
met de verzorging van radioprogramma’s
totdat de verantwoordelijke minister anders
heeft beslist. Hoe echter radio te maken zon
der zender? Een bericht dat in augustus
1944 Londen bereikt, lijkt de oplossing te
bieden. In Eindhoven zou door Philips in
het geheim een zender zijn gebouwd die be
drijfsklaar is. Bij het binnentrekken in de
bevrijde lichtstad blijkt het bericht op waar
heid te berusten. Onmiddellijk gaan technici
aan het werk en op 3 oktober 1944 is Radio
Herrijzend Nederland voor het eerst offi
cieel in de lucht. Elf maal per dag wordt
nieuws uitgezonden afgewisseld met, in ver
band met de penibele toestand in het westen
des lands, niet al te uitbundige muziek en
sprekers. Op 5 mei 1945 meldt de zender,
nog voor de bbc, vol trots en vreugde de
Duitse overgave. Nederland is bevrijd. Her
rijzend Nederland, onder leiding van voor

De vooroorlogse omroep
organisaties zijn kort na
de bevrijding weer terug
en eisen ‘de vrije omroep’,
een streven dat is bedoeld
de plannen voor een na

tionale omroep te door
kruisen. Vuurwerk ncrv
1949 (links). Onmiddel
lijk komt de ledenwerving
weer op gang (affiche
vara, 1946).

malig Radio Oranje-hoofd Van den Broek,
kan de uitzendingen via de Hilversumse
zenders gaan verzorgen, althans dat is het
plan. Als Van den Broek zich op 8 mei in
Hilversum meldt, treft hij echter de kop
stukken van de vooroorlogse omroepvereni
gingen aan die via affiches hebben laten we
ten als ‘rechtmatige eigenaressen van de omroepgebouwen’ de uitzendingen ‘in Neder
landse geest’ te willen hervatten zodra dat
mogelijk is. Wat is er gebeurd?
Al in 1942 hebben leidende omroepbestuurders in het geheim contact gezocht met het
oog op de toekomst. Het initiatief is uitge
gaan van VARA-medewerker J.B. Broeksz
die streeft naar een terugkeer van de om
roepverenigingen na de bevrijding. In het
contact met de leiders van avro, kro en
ncrv is gebleken dat deze verenigingen het
zelfde verlangen koesteren. Men beseft ech-
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ter terdege dat een volledig herstel van de
oude verhoudingen onmogelijk is. Meer sa
menwerking is geboden om de voorstanders
van een nationale omroep, die door de hou
ding van de verenigingen in het begin van
de oorlog van extra sterke argumenten zijn
voorzien, de wind uit de zeilen te nemen.
Men besluit een federatie van omroepver
enigingen te stichten (15 mei 1944) die
streeft naar het verzorgen van de uitzendin
gen na de bevrijding volgens een organisato
risch schema dat moet uitgroeien tot een
nieuw omroepbestel. Hierin is plaats voor
een bedrijf dat zowel voor de omroeptechniek als de financiering (via de luisterbijdra
ge) en de wereldomroep zal zorgen. De pro
gramma’s komen van de oude omroepver
enigingen die beter zullen letten op pro
grammacoördinatie. De vpro is bewust bui
ten de federatie gehouden vanwege haar
voorkeur voor een nationale omroep.
In deze actie komt het voor de oorlog al
ontstane besef weer aan het licht dat de om
roepverenigingen, ondanks hun principiële
verschillen, gezamenlijke belangen hebben.

Een dreiging van buitenaf drijft ze naar el
kaar toe.
De hoop op verwezenlijking van het federatieplan wordt door Van den Broek bruusk
verstoord. Omdat hij opdracht heeft gekre
gen de uitzendingen te verzorgen ‘met uit
sluiting van iedere andere’ zet hij de omroepbestuurders tot hun grote woede uit hun
eigen studio’s. In het hiernavolgende overleg
met de regering blijkt dat de voorstanders
van een nationale omroep op het hoogste be
stuursniveau sterk zijn vertegenwoordigd.
Het zijn mensen die de huns inziens voor
oorlogse starre verhoudingen willen door
breken. Ze streven naar samenwerking van
mensen met verschillende levens- en wereld
beschouwing in een politiek verband. ‘In de
afgelopen vijfjaar is een nieuw nationaal
besef gegroeid, dat ten enenmale niet meer
past bij de vooroorlogse geestelijke en poli
tieke verhoudingen’, constateert Het Parool

In de Nederlandse Radio
Unie (nru) is mét de zorg
voor de techniek de zorg
voor de reportagewagens

ondergebracht: enkele
nieuwe auto’s worden offideel in gebruik genomen.

Eerste pagina van het
eerste nummer van het
programmablad van ‘Ra
dio Nederland in den
Overgangstijd’. Het blad
Tegt het af tegen de ook
weer verschijnende bla
den van de omroepvereni
gingen.
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Ook de zorg voor de ge
luidskwaliteit is voortaan
het werk van NRU-technici. In de jaren vijftig ge
bruiken ze dit soort mi
crofoons.

Ecn deel van het artistie
ke apparaat van de nru:
het Metropole Orkest on
der leiding van Dolf van
der Linden.

dachte hebben zich verenigd in de Neder
landse Volksbeweging, waarvan voorzitter
Willem Schermerhorn het eind mei 1945
tot premier brengt. Schermerhorn, voor de
oorlog al actief in de vpro, is sterk geïnter
esseerd in de inrichting van een nieuw om
roepbestel en wordt daarin gesteund door
de voor radio verantwoordelijke minister
A.J. van der Leeuw. Gezamenlijk ontwik
kelen zij een beleid gericht op een meer ac
tieve rol van de overheid in het culturele le
ven. Een nationale omroep zal daarbij een
belangrijk instrument zijn.

op 24 mei 1945. De muren tussen de zuilen
zullen geslecht worden ten einde de weder
opbouw via vernieuwde kaders aan te vat
ten. De voorstanders van de doorbraakge-

Hun strijd voor een doorbraak van oude ver
houdingen stuit op hevige weerstand van de
vroegere verdedigers ervan. De bisschoppen
hebben al tijdens de oorlog laten weten dat
herstel van de katholieke organisaties nood
zakelijk is. Weliswaar staat de opvolger van
de rksp, de kvp, open voor niet-katholieken,
maar het blijft toch een louter katholieke
partij. De arp herrijst ongeschonden in juni
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1945- De chu verliest haar linkervleugel
aan de pvda (januari 1946) die ondanks
haar pogingen uit te groeien tot een brede
volkspartij waarin alle levensbeschouwingen
zich thuis kunnen voelen, niet veel meer
wordt dan een wat bredere sdap.
Herstel en vernieuwing
Op radiogebied vinden de vernieuwers de
federatie van omroepverenigingen op hun
weg. Door hun opstelling maken de vereni
gingen duidelijk dat ze bij geen enkele rege
ling van de omroep gepasseerd kunnen wor
den. Zij weten zich gerugsteund door warme
sympathie van een groot deel van de bevol
king. De oorlog heeft de band van de meeste
luisteraars met hun omroep niet verstoord.
In de als overgang naar een nieuw bestel
bedoelde Stichting Radio Nederland in den
Overgangstijd (kortweg Radio Nederland
genoemd) zijn de omroepverenigingen verte
genwoordigd. De stichting, opgericht 28 juli
1945, onder leiding van de aanvankelijk
neutrale mr L. Kesper, dient de uitzendin
gen van Herrijzend Nederland zo spoedig
mogelijk over te nemen. De onderhandelingen over de organisatie slepen zich zolang
voort dat eerst op zondag 20 januari 1946
de eerste uitzending plaatsvindt. Enkele
concessies in de richting van de omroepver
enigingen zijn dan al gedaan. Zo mogen de
programmabladen weer gaan verschijnen
naast het blad van de Stichting. Op het laat
ste nippertje weet men ook nog een vetorecht
voor de afzonderlijke verenigingen op die
programma’s waartegen men bezwaar heeft
uit het vuur te slepen. Voor het overige lig
gen de bevoegdheden bij het stichtingsbe
stuur. Veel programma’s worden weliswaar
door de verenigingen voorbereid maar door
Radio Nederland uitgevoerd en uitgezon
den.
Het stichtingsbestuur bestaat uit voorstan
ders van een nationale omroep en vertegen
woordigers van de omroepverenigingen. De
uitvoerende directeuren zijn in meerderheid

exponenten van het vernieuwingsstreven.
De belangrijkste, de programmadirecteur,
is oud-vpRO-voorzitter ds. E.D. Spelberg,
een fervent voorstander van de nationale
omroep. Op hem richt zich de vrijwel voort
durende strijd van de omroepverenigingen
hun vrijheden binnen de stichting te verde
digen en uit te breiden. Vooral de avro, die
zich door de pretentie van algemeenheid van
de stichting in haar wezen bedreigd voelt,
zet zich sterk af tegen Spelberg. Vogt wei
gert ‘het levenswerk van de avro over te
dragen aan een groepje heren die met de zo
genaamde vernieuwing goede sier hoopt te
maken’.
De samenwerking verloopt stroef en de
persoonlijke verhoudingen zijn tot het uiter
ste gespannen. De trieste loopgravenoorlog
leidt tot een ernstige bestuurscrisis. Voorzit
ter Kesper, die zich inmiddels achter het
standpunt van de federatie heeft gesteld, er
kent de mislukking en doet in het najaar van
1946 een voorstel aan de regering de programmaverantwoordelijkheid volledig over
te dragen aan de omroepverenigingen. Om
dat in de regering sinds de verkiezingen de
voorstanders van het herstel van de omroep
verenigingen de overhand hebben, staat
niets daarvoor meer in de weg. De oorspron
kelijke doelstelling van de federatie komt
uitstekend tot uiting in de nieuw opgerichte
Nederlandse Radio Unie (nru, 10 februari
1947). Het is een open federatie van de om
roepverenigingen die zal gaan functioneren
als samenwerkingsorgaan en facilitair be
drijf, dat wil zeggen dat een groot aantal
functies die voor de oorlog gescheiden bij de
verenigingen plaatsvonden nu zal worden
gebundeld. De orkesten, koren, hoorspelkernen, het wagenpark, de muziekbibliotheek,
de discotheek, de technische diensten, het
technisch laboratorium, de programmacoör
dinatie en het beheer over de studio’s (die
wel eigendom blijven van de verenigingen!)
worden bij de nru ondergebracht. Het leeuwedeel van de zendtijd wordt toegewezen
aan de volkomen zelfstandige omroeporga-
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nisaties, die tevens het bestuur van de nru
samenstellen. Hef vetorecht van de vereni
gingen op de gezamenlijke programma’s
blijft. Nieuwe elementen zijn de zendtijd
van het Interkerkelijk Overleg inzake Radio-aangelegenheden (ikor) voor het verzor
gen van sommige kerkdiensten en het toe
zicht, voornamelijk op financieel terrein,
door een regeringscommissaris. De preven-

tief-inhoudelijke censuur op uitzendingen
wordt afgeschaft. Besloten wordt tot het
handhaven van de verplichte luisterbijdrage
als financieringsbron.
De omroepverenigingen zijn in hun stre
ven naar herstel van hun rechten geslaagd.
Het wachten is nu op de in het vooruitzicht
gestelde definitieve regeling van het omroep
bestel. Het wachten zal twintig jaar duren.

Herstel en vernieuwing: radio en... televisie

Stil! De radio speelt . . .
Naarmate de jaren veertig naar hun einde
lopen herneemt het gewone leven zijn gang.
De wederopbouw is, met behulp van veel
Amerikaanse dollars, ter hand genomen;
140 collaborateurs en oorlogsmisdadigers
zijn ter dood veroordeeld (39 vonnissen wor
den werkelijk voltrokken waaronder die van
Mussert en Blokzijl) en op allerlei terreinen
hebben de zuiveringen personen die een du
bieuze rol in de oorlog gespeeld hebben van
een functie in het openbare leven voorlopig
uitgesloten. Bij de omroep is doorwerken
zonder een certificaat van geen bezwaar, een
soort van beroepsvergunning, niet mogelijk.
Van de 741 medewerkers van de Nederlandsche Omroep die zich melden om zo’n
certificaat te krijgen (dus niet alle perso
neelsleden!) krijgen 341 het zonder veel pro
blemen in handen. Enkele bestuurders van
omroepverenigingen hebben moeilijkheden
onmiddellijk van elke blaam gezuiverd te
worden. Bij Vogt (avro) en Speet (kro)
duurt het zelfs enkele jaren voor ze ‘zuiver’
verklaard worden.
In gezuiverde en vernieuwde vorm hervat
men de radio-activiteiten om aan de enorme
vraag naar informatie en amusement te vol
doen. Na vijf jaar verstoken te zijn geweest
van objectieve informatie en populair amu-

sement is de behoefte onder de mensen om
die achterstand in te halen heel groot. Het
bioscoopbezoek bij voorbeeld bereikt zijn
absolute top in 1946 met 86 miljoen bezoe
kers. Na enkele jaren stabiliseert dit aantal
zich op 63 miljoen. Het aantal radiotoestel
len schiet omhoog van 300 000 in 1945 naar
1 337 000 in 1949. Omdat radiofabrieken
of ontmanteld of geheel of gedeeltelijk verAVRO-sportverslaggever
Dick van Rijn met het zo
genoemde Bokketuig, een
vinding van de nru.
Hiermee kan de reporter
draadloos contact onder
houden met de reportagewagen, zodat hij op ver
der afgelegen plaatsen
zijn verslagen kan maken.
Vooral de eerste versies
zijn nog topzwaar, het
geen het vak tot ‘zwaar
werk’ maakt.
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nield zijn, neemt de zelfbouw van toestellen
in de eerste jaren een hoge vlucht. De fabrieksproduktie herstelt zich echter snel.
Omdat een deel van de apparatuur door oor
logsschade onklaar is geraakt, is men bij de
omroep genoodzaakt veel nieuw materiaal
aan te schaffen. De nru, bij wie de zorg voor
de apparatuur en techniek is ondergebracht,
worstelt met het grote gebrek aan apparaten
op de vrije markt. Min of meer gedwongen
begint de nru nu met het ontwikkelen en
bouwen van zelfontworpen apparatuur.
Gaandeweg worden nieuwe procédés
gebruikt, die de kwaliteit van de uitzendin
gen verbeteren en het radiomaken (met
name reportages) vergemakkelijken. Zo
worden de nog onder verantwoordelijkheid
van Radio Nederland uitgevoerde experi
menten met stereo-radio-via twee zenders,
men had dus twee ontvangers nodig-verder
doorgezet en experimenteert men met een
betere zendtechniek: frequentiemodulatie
(fm).
In 1954 komt de eerste FM-zender in
werking. Met de bouw van een FM-zendernet door de nozema in de loop van de jaren
vijftig wordt storingvrije ontvangst in het
hele land mogelijk.
Een NRU-iechnicus be
dient een magneetbandapparaat ofwel een band
recorder. Langzaam ver
dringt de band de pl aat
als geluidsdrager. Links
in de reportagewagen
staan nog twee platensnijmachines opgesteld.
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Op het gebied van radiomaken verandert er
veel door de introductie in 1949 van de zoge
naamde magneetband voor opname. Omdat
de band vele voordelen bezit ten opzichte
van de tot nu toe gebruikte opneemplaten
en Philips-Millerbandcn-zo wordt herge
bruik mogelijk, is de apparatuur lichter en
verbetert de geluidskwaliteit-verdringt hij
de oude systemen langzaam. De magneet
band maakt ook de reporters mobieler. Was
voor opnamen met platen nog een complete
reportagewagen nodig, nu wordt het moge
lijk als gevolg van de introductie van kleine
draagbare bandrecorders er alleen op uit te
trekken. Dit wil niet zeggen dat de reporta
gewagen afgedankt wordt. Integendeel, voor
de grotere en live-reportages zwermen de
NRU-wagens naar alle delen van het land.
Een groeiend, professioneler geworden en
tot meer mogelijkheden in staat zijnd tech
nisch apparaat staat nu dus ten dienste van
de omroepverenigingen. Om de uitzenduren
te vullen kunnen de verenigingen bovendien
beschikken over het enorme artistieke poten
tieel dat bij de nru is ondergebracht en dat,
naarmate de opbrengst uit de luisterbijdra
gen toeneemt, verder groeit. In 1957 zijn
292 musici in vaste dienst en produceert de

hoorspelkern met 30 vaste en ettelijke losse
medewerkers 700 luisterspelen per jaar.
Daarnaast zijn er nog de koren en kunnen
muziekprogramma’s worden samengesteld
uit de enorme discotheek.
De omroepverenigingen herrijzen vrij snel
uit de oorlogsas. Na de gewonnen strijd te
gen de nationale omroep beginnen ze, wat
onwennig in het nieuwe keurslijf van de
nru, met goede moed aan het herstellen van
de programma’s. Vertrouwde stemmen als
van Ida de Leeuw, P.H. Ritter jr., Peter
Pech, Ome Keesje, Paul de Waart, ds. Spel
berg en vele anderen klinken weer door de
ether. De Bonte Dinsdagavondtrein gaat
weer rijden, de NCRV-dominees werpen zich
met hernieuwde energie op de exegese en
vara’s Vrolijke Flierefluiters trekken weer
langs zonnige wegen. Alles lijkt bij het oude
gebleven te zijn en in het algemeen gespro
ken is dat ook zo. Toch zijn er enkele zaken
veranderd. Richtten voor de oorlog de ver
enigingen hun programma’s voornamelijk
op de eigen groep, nu hebben ze de blik
enigszins verruimd naar het grote publiek.
Meer en meer dringt het besef door dat de
grote omroepverenigingen een algemeen
programma moeten brengen met daarbin-
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nen aandacht voor de eigen levenssfeer.
Voor de oorlog lag het accent juist anders
om.
Het sterkst is deze verschuiving merkbaar
bij de ncrv, die door het verlies van een ge
deelte van de kerkuitzendingen aan het ikor
toch al ideologisch gekortwiekt is. Weten
schap, politiek en zelfs sport en amusement
gaan een belangrijke rol spelen bij de chris
telijke omroep, die zich voor het eerst ook
aan, in het begin nog wel sterk bijbelgerichte, hoorspelen waagt.
De programmering van de omroepvereni
gingen weerspiegelt de smaak en luistergewoonlen van het publiek. Overdag veel mu
ziek en programma’s voor de vrouw en de
jeugd, ’s avonds programma’s voor het hele
gezin: hoorspelen als bij voorbeeld Paul
Vlaanderen (avro) en de grote VARA-klapper de Familie Doorsnee, radiospelletjes als
Hersengymnastiek (avro) en MastklimDe jaren vijftig zijn voor
al dc jaren van de familie-avonden op dc radio:
Johan Bodegraven
(rechts) en Tanja Koen
(half verborgen achter de
microfoon) presenteren
de NCRV-familiequiz.

Het hoorspel kent een
bloeitijd. Vooral Paul
Vlaanderen is beroemd.
Jan van Ees en Eva Jan
sen, leden van de nruhoorspelkem, leven zich
in in hun rol.
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Overdag is hei huisvrou
wenprogramma ‘Moeders
wil is wei’ van Mia Srnch
dichtbeluisterd (kro, seplember 1950).
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Voor de kleuters presen
teren Herman Broekhui
zen en Lily Pctersen
‘Kleutertje Luister’
(avro).

men-met de hamvraag-(ncrv), gevarieerde
showprogramma’s als Negen heit de klok
(kro) en de Showboat (vara) met onder
anderen Dorus en Willem Parel.
Voordrachten, discussies, sprekers en an
dere ‘zware kost’, die wel vaak de identiteit
van de omroepverenigingen uitdrukken, ra
ken in het gedrang. Daarmee is niet gezegd
dat ze verdwijnen of in aantal verminderen.
Integendeel. De kro bij voorbeeld zendt
meer godsdienstige programma’s uit dan
ooit tevoren (in 1939 8,8% in 1950 15,1%).
Bij de vara is het niet anders. In 1938

zond de rode omroep 26,7 % gesproken
woord uit en in 1950 is dat 36,8%. Men
staat nog steeds vrijwel kritiekloos achter de
‘eigen mensen’. VARA-verslaggever Arie
Kleywegt: ‘Wij liepen weken achter de
PvdA-politici aan te sjokken. Eigen stand
punten nam je daarbij niet zozeer in. Een
kerkdienstachtig gedoe. Wij deden dat met
onze ogen en oren dicht. Ik reikte de micro
foon aan en zij namen het woord.’ De veran
dering ligt erin dat de identiteit uitdrukken
de programma’s korter worden en bovendien
meer verspreid, tussen andere, meer lichte
programma’s verpakt worden.
Een gevolg van deze ontwikkeling is een
enorme versnippering van het programmaaanbod. Langer dan twee uur duurt een
programma zelden. Programma’ van vijf,
tien of vijftien minuten komen veelvuldig
voor, hetgeen voor de omroepverenigingen
het gunstige neveneffect heeft dat een pro
grammablad vrijwel onmisbaar wordt. Toch
is niet iedereen even gelukkig met deze ont
wikkeling. Ds. Spelberg, die het dertigjarig
bestaan van de vpro in 1956 te baat neemt
om terug te blikken merkt niet zonder treur
nis op: ‘Enkelen herinneren zich nog, dat in
het begin radiolezingen van drie kwartier
niet tot de zeldzaamheden behoorden, tot
aan de oorlog heeft de VPRO lezingen van
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Het radiotoestel in ont
wikkeling. Rechtsboven
een voor de leek onbegrij
pelijk samenstel van
knoppen, wijzers, hendels
en een losse luidspreker:
de NSF-V4 uit 1926. Het
is een dusdanig duur toe
stel dat er geen grote
markt voor bestaat. De
fabrikanten brengen in
de loop van de jaren daar
om ook toestellen voor het
grote publiek, die eenvou
diger te bedienen zijn en
veel goedkoper. Onder
aan de Philips 470 a die

omstreeks 1939 in massaproduktie wordt geno
men. Juist door zijn een
voud (slechts drie knop
pen en bovendien voor
zien van een stationsschaal waardoor men ge
makkelijker het favoriete
station kan vinden) en
zijn prijs, ƒ 89,-, een po
pulair toestel dat als bij
naam ‘het zonnetje’
kreeg. Linksboven een
veel gebruikte omroepmicrofoon, de Philips
2007.
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De vara trekt miljoenen
luisteraars met de radiostrip ‘De familie Door
snee’. Schrijvers en ac
teurs in gezellig samen
zijn bijeen. Van Links
naar rechts: Wim lbo,
Cor Lcmaire, Hetty Blok,
Jo Visschcr jr., Micke
Vcrstraete en Kees Brussc; zittend Annie M.G.
Schmidt (links) en Sophie
Steyn.

een half uur niet bezwaarlijk gevonden;
thans verdraagt de luisteraar een toespraak
van twintig minuten maar nauwelijks.’
Een nieuw element bij de radio is het geza
menlijk programma. Omdat het onafhanke
lijkheidsstreven bij de verenigingen nog
sterk leeft, zijn dit in de meeste gevallen pro
gramma’s die dermate algemeen zijn dat
geen omroepvereniging de aandrang voelt
ze zelf te maken: waterstanden, beursberich
ten, mededelingen voor land- en tuinbouw,
enzovoort.
Ook de nationale programma’s bij ver
jaardagen van het koninklijk huis worden
gezamenlijk uitgevoerd. Een beroemd voor
beeld bieden ook de programma’s die wor
den uitgezonden naar aanleiding van de wa
tersnoodramp in 1953. ncrv, vara en kro
sturen gezamenlijk reportageploegen naar
het geteisterde gebied. Later voegt ook de
avro zich hierbij.
De avro neemt niet alleen bij deze ge
beurtenis een afzijdige positie in. De alge
mene vereniging ziet door de popularisering
van het programma-aanbod van de verzuil
de organisaties haar positie als de populair
ste en grootste omroepvereniging aangetast,
hetgeen onder andere tot uiting komt in het
achterblijven in groei van het ledental.

Vooral vara en kro groeien formidabel,
respectievelijk van ioi ooo en 85 000 in
1947 tot 534 000 en 604 000 in 1960. De
NCRV-aanhang groeit van 101 000 naar
436 000 in dezelfde periode. Gegeven het
feit dat de avro voor de oorlog veruit de
grootste vereniging was, is de groei van
86 000 in 1947 naar 406 000 in 1960 een
tegenvaller. Pogingen het tij te keren geven
aanleiding tot hooglopende conflicten in de
AVRO-leiding. De oude loods Willem Vogt
neemt in 1952 zelfs ontslag na zo’n conflict.
Bij de radio-omroep is dus sprake van
schaalvergroting, professionalisering en po
pularisering. Het medium gaat voor steeds
meer mensen een centrale plaats in het leven
innemen en wordt, zeker in de avonduren,
voornamelijk in gezinsverband beleefd. Aan
dit gegeven veranderen de in 1951 begonnen
geregelde televisie-uitzendingen voorlopig
weinig.
Wie niet horen wil, moet maar zien
De televisietechniek is net zo oud als die van
de radio. Dat het veel langer heeft geduurd
eer televisie-uitzendingen plaatsvinden ligt
voornamelijk aan de bijzonder grote prakti
sche problemen die zich bij deze techniek
voordoen.
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Een nieuw medium dient
zich aan. De eerste, sta
len, tclevisiczendmast van
de ptt te Lopik. In de
ronde cabine onder de top
bevindt zich de straalonlvanger die gericht wordt
op de straalzender, die bij
de lokatie van de opname
(meestal de studio in Bussum) op een hoog punt is
geplaatst. Na ontvangst
wordt het signaal voor
uitzending gereed ge
maakt in het gebouw on
der de mast. Het uitein
delijke signaal wordt door
de op 212 meter hoogte
bevestigde antenne aan
de ether toevertrouwd. In
1961 is een compleet zen
dernet in Nederland vol
tooid. De zendmast van
Lopik is dan vernieuwd
en opgehoogd tot meer
dan 300 meter.
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Een zelfbouw-tclcvisieontvanger, begin jaren
dertig. De grote schijf is
een Nipkow-schijf met
tientallen minieme
gaatjes. Op het beeld
schermpje rechts kan tij
dens een uitzending een
wazig, strepcrig beeld
worden afgclezen.

P
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Iconoscoop, het hart van
de televisiecamera met
achter in de luchtledige
buis het vierkante mozaïekplaatje waarop het
beeld ‘geschreven’ wordt.

Schematische voorstelling
van de werking van de
iconoscoop.

7

LENS
MOZAÏEKPLAAT

7
ELEKTRONENSTRAAL

L

Al in 1884 construeert de Pool Paul Nipkow
de later naar hem genoemde schijf die met
behulp van daarin aangebrachte gaatjes een
bepaald beeld punt voor punt aftast. Omdat
de gaatjes op regelmatige afstand van elkaar
en spiraalsgewijs naar het centrum van de
schijf zijn aangebracht, is bij snelle omwen
teling ervan in principe ‘door de schijf heen’
het beeld erachter waar te nemen. Plaatst
men nu achter de schijf een serie lichtge
voelige cellen, die de beeldpunten ( = licht)
omzetten in elektrische stroompjes dan ont
staat een signaal. Na Marconi’s uitvinding
is het mogelijk signalen via elhergolven te
transporteren naar een ontvangtoestel. Daar
kunnen de stroompjes dan via een schijf
weer worden omgezet in beeld. Dit klinkt
heel eenvoudig, maar voordat zo’n theorie
praktisch werkt moet nog het een en ander
gebeuren. De eerste die redelijke resultaten
boekt is de exentrieke Ier John Logie Baird.
In 1926 (meer dan veertig jaar na Nipkow)
toont hij de mogelijkheden van beeldtransport aan met behulp van een Nipkow-schijf
met dertig gaatjes. In 1928 zendt hij zelfs al
beelden van Londen naar New York.
Het grote nadeel van het schijf-systeem is
dat slechts een bepaald klein aantal beeldlij
nen kan worden afgetast. Met gigantische
schijven, en nog grotere motoren om ze snel
ler rond te draaien, is men tot tweehonderd
lijnen gekomen, maar werkbaar is de vin
ding niet.
De grote ommekeer komt met de uitvinding
van de iconoscoop door de Amerikaanse Rus
Wladimir Zworykin. Hij past met geld van
de Amerikaanse radio-onderneming rca een
theorie toe die A. Campell Swinton al in
1908 had beschreven. Zijn vinding bestaat
uit een luchtledige glazen buis met daarin
een zogenaamde mozaïekplaat.
Op deze plaat valt via een lens het beeld.
Omdat de plaat bestaat uit miljoenen foto
cellen die licht omzetten in elektrische
stroompjes, wordt het beeld ontleed in mi-

nieme puntjes met elk een verschillende
lichtsterkte. Deze lichtsterkte wordt gemeten
door een onder in de buis opgewekte elektronenstraal, die door magneten langs alle
beeldpuntjes wordt gevoerd. Van links naar
rechts en van boven naar beneden ‘leest’ de
straal in 1 seconde 25 maal het gehele beeld
of eigenlijk 50 maal een half beeldje, want
men heeft ontdekt dat het lezen van eerst de
oneven lijnen (1, 3, 5, enz.) en dan de even
(2, 4, 6, enz.) een betere beeldkwaliteit ople
vert.
De elektronenstraal verzamelt dus informa
tie over de lichtverdeling van een bepaald
beeld en zet dit om in een signaal dat via een
zender in de ether wordt gebracht. In een
in de huiskamer opgesteld ontvangtoestel
wordt het signaal doorgegeven aan een elek
tronenstraal die het beeld ‘schrijft’ op de
lichtgevoelige bodem van een beeldbuis. Op
het beeldscherm verschijnen zo per seconde
25 beeldjes bestaande uit 625 beeldlijnen.
Omdat zo’n fantastische snelschrijver voor
een traag instrument als het menselijk oog
niet te volgen is, ontstaat voor de kijker de
illusie van een volledig beeld dat nog be
weegt ook.
Met de invoering van de iconoscoop-in
1934 in produktie genomen- wordt een be
langrijke stimulans gegeven aan het ont
staan van geregelde televisie-uitzendingen.
In 1929 was Baird al experimenteel begon
nen voor de bbc met behulp van het mecha
nische systeem. In 1936 start de bbc met ge
regelde uitzendingen. Op dat moment zijn
in Duitsland ook experimenten aan de gang.
Hier zoekt men het meer in de grootbeeldprojectie in hallen, stadions, bioscopen en
dergelijke. Televisie zou zo gebruikt kunnen
worden om bij massabijeenkomsten propa
gandistische programma’s te vertonen.
In Nederland ontwikkelt Philips in alle rust
en stilte de televisietechniek. De experimen
tele opnames in het Eindhovense laboratori-

65

66

zich over het nieuwe fenomeen. Men beveelt
onder meer aan televisie-uitzendingen voor
ontvangst in de huiskamer en in openbare
gelegenheden mogelijk te maken. Ze zullen
moeten worden verzorgd door de radiover
enigingen. De laatste beschouwen de ether
als hun territorium. Om te voorkomen dat
anderen via televisie een soort inbraak wil
len plegen in hel omroepbestel zijn ze er al
vroeg bij om te verklaren dat men bereid is
televisie-uitzendingen te verzorgen. De
vara had dat zelfs al in 1931 verklaard bij
gelegenheid van een door haar georganiseer
de televisiedemonstratie van Telehor A.G.
uit Berlijn, waarvan de resultaten overigens
matig waren.
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Televisiecamera, vóór
1940 ontwikkeld door
Philips in Eindhoven,
waarmee vervolgens in
diverse landen demon
straties worden gegeven.
Slechts weinig mensen
zien wat in dit ‘dure
speelgoed’.
um worden gedaan door onder anderen Erik
de Vries, een jonge televisie-enthousiast. In
1938 treden hij en zijn medewerkers naar
buiten door op de Voorjaarsbeurs in Utrecht
demonstraties te geven waar onder anderen
Wim Kan voor de camera verschijnt. Al vrij
snel, in 1936, buigt een officiële commissie
Aan de programma’s van
Philips Experimentele
Televisie (phet) werken
verschillende bekende ar
tiesten mee, zoals Wim
Sonneveld in 1949.

De experimenten worden door het uitbreken
van de oorlog stopgezet en in 1948 hervat.
Philips begint in maart van dat jaar met een
fabrieksmachtiging aan Philips Experimen
tele Televisie (phet). Drie avonden per
week komen gevarieerde en gesponsorde
programma’s uit een kleine studio in Eind-

Kijkje in de kleine studio
van phet in Eindhoven,
waar een programma
over kinderverzorging
wordt uitgezonden. Enke
le televisie-amateurs, die
zelf hun toestel bouwden,
kijken er ook naar.

hoven. Kijkers zijn de eigenaars van enkele
honderden door het bedrijf in de omgeving
van Eindhoven geplaatste ontvangers. On
der leiding van producer P. Beishuizen, re
gisseur Erik de Vries en technisch leider
W. van Vlerken schotelt de phet in 264
programma’s de kijkers een totaalprogram
ma voor met nieuws, films, amusement,
sport, toneel, kinderprogramma’s, cursus
sen, enzovoort.
De regering houdt het experiment nauwlet
tend in de gaten en benoemt een tweede televisiecommissie, die in 1949 onder meer advi
seert het systeem van 625 beeldlijnen te
gaan gebruiken (in Engeland gebruikt men
405, in Frankrijk 819 lijnen) gedurende een
tweejarig experiment. Tot dit laatste wordt
besloten. De nozema krijgt opdracht alle
betrokkenen en geïnteresseerden ervoor te
mobiliseren.
Dit wil niet zeggen dat de regering en-

thousiast aanstuurt op introductie van tele
visie. Premier Drees vraagt zich zelfs af of
de aanschaf van een televisietoestel niet een
te grote aanslag zal vormen op de spaar
zaamheid van de arbeiders, wat weer nade
lige gevolgen zal hebben voor de wederop
bouw.
Anderen, met name intellectuelen, vrezen
een verregaande culturele vervlakking en
smaakbederf. Bovendien zou het slechts
gaan om een truc van Philips om de mensen
iets aan te smeren waar ze niet om gevraagd
hebben. Philips ontkent dit niet maar ziet
het minder negatief: ze wil inderdaad de af
zet van apparaten stimuleren maar meer om
de algehele economische groei in Nederland
te bevorderen en daarmee de welvaart voor
iedereen te vergroten.
De regering kijkt voorlopig de kat uit de
boom. Ze wil wel meewerken, maar het mag
geen geld kosten en beloften over de toekom-
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Zo prijst een wcrcldbcdrijf in een reclamefolder
uit 1954 haar produkt
aan: televisie brengt de
wereld bij u thuis en ver
rijkt het gezinsleven. Ve
len vrezen daarentegen
een geestdodende afstom
ping. Wie heeft gelijk ge
kregen ?

stige structuur van een televisiebestel wor
den niet gegeven. Dit laatste is vooral van
belang voor de omroepverenigingen, die in
middels bij de onderhandelingen zijn betrok
ken. Zij willen meewerken mits toezeggin
gen gedaan worden dat ze ook na een expeVooral premier Willem
Drees staat niet te trap
pelen om televisie in Ne
derland in te voeren.
Maar als televisie er een
maal is, werkt hij er
graag aan mee. Op de
van Philips geleende reportagewagen registreert
een NTS-camcraman een
toespraak van vadertje
Drees op het Binnenhof
te Den Haag, 5 mei 1952.

rimentele periode mogen blijven uitzenden.
Hier blijkt eens te meer dat ten opzichte van
een gemeenschappelijke tegenstander de
principieel gescheiden verenigingen elkaar
uitstekend weten te vinden. Ze werken ten
aanzien van de televisie samen in de Neder
landse Televisie Stichting (nts, opgericht
31 mei 1951), omdat zij ‘. . . een zo doel
treffend mogelijke samenwerking op het ge
bied van de televisie-meer bijzonderlijk
voor wat betreft de verdeling en regeling van
de zendtijd, de coördinatie van program
ma’s, de exploitatie, de inrichting en het ge
bruik van gebouwen, apparatuur en mate
rieel en de regeling van personeelsaangele
genheden-wenselijk achten’.
Uitvoerige onderhandelingen in de zomer
van 1951 leiden tot een Televisie-beschikking op 29 september. Gedurende twee jaar
mag de nts drie uur per week programma’s
laten verzorgen door de omroepverenigingen
die zelf voor het daarvoor benodigde geld
moeten zorgen. De zender wordt ter be
schikking gesteld door de ptt. De studio
apparatuur en de technische kennis worden
kosteloos verstrekt door Philips. Erik de

programma betreft want taboe zijn . .colafiesjes, kruisbeelden, bieraffiches, herken
bare sigarettendoosjes, bestaande kranten
en decolletés dieper dan de aanzet van het
kuiltje. Ze werden schadelijk geacht voor de
volksgezondheid of uitgelegd als gratis recla
me.
Hoe weinig betekenis de televisie voor het
publiek dan nog heeft blijkt uit het aantal
televisietoestellen. Op i januari 1952 zijn
er ongeveer 500 in Nederland, twee jaar la
ter 2800 en in 1955 nog maar 9500. Dit is
natuurlijk niet zo verwonderlijk. Met het
dure toestel kan slechts drie uur per week
iets ontvangen worden, dat door de kinder
ziektes en onervarenheid van de
programmamakers nog van matige kwaliteit
is ook. Bovendien zijn er niet voldoende zen
ders om goede ontvangst in het hele land te
Vries, W. van Vlerken en andere Philipsmedewerkers zullen de omroepverenigingen
inwijden in de geheimen van het maken van
televisieprogramma’s. Zij worden daartoe
tijdelijk aan de nts toegevoegd. NTS-personeelsleden, medewerkers van Philips en de
omroepverenigingen werken mee om de eer
ste televisie-uitzending op 2 oktober 1951
de lucht in te krijgen. Vanuit het oude kerkgebouwtje ‘Irene’ in Bussum, dat is omge
doopt in Studio-Irene, opent staatssecretaris
J.M.L.T. Cals het televisietijdperk met een
waarschuwend woord. Techniek moet altijd
als middel, nooit als doel worden gezien.
‘Met deze richtlijn voor ogen zal de televisie
niet tot cultuurafbraak, maar integendeel
tot cultuurverspreiding en cultuuropbouw
kunnen medewerken. Daartoe is dan echter
nodig, dat zij geleid wordt door mensen met
een sterk cultuurbesef, met een geestelijke
achtergrond en een hoog ideaal.’ Hierna vol
gen twee filmpjes en het toneelstuk De To
verspiegel, speciaal geschreven en geregis
seerd (samen met Peter Koen) door Willy
van Hemert, die rekening heeft gehouden
met het feit dat het hier een gezamenlijk

Staatssecretaris Cals
neenu nog even de toe
spraak door die hij zal
houden om het televisie
tijdperk in Nederland of
ficieel in te luiden, 2 ok
tober 1951. Het NTS-vlaggetje waait alvast proef
naast de ventilator.

De eerste televisiestudio
van de nts wordt inge
richt in een leegstaande
kerk te Bussum. ‘Studio’
Irene begint met ioo mJ
studio-oppervlak, twee
camera’s en filmappara
tuur.
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Hetty Blok cn Ad Hooykaas in hei televisiespel
‘De Toverspiegel’ op de
eersie uitzcndavond van
de nts, 2 oktober 1951.

garanderen. Voor televisiesignalen wordt
namelijk gebruik gemaakt van ultrakorte
golven. Die kunnen in een rechte lijn tot aan
de zichtbare horizon ontvangen worden.
Omdat ze niet meebuigen met de ronding
van de aarde verdwijnen ze daarna in de
Op 7 november 1953 be
zoekt koningin Juliana
de televisiestudio, waar
ze uitleg krijgt over de
werking van een camera.

ruimte. De centrale zender in Lopik is lang
niet hoog genoeg om heel Nederland te be
strijken. Daarvoor is een net van televisie
zenders noodzakelijk. Rondom 1960 is dit
voltooid.
In de omroepwereld is de televisie een
vreemde eend in de bijt en nog weinig be
langrijk. Radio eist de meeste activiteit en
mankracht. Bij de nts werken aan het eind
van de experimentele periode nog maar 39
man, die overigens gelijktijdig op vakantie
worden gestuurd, zodat in de zomer een
maand lang geen uitzendingen plaatsvinden.
De kwaliteit van de programma’s wordt
naarmate de ervaring groeit beter maar de
beschikbare hulpmiddelen leggen grote be
perkingen op. In de studio is slechts de be
schikking over 100 m2 speelruimte. Omdat
beeldband nog niet bestaat en alles dus live
de lucht in gaat, behalve de films, zijn bij

jte.
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voorbeeld toneelstukken waar verschillende
decors of tientallen acteurs voor nodig zijn
zeer moeilijk realiseerbaar. Bijkomende na
delen voor acteurs en regisseurs zijn de ge
weldige hitte op de speelvloer als gevolg van
de enorme hoeveelheid benodigd licht en de
eindeloze camerarepetities om de uitzending
zo vloeiend mogelijk te laten overkomen.
Het ontbreken van beeldband is tevens een
handicap bij reportages. Een oplossing biedt
het gebruik van film, maar veel wordt toch
live gedaan, hetgeen lange en precieze voor
bereiding vergt ... en veel personeel. Niet
alleen moeten er, vergeleken met radio, veel
meer technici mee (zowel voor beeld, licht
als geluid), maar ook cameramensen en de
regisseur en zijn medewerkers zijn onmis
baar. Daarnaast moet een aparte ploeg pttbeambten uitrijden die zorgt voor de straal
verbinding van de lokatie naar de zender.

Televisiemaken is dus een kwestie van
nauwkeurige timing, zweet en veel geld. Er
wordt dan ook een behoorlijke aanslag ge
daan op de financiële reserves van de om
roepverenigingen. Gezamenlijk brengen ze
ƒ 1 240 000,- op. Geen wonder dat het hen
‘tot voldoening stemt’ dat de regering zelf de
voortzetting van de televisie na 1 oktober
1953 financieel mogelijk maakt. Omdat een

Elke omroepvereniging
heeft een eigen gast
vrouw, die programma’s
aankondigt en er, vooral
in het begin, niet zelden
zélf aan meedoet. In okto
ber 1956 poseren zij ge
zamenlijk ter gelegenheid
van het vijfjarig bestaan
van de nts. Van links
naar rechts: Tanja Koen
(ncrv), (‘Tante’) Hanny
Lips (kro), Vertie Dixon
(vpro), Ageeth Scherp
huis (avro) en Karin
Kraaijkamp (vara).

Soms moet er worden ge
ïmproviseerd bij buiten
reportages. Een NTS-cameraman probeert prin
ses Beatrix in beeld te
krijgen na haar aankomst
op schiphol, 23 september
1959.
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Simon van Collum houdt
cr in 1958 al van om in
zijn YPRO-filmprogramma ‘De oude draaidoos’
stunts uit te halen. De de
corbouwers zijn er goed
voor.

Het van de radio bekende
duo Dorus en ‘meneer’
Cor Steyn probeert het
sinds 1955 ook op de televisie voor de vara, met
overweldigend succes.

definitieve regeling van de televisie en de
financiering daarvan door parlementaire en
buitenparlementaire schermutselingen uitblijft, wordt telkens voor enkele maanden
de tijdelijke zendmachtiging van de nts ver
lengd. Brandpunt van de strijd is het alge-

meen programma van de nts. De schijnbaar
eeuwigdurende strijd om het nationale ka
rakter van de omroep steekt opnieuw de kop
op. De omroepverenigingen zien de taak van
de nts het liefst teruggebracht tot die van
een facilitair bedrijf als de nru met bevoegd
heid tot het maken van gezamenlijke pro
gramma’s. Een krachtige lobby in het parle
ment, met name vanuit confessionele hoek,
steunt de verenigingen in deze wens.
De minister is sterk geporteerd voor een al
gemeen programma, door de nts met een
eigen programmastaf uit te voeren. Televisie
moet immers, omdat maar één net in ge
bruik is, voor zoveel mogelijk kijkers aan
vaardbaar zijn. Bovendien dienen de naar
verwachting in aantal sterk toenemende Eu
ropese uitwisselingsprogramma’s, de zoge
naamde Eurovisie-uitzendingen, represen
tatief te zijn voor heel Nederland. Wat ge
meenschappelijk kan, móet gemeenschappe
lijk gedaan worden. De minister wil tevens,
gezien ’s rijks financiële bijdrage, meer over
heidsinvloed in het NTS-bestuur dat uitslui
tend bestaat uit vertegenwoordigers van de
omroepverenigingen. Alleen over de uitein
delijke financieringsvorm is men het snel
eens: er zal een schouwgeld geheven worden
van ƒ 30,- per jaar op elk geregistreerd tele-

visietoestel. Voor eventuele tekorten staat de
regering garant.
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De politieke touwtrekkerij wordt ... op
televisie uitgezonden. De kijkers naar de on
geveer io ooo toestellen kunnen zien dat
minister Cals in maart 1955 ‘n de Tweede
Kamer een nederlaag lijdt. Zijn plannen
voor een algemeen programma worden on
mogelijk gemaakt door een motie van zijn
partijgenoot de Kvp’er J.M. Peters. Het al
gemeen programma wordt een gezamenlijk
programma (25-50% van de totale zendtijd)
dat de nts zal verzorgen namens en in zend
tijd van de omroepverenigingen, die ieder
een eigen zendmachtiging krijgen en vol
strekt autonoom blijven.
Het geheel krijgt zijn wettelijk beslag in het
Televisiebesluit 1956. Een nieuw element
hierin is de zendmachtiging voor kerkge
nootschappen om kerkelijke uitzendingen te
verzorgen tot 5% van de zendtijd. Het ikor
en het nieuwgevormde Convent van kerken
(cvk) en Rooms-Katholiek Kerkgenoot
schap (rkk) zullen van deze mogelijkheid
gebruik maken, het rkk samen met de kro.
Een kleine overwinning voor de minister is

zijn bevoegdheid drie kroonleden in het der
tien man sterke NTS-bestuur te benoemen.
In 1958 wordt ook de voorzitter voortaan
door de regering benoemd. De hoeveelheid
zendtijd wordt in 1956 op tien uur gebracht,
zendtijd die nog steeds voor het grootste deel
in de avonduren gevuld wordt. Voor de kin
deren is er sinds 1954 een half uur op
woensdag en sinds 1 april 1956 een half uur
op de zaterdagmiddag voornamelijk gevuld
met ooms en tantes (Hannie!) die programKinderprogramma’s in
de jaren vijftig. Boven: de
populaire kindervriend
Dappere Dodo, gespeeld
door het poppentheater
vaa Bert Brugman (kro,
1956). Links: Han Rensenbrink leert kinderen
met dieren omgaan in
‘Wie wil er mijn mar
motje zien?’ (ncrv,
1958).
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Toneelstukken gaan live
de lucht in en korte pau
zes moeten de decorwisse
lingen opvullen. De be
wondering voor de acteer
prestaties wordt er niet
minder om. Indrukwek
kend zijn Ko van Dijk en
Jan Blaaser in ‘Requiem
voor een zwaargewicht’
voor de avro in 1959.

ma’s aankondigen en presenteren als Dap
pere Dodo, Professor Plano en de Verrekij
ker, het internationale jeugdjournaal.
Intussen is na het opruimen van het laatste
verzet van enkele omroepverenigingen op 5
januari 1956 het NTS-journaal van start ge
gaan als ‘gezamenlijk programma’ dat elke
uitzendavond terug moet keren. Uniek is dat
het journaal, zoals het al gauw gaat heten,
wordt gemaakt door een NTS-team dat spe
ciaal is vrijgemaakt voor deze eerste zelf
standige NTS-rubriek. Omdat uitsluitend
film wordt gebruikt is met name het buiten
landse nieuws niet zo actueel als bij voor
beeld op de radio. Pas later zal via het Eurovisie-zendernet de internationale beelduit-

wisseling een feit worden en daarmee zal de
actualiteit verbeteren. Het Eurovisienet is
dan al enkele jaren, sinds 1954, officieel in
gebruik. Het bestaat uit een groot en groei
end net van televisiezenders dat beeldoverdracht van een plaats in Europa naar ver
schillende andere via een aantal schakelin
gen mogelijk maakt. In juni 1953 was een
officieuze uitzending uit Engeland voorbode
van de Eurovisie. De bbc zond toen naar
enkele landen op het continent een serie re
portages over de kroning van Elisabeth 11 tot
koningin van Groot-Brittannië.
De bijdragen van de Eurovisie, onder auspi
ciën van de European Broadcasting Union
(ebu), het Europees overlegorgaan inzake
omroep, leveren een belangrijke bijdrage
aan de populariteitsgroei van televisie. Zo
kijkt men bij voorbeeld in 1954 massaal
naar de wereldkampioenschappen voetbal
in Zwitserland. De cafés en andere openba
re gelegenheden met televisie stromen vol;
de weinige mensen met een eigen toestel
krijgen horden kennissen, familieleden en
buren ‘op visite’, die vaak enige tijd later
ook overgaan tot de aanschaf van een eigen
kijkkastje. De opmars van de televisie krijgt
langzaam gestalte.

De eersie kleine, en dus
overvolle rekwisietenzol
der van de nts in 1957.
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Miljoenen vensters op de wereld

Het Beeld zij geprezen
Rondom 1960 wordt algemeen geconsta
teerd dat in korte tijd de wederopbouw een
doorslaand succes is geworden. De economie
groeit gestaag, evenals de welvaart. De ont
dekking van een gigantische aardgasbel bij
Slochteren in 1959 geeft een extra stimu
lans. De grote groep die door loonmatiging
de wederopbouw grotendeels mogelijk heeft
gemaakt, profiteert mee. Ten eerste door
een aantal loonsverhogingen die uitstijgen
boven de toenemende kosten van levenson
derhoud. Ten tweede door het uitgebreide
stelsel van sociale zekerheid dat voor een
groot deel door rooms-rode coalities onder
leiding van Drees tot stand wordt gebracht:
ww (1952), aow (1960), aww (1960). Ten
derde door de invoering van de vrije zater
dag voor de meerderheid van de bevolking
in 1961-1962. De verhoogde koopkracht
doet de consumptie van met name luxe-artikelen toenemen.
Stofzuigers, wasmachines, koelkasten en
dergelijke worden meer gekocht dan ooit.
De auto wordt een massaverschijnsel op de
wegen. De consumptiemaatschappij dient
zich aan, hetgeen symbolisch wordt geïllus
treerd door de opening van de eerste zelfbe
dieningswinkels in Amsterdam. De goede
ren, zo spiegelt de ondernemer de mensen
voor, liggen voortaan binnen ieders bereik
en voor het grijpen.

Nederland is nog steeds verzuild hoewel de
doeleinden achter de verzuiling bereikt zijn.
Immers de emancipatie van katholieken en
gereformeerden is voltooid, de schoolvrijheid
is al bijna een halve eeuw een feit, het kapi
talisme heeft onder druk van de arbeidersbe
weging grote concessies gedaan, de sociale
zekerheid garandeert iedereen een redelijk
bestaan en de socialisten nemen al jaren deel
aan de regering. De drie grote levensbe
schouwelijke groepen zijn geïntegreerd in
de samenleving en hebben hun strijdbaar
heid verloren. De verzuiling heeft weinig
andere functie meer dan de groep bijeen
houden omdat de groep nu eenmaal bijeen

Mgr Bekkers in 1961 in
de oudste (nu nog be
staande) actualiteiten
rubriek: Brandpunt. De
kro volgt het episcopaat
op de voet. Links een titelrolapparaat.

76

hoort. De bisschoppen hebben het in 1954
in een mandement nog eens duidelijk ge
zegd: de Nederlandse katholieken moeten
de rijen gesloten houden en mogen geen con
tact onderhouden met organisaties als het
nvv en de vara. Alleen al het feit dat deze
waarschuwing gegeven wordt, is een teken
dat er aan de eenheid onder de katholieken
geknaagd wordt.
Ontzuilingstendensen treden aan het
licht. Vooral de grootstedelijke jeugd, niet
grootgebracht in de felle levensbeschouwe
lijke strijd van de periode tussen de twee we
reldoorlogen, zoekt openingen naar buiten.
Contacten met andersdenkenden zijn voor
hen vanzelfsprekender. Groepen worden
voor hen veel eerder gescheiden door gedrag
en houding. Zich sterk afzettend tegen oude
patronen en vastgeroeste en benauwende
denkbeelden ontwikkelen ze (sub)culturen
met eigen muziek, kleding, vervoermiddelen,
uitgaansgelegenheden, enzovoort, maar in
sommige gevallen ook met eigen ideeën en
filosofieën. Generatiekloof is een nieuw
woord, net als democratisering. Beide ver-

schijnselen dringen in de jaren zestig in alle
geledingen van de maatschappij door.
De vernieuwingsdrang onder druk van de
toenemende welvaart heeft zijn weerslag op
het maatschappelijk leven. Binnen de ker
ken gist het. Ontkerkelijking dreigt. De
vroeger ondenkbare oecumenische bewe
ging, die streeft naar toenadering tussen de
verschillende kerken, wint terrein. Machts
posities wankelen. De kvp verliest tussen
1963 en 1971 een derde van haar kiezers.
Nieuwe partijen ontstaan. Met redelijk tot
groot succes steken ze de oude partijen naar
de kroon: psp (1957), Boerenpartij (1958),
Democraten ’66, ppr (1968). Nieuw Links
en de rechtervleugel van de pvda verscheu
ren de partij, wat uiteindelijk leidt tot de
vorming van Ds’70. Provo komt met zijn wit
te fietsenplan en zet Amsterdam bij tijd en
wijle ondersteboven. Bij het huwelijk van
prinses Beatrix met Claus van Amsberg vin
den provocaties plaats. Mensen demonstre
ren tegen de oorlog in Vietnam en de on
rechtvaardigheid in de wereld.

Hilariteit in de studio,
gespreksstof voorjaren.
In de quiz ‘Van je familie
moet je het hebben’ ac
teert een koe ... en hoe.
Presentatrice Mies
Bouwman schuift een
teiltje naar voren, maar
het kwaad is al geschied.
avro, 5 juli 1958.
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Dit scala aan gebeurtenissen wordt geregis
treerd door het ‘venster op de wereld’. De
televisie wordt zelfs als een van de voor
naamste oorzaken voor de vernieuwing ge
zien. Feit is dat televisie in korte tijd uit
groeit tot één van de belangrijkste, zo niet
het belangrijkste massamedium. Hel aantal
toestellen dat tot 1957 langzaam toeneemt,
schiet de hoogte in. Op 1 januari van dal
jaar zijn 99 500 toestellen geregistreerd, een
jaar later 239 000 en weer een jaar later
391 000. Daarna is de toeneming per jaar
circa 250 000. In 1961 wordt het eerste mil
joen bereikt, vijfjaar later het tweede. De
toenemende welvaart maakt de aanschaf van
het relatief dure kijkkastje mogelijk. Belang
rijke stimulans is de uitbreiding van de
zendtijd. Door de verhoogde opbrengst uit
het kijkgeld kan het wekelijks aantal zend
uren worden verhoogd van 12 in 1958 via
18 in 1960 naar 30 in 1962.
Wellicht het voornaamste argument voor
de aanschaf van een toestel is het populaire
programma-aanbod. Het eerste kijkdichtheidsonderzoek dat in 1958 wordt gehouden,
onderstreept dat lichte, verstrooiende pro
gramma’s veruit de meeste kijkers trekken.
Dan al kijken meer dan een miljoen mensen
naar het muzikale blijspel Pension Homme
les (vara) en de AVRO-quiz ‘Van je familie
moetje ’t hebben’. Quiz-concurrent ‘Weet
wel watje vraagt’ met Theo Eerdmans
(vara) gooit hoge ogen, evenals het geva
rieerde zaterdagavondprogramma Weekendshow (avro). Het enige informatieve
programma dat evenveel kijkers trekt is het
NTS-journaal.
De techniek raakt in deze periode in een
stroomversnelling. Door het ruimere budget
kunnen nieuwe vindingen beter en sneller
worden toegepast. Sinds 1957 is het moge
lijk televisiebeelden op te nemen op banden.
Het vergroot de vrijheid van de programma
makers. De programma’s hoeven niet meer
per se live de lucht in en kunnen in principe
scène voor scène in alle rust worden opgeno-

men. Omdat de toenemende hoeveelheid
zendtijd de omroepverenigingen een grotere
uitzendfrequentie garandeert gaan ze over
tot het maken van serieprogramma’s, zowel
amusement als actualiteiten, die elke week
terugkeren. Series met name uit de Verenig
de Staten en Engeland worden aangekocht.
Bijkomend voordeel hierbij is dat het een
vrij goedkope manier van programmamaken
is. Er blijft dus meer geld over voor de eigen
produkties. In 1957 bijt de avro het spits
af met het gefilmde Luipaard op schoot. Na
1960 breekt de dijk. Misdaadseries als In
terpol Calling (vara) en Alfred Hitchcock

Scène uil de populaire televisiestrip ‘Pension
Hommeles’, geschreven
door Annie M.G.
Schmidt, die het succes
van de radiofamilie Door
snee op televisie voortzet.
vara, 1958. V.l.n.r.: Donald Jones, Maya Bouma, Ko van Dijk en Mieke Verstraete.

In 1962 viert het ncrvmeisjeskoor ‘Sweet Sixteen’ het tienjarig jubi
leum op de televisie.
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Een van de vele buiten
landse televisieseries is
het Engelse ‘Coronation
Street'dat door de vara
wordt uitgezonden. ‘Ge
wone mensen in een ge
wone straat’ blijkt een
succesformule die ook in
Nederland aanslaat.

'

Wim Kan belt in luttele
minuten een ton bij el
kaar, afkomstig van in
dustriëlen. Alles voor de
eerste grote televisie-actie
‘Open het Dorp’, avro ,
26 en 27 november 1962.
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presents (kro) verschijnen op het scherm,
evenals de westerns Rawhide (vara) en Bonanza (kro). De mensen kunnen zich voort
aan vergapen aan het ziekenhuisleed van
Dr. Kildare (vara/nts) en lachen om de
humor van Vader weet het beter (ncrv) en
Dick van Dycke (avro). Voor de jeugd dra
ven Ivanhoe (kro), de Flintstones (kro) en
Lassie (ncrv) op, gevolgd door vele vele an
deren.

Onder invloed van deze factoren groeit het
omroepbedrijf in omvang. Meer studio’s zijn
nodig evenals montagefaciliteiten, meer de
cors en rekwisieten, een vertaalafdeling om
de buitenlandse programma’s te ondertite
len, meer reportagetreinen, meer camera’s
en natuurlijk meer personeel. Voor het eerst
wordt in 1962 speciaal iets voor televisie ge
bouwd (een studio) in een gebied waar een
groot omroepcentrum zal verrijzen.

De kramen staan er bol

;
;

Niet alleen in omvang, maar ook in belang
groeit de televisie. De plaats ervan in het
openbare leven is onder meer af te lezen aan
de antennevvouden op de daken en de veran
derende woninginrichting. Meubels worden
voortaan gegroepeerd rond het televisie
toestel. Tekend is ook een dramatische te
ruggang in het bioscoopbezoek: in 1956 nog
68,9 miljoen, in 1960 54,2 miljoen en in
1966 nog maar 33,6. De televisie-uilzending
steekt ‘het weer’ als gespreksonderwerp
naar de kroon. Televisie brengt de bevolking
soms tot ongekende activiteit. In november
1962 brengt de avro met de actie ‘Open het
dorp’/ 21 000 000,- bij elkaar. Mies Bouw
man weet in de 23 uur durende marathon
uitzending mensen te bewegen hun geld on
der andere in lucifersdoosjes naar sigaren
handelaars te brengen.
Juist omdat televisie zoveel kijkers trekt en
tot 1964 maar één kanaal in gebruik is,
heeft het medium een sterk de verzuiling
doorbrekende werking. Mensen zien pro
gramma’s van andere omroepverenigingen
en dat geeft nog wel eens opschudding. Dui
delijk komt dit naar voren naar aanleiding
van de derde uitzending van het satirische
VARA-programma ‘Zo is het toevallig ook
nog eens een keer’ op 4 januari 1964. Het
televisiekijken wordt daarin vergeleken met

een geloof en het toestel geportretteerd als
het Heilige Beeld. De bijbel parafraserend
merkt presentator Peter Lohr onder meer
op ‘Want het Beeld is tot de mens gekomen
en heeft de mens gevormd naar zijn even
beeld’ en ‘gij zult de knop geenszins om
draaien want dit is het Beeld een gruwel’.
Dit laatste gebeurt blijkbaar in een aantal
huiskamers wel, want de vara en Mies
Bouwman (een van de medewerkenden)
krijgen een stortvloed van brieven te verwer
ken. Hoewel de mening van het merendeel
der bevolking positief is over het programma
overheersen in de openbare discussie de ne
gatieve bevindingen. Er wordt gesproken
van blasfemie en krenken van heilige ge
voelens van bevolkingsgroepen. Het opmer
kelijke is dat maar liefst 95% van de toestelbezilters die tevens lid van de ncrv zijn de
uitzending gezien heeft. Dit is nog hoger
dan het percentage VARA-leden (85). 79%
van de KRO-leden heeft ook gekeken. Zon
neklaar blijkt dat het merendeel van de
toestelbezitters naar alles kijkt ongeacht wie
er zendt. Pas met de inwerkingstelling van
het tweede net in de loop van 1964 krijgt de
kijker de mogelijkheid over te schakelen
naar een ander programma. Dit wil overi
gens niet zeggen dal de reacties op bepaalde
programma’s minder worden, want de
maatschappelijke veranderingen gaan niet
Het taboe-doorbrekende
programma ‘Zo is
het... ’ is gebaseerd op
hei Engelse ‘That was
the week that was’. Ach
ter de tafel van links naar
rechts: Dimitri Frenkel
Frank, Rinus Ferdinandusse, Jan Blokker en
Joop van Tijn. Rechts
naast de camera Peter
Lohr en meer naar achte
ren, Gerard van het Reve.
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De maatschappelijke ver
anderingen gaan niet aan
de televisie voorbij: jonge
ren hebben een andere
moraal, zoals blijkt in het
vpRo-programma ‘Hoep
la’. Een blote Phil Bloom
schokt de mensen en
doorbreekt een taboe,
1967.

ongemerkt aan de programmamakers voor
bij. Voor een deel van de kijkers is dat wel
even wennen.

Televisie verandert veel,
zelfs de inrichting van
woningen. Bij velen staan
de stoelen of banken niet
meer rond de tafel, maar
rond het televisietoestel.

De groei van de belangstelling voor televisie
heeft verstrekkende gevolgen voor de radio.
Ging de radio de jaren vijftig in als het gezinsmedium bij uitstek, de overvleugeling
door de televisie leidt tot een toenemend in
dividueel gebruik. In de avonduren schaart
het gezin zich voortaan, zo het zich nog
schaart, rond de beeldbuis. Radio is voor
diegene die interesse stelt in een bepaald
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programma of de stilte op wil heffen. Deze
ontwikkeling wordt zijdelings bevorderd
door het groeiende gebruik van transistoren
in radiotoestellen. Het toestel kan kleiner
worden en door gebruik van batterijen
draagbaar. Het bezit van een tweede toestel
wordt heel gewoon.
In 1960 luistert na zeven uur ’s avonds twee
derde van de bevolking niet meer naar de
radio. In 1962 is dat driekwart. Vooral de
programmasoorten die televisie veel aan
trekkelijker kan verzorgen zoals amusement
en spelletjes gaan aan de zware concurrentie
ten onder. In 1960 luisteren daar gemiddeld
600 000 mensen naar. In 1953 waren dat
er nog tussen de 1,5 en 3 miljoen. Het programma-aanbod op de radio verandert dan
ook. ’s Avonds worden programma’s uitge
zonden gericht op luisteraars met specifieke
wensen. De radio werpt zich op die pro
gramma’s die dit medium veel beter kan ver
vullen dan televisie: muziekuitzendingen
met hoge uitzendkwaliteit (fm, en daar
door mogelijk geworden stereo), educatieve
programma’s en vooral actuele informatie,
Dit laatste is een van de sterkste punten.
Veel goedkoper dan televisie, simpeler en
op vrijwel elk uur van de dag kan radio actueel nieuws verzorgen. De uitzendingen

van het anp worden dan ook met een grotere
frequentie uitgezonden en de actualiteiten
rubrieken en -programma’s van de zendge
machtigden worden steeds belangrijken Met
de kwalitatief uitstekende en lichte Nagraopneemapparaten reizen reporters naar alle
uithoeken van het land om te registreren
wat er gebeurt. Het aantal operationele
Nagra’s groeit in korte tijd tot 84. De hou
ding van een deel der reporters verandert
met de tijd mee. Analoog met de ontmytho
logisering van het gezag in de maatschappij
staat hij/zij minder serviel tegenover gezags
dragers. De kritische journalistiek gaat aan
radio en televisie niet voorbij.
Tegen zo’n overstelpende hoeveelheid snelle
informatie kan de televisie niet op. Alleen
het journaal geeft het actuele dag-aan-dagnieuws. De actualiteitenrubrieken van de
omroepverenigingen concentreren zich op
gefilmde achtergrondinformatie uit alle de
len van de wereld. Door het indringende ef
fect van beelden is de confrontatie met de
wereldproblemen harder dan het via radio
of schrijvende pers ooit geweest is. Kijkers
zien voor het eerst met eigen ogen van dag
tot dag de ellende van oorlogen en/of hon
gersnood en ziekte aan zich voorbij trekken.
Met recht brengt de televisie de wereld bij
de mensen thuis. De kennismaking is niet
altijd en niet voor iedereen even aangenaam.
Commerciële televisie, ja of nee?
Binnen het omroepbedrijf vinden dus ingrij
pende interne verschuivingen plaats. Drei
gingen van buiten spelen daarbij een be
langrijke rol. De reeds genoemde ontzuiling
verzwakt de basis onder het, op verzuilde
principes gebouwde, omroepbestel. De om
roepverenigingen werken er zelf aan mee
door een zeer algemene programmering toe
te passen. De oude kritiek op het bestel
steekt de kop weer op. Concentreerde de be
hoefte aan verandering zich vroeger op de
nationele omroep, nu is het speerpunt in de
strijd de commercie. Reclame op radio en

televisie in wat voor vorm dan ook wordt
gezien als de sleutel om het bestel te openen
voor andere zendgemachtigden.
Reclame op televisie is net als op de radio
verboden. Het bedrijfsleven acht reclame
door de groeiende consumentenmarkt en de
algehele economische schaalvergroting ech
ter onmisbaar. Door de toenemende interna
tionale concurrentie en de reclamemogelijk
heden van het Duitse en Engelse bedrijfsle
ven is reclame op met name televisie, met
haar enorme publieksbereik, een middel om
het marktaandeel van het Nederlandse be
drijfsleven te behouden en uit te breiden.
Voor de praktische uitwerking kijkt men
niet naar de Verenigde Staten met zijn
‘sponsored programmes’ (dat zijn program
ma’s geheel betaald door een bedrijf in ruil
voor reclame tijdens het programma), maar
naar Engeland waar sinds 1954 naast de
bbc een net van commerciële televisiemaat
schappijen werkt onder supervisie van de
Independent Television Authority (ita).
De eerste levensvatbare Nederlandse plan
nen voor commerciële televisie worden in
1956-1957 ontwikkeld door de Onafhanke
lijke Televisie Exploitatie Maatschappij
N.V. (otem) en zijn gebaseerd op het En-

Johnny en Rijk in avro’s
‘Weekendshow’, 1964.

Een nieuwe televisieheld
sinds 1963. Wat ’s avonds
in Willem O Duys’ ‘Voor
de vuist weg’ is geweest,
is de dag erna een natio
naal gespreksonderwerp.
Zanger Adamo en zijn
uitgebreide familie zijn
op slag beroemd, avro,
1964.

gelse voorbeeld. De otem is een bundeling
van enkele grote banken, bedrijven (onder
andere Heineken, Philips, aku, Van Om
meren) en landelijke dagbladen (Telegraaf,
Volkskrant, Parool, NRC, Algemeen Han
delsblad), en als zodanig een machtige en
rijke pressiegroep. Men streeft, naar het
verzorgen van televisieprogramma’s op een
eigen net. De financiering zal plaatsvinden
door middel van reclame, die niet méér
plaats mag innemen dan 10% van de zend
tijd en die los moet staan van de program
ma’s.

Een gevaarlijke concurrent van de otem
duikt begin 1963 op in de combinatie Stich
ting Televisie Nederland/NV Televisie Reclame-exploitatie, kortweg tvn/ter. Deze
groep probeert het grote bezwaar dat tegen
de otem bestaat, programmaverzorging en
reclame-exploitatie in één organisatie, te
vermijden door deze zaken strikt gescheiden
te houden. De commerciële kant wordt be
hartigd door speculant/projectontwikkelaar
Reinder Zwolsman via de ter. De pro
gramma’s zullen komen van de tvn die on
der leiding staat van de burgemeester van
Rotterdam G.E. van Walsum, een man die
vlak na de oorlog een belangrijke rol speelde
in de beweging voor een nationale omroep.
Via de tvn/ter hoopt hij dit ideaal einde
lijk te verwezenlijken.
Aan het begin van de jaren zestig is het
dringen geblazen aan de poorten van de Ne
derlandse omroep, want ook een groep dag
bladen en de tijdschriftuitgevers hebben, uit
vrees hun greep op de advertentiemarkt te
verliezen, een aanvraag ingediend om recla
me op radio en televisie te mogen exploite
ren.
Startklare plannen genoeg dus. De reali
sering ervan is echter gebonden aan toestem
ming van de regering. Het wachten daarop
Een satirisch kijkje op
commerciële televisie.
NTS, 1965.
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duurt voor sommigen veel te lang. Zij nemen Met als enige uitgangspunten ‘geen politiek
het initiatief in eigen hand. Zo iemand is bij
en religie’ en ‘populair zijn of arm blijven’
voorbeeld de journalist Pieter de Ruwe. In
zendt Veronica vooral lichte muziek uit, af1958 begint hij een tijdschrift dat na een fugewisseld met veel reclame. Snel bereikt de
sie met het familieblad Vizier in 1960 Telezender een grote populariteit vooral in het
vizier gaat heten. Wekelijks worden hierin
westen en midden van het land. Een half
de programmagegevens van radio en televijaar na de start van de uitzendingen constasie gepubliceerd ondanks verzet van de omteren enquêteurs bij een onderzoek naar
roepverenigingen. Die zien immers hun mo- luistergewoonten dat 14,7% van de bezochte
nopolie op de publikatie van deze gegevens
huishoudens op het moment van ondervrageschonden. Het onafhankelijke programging Veronica heeft aanstaan; 63% luistert
mablad annex familieblad slaat aan. Binnen
wel eens naar de ‘illegale’ zender,
korte tijd zijn er 600 000 abonnees.
De programmering is in de beginjaren
nog het best te omschrijven als HilversumHet station waar muziek in zit
zonder-politiek-en-godsdienst. Sommige
Een ander initiatief wordt in oktober 1959
programma’s komen zelfs regelrecht van de
De ‘Borkum Riff, het
eerste zendschip van Ra
dio Veronica, is een Duits
lichtschip uit 1911 dat
eigenlijk rijp is voor de
sloop. In november 1964
wordt het vervangen door
de ‘Norderney’.
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door een groep vrije radiohandelaren en
kleine zakenlieden genomen. Zij richten de
Vrije Radio Omroep Nederland (vron) op
met als doel te komen tot een radiozender
op zee. Door het uitzenden van reclame
boodschappen tijdens populaire program
ma’s is het maken van grote winst mogelijk,
hetgeen is aangetoond door radio Mercur
en radio Syd die voor de Scandinavische kust
liggen. Men koopt een oud schip in Duits
land voorƒ 65 000,- en op 19 april 1960
dringt Radio Veronica voor het eerst de Ne
derlandse ether binnen. Men ligt buiten de
territoriale wateren voor anker en omzeilt
zo letterlijk en figuurlijk de Nederlandse
wet.
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officiële omroep zoals ‘De familie Door
snee’, ‘Men vraagt en wij draaien’ en de in
1965 begonnen Nieuwsberichten. Symbo
lisch is dat de eerste ‘studio’ gevestigd is in
Hilversum. De primitieve situatie daar
roept herinneringen op aan de beginperiode
van de hdo veertig jaar eerder. Ook bij Ve
ronica is de apparatuur uit oude onderdelen
in elkaar geknutseld en heeft men last van
bijgeluiden, met name van de straat. Als
echter de (reclame-)inkomsten toenemen
kunnen betere faciliteiten worden gescha
pen. Het geld stroomt binnen als Veronica
zijn luisterdichtheid ziet groeien tot 8,8% in
1965. De gezamenlijke Hilversumse zenders
komen niet verder dan 12,4%. De interesse
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Deelnemer
1962/63

meeste technische handelingen verricht zoals
het inschakelen van korte muzikale medede
lingen, de zogenaamde jingles, tussen gram
mofoonplaten. De verbindende teksten wor
den niet meer van tevoren uitgeschreven
maar ter plekke verzonnen en zijn kort. De
indruk ontstaat dat niet langer de muziek
centraal staat maar vooral de manier waar
op zij wordt aangekondigd. De presentator
is showman, het programma show. Doordat
iedere dag op hetzelfde uur dezelfde show
te horen is, is een nieuwe radiovorm gebo
ren: de horizontaal geprogrammeerde pop
zender.

Penningmeester:

Ni 182116
Contributie f 1.— per jaar
Postbus 14. Hilversum - Giro 38403 ten name van penningm. C. Petrus, Hilversum

Voorƒ i,- per jaar sieun
je Veronica én een groot
aantal charitatieve instel
lingen. Bovendien krijg
je een fraaie luistervis
kaart, hetgeen herinnert
aan de luistervinkkaarten
die de avro voor de twee
de wereldoorlog aan haar
leden verstrekte.

in het huren van reclamezendtijd is zo groot
dat met de opbrengst ervan een nieuw pand
in Hilversum kan worden aangekocht. Een
uitstekend geoutilleerde discotheek en vijf
moderne opnamestudio’s vinden er een
plaats.
In het midden van de jaren zestig waait uit
Amerika een nieuwe programmavorm over
die bij Veronica toepassing vindt. Het feno
meen disc-jockey onderscheidt zich van tra
ditionele radiomakers doordat hij/zij zélf de

Aangelokt door het succes van Veronica ko
men verscheidene andere zeezenders op, die
met wisselend succes vanaf de Noordzee de
Nederlandse, Belgische en Engelse ether
bestoken met popmuziek. De omroepvereni
gingen slaan de populariteitsgroei van deze
zenders met toenemende ergernis gade. Als
wapen in de strijd om de luisteraars wordt
in 1965 Hilversum 3 ingeschakeld. Het is
de eerste officiële categorale zender, dat wil
zeggen dat geen algemeen programma maar
slechts een specifiek deel, in dit geval pop
muziek, wordt uitgezonden. Hilversum 3
moet met zijn FM-kwaliteit de luisteraars
terugwinnen. Met succes. De luisterdicht
heid van Veronica loopt terug.

Het jingle-kastje van Ve
ronica geeft de essentie
van een commerciële pop
zender weer: korte muzi
kale spreuken en reclame.

SOLDEN OLDIE

|

Een tweede initiatief, speciaal gericht op
Nederland, wordt ondernomen door de Reclame-televisie Exploitatie Maatschappij
(rem) waarachter scheepsbouwer Cornelis
Verolme en speculatie-bank Texeira de
Mattos zich verschuilen. Vanaf een kunst
matig eiland buiten de territoriale wateren
zendt de rem vanaf juni 1964 radio- en van
af augustus van dat jaar ook televisiepro
gramma’s uit. Het grootste deel van de pro
gramma’s is in het buitenland gekocht. De
financiering loopt voor een belangrijk deel
via de Volks Aandelen Trust (vat) waarvan
tienduizenden Nederlanders een aandeeltje
kopen. De belangstelling voor de REM-uitzendingen is groot. In augustus heeft 7%
van de toestelbezitters een speciale REM-antenne aangeschaft, in november al 17%.
Ruim twee derde van de bevolking vindt dat
de regering niet moet ingrijpen. Dit doet ze
echter wel. Met gezwinde spoed wordt de
wet-Installaties Noordzee in de Tweede Ka
mer gebracht en met overweldigende meer
derheid aangenomen. Het door de volks
mond al snel tot anti-REM omgedoopt wetje
geeft de regering het recht in te grijpen op
installaties op de bodem van de Noordzee.
Op 17 december 1964 maken politie en ptt
een einde aan de uitzendingen van de rem.
Het internationale Verdrag van Straats
burg, ondertekend in januari 1965, verbiedt
radio- en televisie-uitzendingen door sta
tions buiten nationaal grondgebied. Tegen
Veronica wordt niets ondernomen vanwege
haar grote populariteit. De noodzakelijke
ratificatie van het Verdrag door het parle
ment zal eerst in 1974 plaatsvinden.
De politiek en het bestel
De druk op het bestel neemt aldus danig toe.
Alle veranderingspogingen zijn gericht op
de reclame die onvermijdelijk in het bestel
zal worden opgenomen. De regeringen on
der Drees hadden de boot wat dit betreft nog
af kunnen houden, maar onder J.E. de
Quay’s coalitie van confessionelen en vvd
(1959-1963) wordt in principe besloten tot
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Het testbeeld van tv
Noordzee. Slechts vier
maanden duurt het avon
tuur met veel buitenland
se series als ‘Rin-tin-tin’,
‘De onzichtbare man’,
‘Zorro’ en ‘Mr. Ed, het
sprekende paard’.

Rijksp'olitie en radiocontrolediienst overmeesteren
het REM-eiland. De initia
tiefnemers hebben de vol
gende stap al gezet. Het

nieuwe motto luidt: Niet
zeeziek, maar zuilenziek.
Wordt deelnemer aan de
tros

!’
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NTS-voorzitter E. Schüticnhelm staat op het punt
het tweede Nederlandse
televisienet officieel te
openen, i oktober 1964.

Spon is altijd een grote
publiekstrekker geweest.
De live-reponages van
schaatskampioenschappen, zoals hier de Euro
pese in 1966, behoren tot
ae meest enerverende
(nts).

i

toelating. De omroepverenigingen verzetten
zich heftig tegen de commerciële initiatie
ven. De door hen bevochten en voor hon
derdduizenden Nederlanders zeer waardevolle organisatievrijheid van luisteraars/kij
kers is in gevaar. De Federatie van Omroep
verenigingen voert een constante strijd met
nota’s, memo’s en brieven ten einde ‘vreem
de invloeden’ buiten het bestel te houden.
Vooral kro, ncrv en vara nemen princi
pieel stelling tegen reclame op televisie,
want . . financiering, geheel of gedeelte
lijk, uit reclame-inkomsten brengt een onaf
hankelijke programmaverzorging in gevaar,

zo zij deze niet geheel onmogelijk maakt’.
Bovendien is er de vrees dat het toelaten van
commercie een culturele vervlakking in het
programma-aanbod zal veroorzaken.
De strijd om de commercie op radio en tele
visie en openheid in het omroepbestel be
reikt zijn hoogtepunt in de jaren tussen 1961
en 1965. Een van de brandpunten is het
tweede televisienet, waar Nederland krach
tens internationale afspraken recht op heeft.
Er is een stroming in regering en parlement
die dit net wil laten vullen door een onaf
hankelijke commerciële maatschappij mits
een cultureel hoogstaand programma wordt
gepresenteerd, de reclame ervan losstaat en
de overwinst ten goede komt aan algemeen
culturele doeleinden. Vooral de confessione
len (kvp, arp) hebben hiertegen bedenkin
gen net als tegen plannen om de nts een
grotere, onafhankelijke programmataak te
geven.
De politieke wereld is scherp verdeeld.
Het enige waar vrij algemeen overeenstem
ming over bestaat is dat er een mogelijkheid
moet komen om nieuwe omroepverenigingen
tot de officiële omroep toe te laten. Welke
rol de reclame hierbij zal spelen is een kwes
tie die politiek Nederland danig in beroering
brengt en lange tijd houdt. Het hangijzer
wordt steeds heter. De omroepkwestie groeit

Het omroepbestel ge
opend voor nieuwe zend
gemachtigden: voorzitter
Joop Landré spreekt het
volk toe bij de eerste offi
ciële TROS-televisie-uitzending op 2 oktober
1966.

uit tot nationaal probleem. Uiteindelijk eist
de Tweede-kamerfractie van de kvp, die
heel goed beseft dat de zaak niet eindeloos
kan blijven doorzeuren, dat de regering zich
vóór i maart 1965 definitief uitspreekt.
De gegadigden voor commerciële televisie,
die aanvoelen dat het cruciale moment op
korte termijn is aangebroken, weten zich
eindelijk te vinden in een gemeenschappelij
ke zendtijdaanvraag. Men opteert voor een
derde aan Nederland toegewezen kanaal.
De programma’s zullen worden samenge
steld door de stichtingen Open Bestel (nau
we banden met Televizier), tvn en de tros
(een uit de rem voortgekomen groep rond
de heren J.M. Landré en H. Minderop).
De financiering zal plaatsvinden uit reclame-inkomsten. Voor de aanvangsbedragen
en de exploitatie zullen otem, ter en vat
zorg dragen.
De regering is het onderling verre van eens.
Een deel voelt voor de aanvraag, een ander
deel wil alleen nieuwe niet-commerciële om
roeporganisaties toelaten. De zaak loopt
dusdanig hoog op dat het kabinet-Marijnen
zijn ontslag aanbiedt op 26 februari 1965.
Het hierna gevormde kabinet-Cals (pvda,
kvp, arp) is meer eensgezind in omroepzaken en hakt de knoop door. Op 1 december
1965 treedt al het overgangsbestel naar een
nieuw, meer open, bestel in werking. Nieu
we omroeporganisaties die voldoende beta
lende leden hebben en een algemeen pro
gramma van culturele, informatieve, educa
tieve en verstrooiende aard willen brengen,
zullen worden toegelaten. Reclame zal wor
den ingevoerd en in de besturen van de nts
en nru nemen leden aangewezen door de
regering en culturele organisaties zitting.
De eerste en voorlopig enige nieuwe zendge
machtigde is de Televisie en Radio Omroep
Stichting (tros) die de wens van de kij
ker/luisteraar als enig uitgangspunt bij de
programmaverzorging neemt en die al in
1967 de C-status bereikt, dat wil zeggen dat

ze over meer dan 100 000 leden beschikt.
Het bestel kent verder B-omroepen met
meer dan 250 000 leden en A-omroepen met
meer dan 400 000 leden (sinds 1980 respec
tievelijk 150 000, 300 000 en 500 000). De
zendtijd wordt verdeeld in een verhouding
5 (A-omroep): 3 (B-omroep): 1 (C-omroep).
De zendtijd voor kerkgenootschappen, poli
tieke partijen, stichting Teleac en Neder
landse Onderwijs Televisie blijft gehand
haafd. Culturele en maatschappelijke orga
nisaties die het verzorgen van programma’s
niet als hoofddoel hebben, kunnen beperkte
zendtijd krijgen.
Deze verdeling van de zendtijd in een open
bestel is een van de kernen van de nieuwe
Omroepwet, die in januari 1967 door de
Tweede Kamer wordt goedgekeurd en op
29 mei 1969 in werking treedt. Ander cen
traal punt is de vorming van de Nederlandse
Omroep Stichting uit de vroegere nts en
nru. De nos zorgt voor de faciliteiten om
programma’s te maken en voor de program
macoördinatie. Ze verzorgt ook zelfstandig
programma’s in 15-40% van de radiozendtijd en 25-40% van de televisiezendtijd. Het
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ontwerp
decorbouw
camera’s
techniek
video

E8iSS3«i:r.

D@®C
Nos-faciliteiten
Schematische voorstelling
van de taakverdeling tus
sen het Facilitair Bedrijf
van de Nederlandse Om
roep Stichting (nos) en
de omroeporganisaties bij
de totstandkoming van
een radio- of televisiepro
gramma.

Bijzondere xos-programma’s zijn de uitzendingen
over de Apollo-ruimtercizen, gepresenteerd door
Henk Terlingen. De de
corbouwers leveren schit
terende staaltjes vakman
schap bij het maken van
een maquette waarop de
maanlanding wordt nage
bootst, 1969.

tionale Federatie voor Geestelijke Volksge
zondheid. De voorzitter en de overige leden
worden benoemd door de regering.
De reclame (sinds 2 januari 1967 op televi
2
sie en vanaf maart 1968 op radio) wordt in
requisieten
blokken op bepaalde tijden uitgezonden door
uitzenden
tv-studio’s
de onafhankelijke Stichting Etherreclame
reportagewagens
(ster). De opbrengst komt ten goede aan de
radiostudio’s
omroep en, gedurende de eerste jaren, aan
3
belichting
de dag- en nieuwsbladen ter compensatie
fonotheek
voor hun verlies aan advertentie-opbrengkoren
orkesten
sten.
geluidstechniek
De oude omroepverenigingen blijven een
belangrijke factor in de programmaverzor4
omroep(st)er
ging. Alle worden A-omroep. Alleen de
regisseur
vpro krijgt de C-status. De avro neemt een
artiesten
programmamakers
bijzondere positie in. De algemene omroep
programmapresentatie
had in het begin van de jaren zestig zijn le
Omroep
denbestand steeds meer zien afkalven. In
zijn programma’s die bij uitstek geschikt zijn
1965 zijn er nog maar 385 000 leden over.
voor gezamenlijke voorbereiding en/of ont
Op slimme wijze weet de avro echter aan
moetingspunt zijn voor de geestelijke stro
degradatie tot B-omroep te ontkomen. Ze
mingen in Nederland.
gaat een fusie aan met de stichting Radio en
De nos behartigt de gezamenlijke belangen Televisie Nederland (rtn), een mantelorgavan de omroep en de omroeporganisaties
nisatie van het blad Televizier. Dit blad ziet
zijn dan ook verplicht lid. Het Nos-bestuur
door de komende Omroepwet, die publikatie
bestaat voor 50% uit vertegenwoordigers van van programmagegevens zonder toestem
de omroepverenigingen; 25% is vertegen
ming van de omroep definitief strafbaar
woordiger van representatieve organisaties
stelt, zijn voortbestaan onzeker worden. Een
op cultureel en maatschappelijk gebied, bij
omroepvereniging als de rtn kan redding
voorbeeld de Nederlandse Sport Federatie,
brengen. Voor beide partijen is de fusie in
het Nederlands Cultureel Contact en de Na- januari 1967 voordelig. In één klap is de
avro/rtn, later weer gewoon avro, de
grootste omroep in Nederland met circa
800 000 leden en de A VRO-bode/Televizier
de grootste programmablad-combinatie. De
coup van de avro wordt door de overige le
den van de Federatie van Omroepvereni
gingen nogal schamper ontvangen. De ver
houding tussen avro en ncrv, kro en vara
laat toch al te wensen over omdat de avro
in 1963 had voorgesteld in haar eentje op
het tweede net een algemeen programma te
verzorgen. Nu is de verhouding volledig ver
ziekt. De avro verlaat de federatie te meer
daar de RTN-leiding zich daarin niet thuis
zou voelen.
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De macht van het getal

Pluriformiteit en vertrossing
De Omroepwet van 1967 stelt het kader vast
waarbinnen de omroep zich tot op de dag
van vandaag heeft ontwikkeld. Hoofdge
dachte is dat een pluriform programmaaanbod tot stand moet komen. In de eerste
plaats gebeurt dit door een zendtijdverdeling
gebaseerd op ledentallen en maatschappelij
ke behoeftebevrediging: omroeporganisaties
die over voldoende leden beschikken, en die
door middel van hun godsdienstige, levens
beschouwelijke dan wel neutrale motivatie
voorzien in delen van die behoefte kunnen

zendtijd krijgen, avro, kro, ncrv en vara
maken van deze gelegenheid gebruik hoewel
niet meer in de vroegere vorm. Over de
avro is hieromtrent al het nodige opge
merkt. De traditioneel-verzuilde omroepor
ganisaties veranderen ook. De maatschappe
lijke ontwikkelingen spelen hierbij een grote
rol. Binnen kro, ncrv en vara vinden als
gevolg daarvan heroriënteringen plaats op
de positie van geloof en ideologie. De vara
besluit in 1969 naast aan sociaal-democratische ook aan andere vooruitstrevende partij
en en groepen steun te verlenen. Daarmee
ncrv’s satirische ‘Farce

Majeure’ geniet sinds
1967 vooral bekendheid
door het steeds tcrugkcrende thema van de kar
met een panel dat op ko
mische wijze vragen be
antwoordt, 1969.

mige programma’s. Bracht de kro in de jaren vijftig vooral het geloof zoals het kerke
lijk bestuur dat interpreteerde, nu is men
meer geïnteresseerd in de katholieke geloofs
beleving bij de individuele mens. Vandaar
ook het streven leden en medewerkers, door
middel van een democratisering van het be
stuur, meer bij de kro te betrekken. In protestants-christelijke kring laait de strijd over
de waarde van de bijbel bij programmaverzorging hoog op. Zó hoog zelfs dat in 1969
een nieuwe omroepvereniging ontstaal, die
de bijbel als enige inspiratiebron neemt. De
Evangelische Omroep (eo) trekt vele onte
vreden NCRV-leden en weet in juni 1972 de
C-status te bereiken.
Eo-landdag, 11 juni 1972.

zijn de hooglopende conflicten eerder aangewakkerd dan uit de weg geruimd. Er blijven
groepen en personen binnen de linkse om
roep die de verruiming van het blikveld niet
kunnen waarderen en terug willen naar een
‘waarlijk’ socialistische omroepvereniging.
De kro houdt vast aan de katholiciteit,
maar vroeger ondenkbare kritiek op kerk en
episcopaat komt openlijk tot uiting in som-

Naast de publieksomroepen krijgt een aan
tal bijzondere zendgemachtigden gelegen
heid om, onafhankelijk van ledentallen en
in een beperkt aantal uitzenduren program
ma’s te maken die in bijzondere behoeften
voorzien. Zo zijn er de Televisie Academie
(Teleac) en de Radio Volksuniversiteit
(rvu) voor educatieve programma’s, de Ne
derlandse Onderwijs Televisie (not) voor

De bijbel als fundament
onder elk programma. De
Evangelische Omroep,
een omroep met een
boodschap die, zoals hier
door Gert en Hermien
Timmerman, soms de
wereld wordt ingezongen
0974)-
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televisieprogramma’s voor het basis- en mid
delbaar onderwijs, de rkk en de Interkerke
lijke Omroep Nederland (ikon, in 1976 sa
mengesteld uit cvk en ikor) voor kerkelijke
uitzendingen.
Het Humanistisch Verbond en enkele
kleine andere completeren het beeld. Voegt
men hierbij de Nos-programma’s die deels
bestemd zijn voor overige minderheidsgroe
pen-uiteenlopend van buitenlandse werk
nemers en homofielen tot kunstliefhebbers
en computerfanaten-dan wordt de indruk
gevestigd van een bijzonder gevarieerd programma-aanbod, waarin iedereen aan zijn
of haar trekken kan komen.
Toch levert de praktijk van met name het
televisieprogramma een aanzienlijk minder
florissant beeld op van de pluriformiteit.
Volgens critici is er eerder sprake van ‘te
veel van hetzelfde’ dan van variatie. Daarbij
wordt vooral gewezen op de gelijkvormige
programmering van de grote publieksomroepen, zoals de A-omroepen ook wel genoemd
worden, in ‘prime-time’, dat wil zeggen de
uren waarin de meeste kijkers aan het

beeldscherm gekluisterd zitten: ongeveer van
acht tot tien uur ’s avonds. De quiz, het
amusementsprogramma, de buitenlandse
serie en, later op de avond, de actualiteiten
rubriek keren bij iedere grote omroeporga
nisatie terug en in veel gevallen is de identi
teit van de zendgemachtigde er niet of nau
welijks in terug te vinden. Als voornaamste
oorzaak van dit verschijnsel wordt wel ge
wezen op het getalscriterium. Immers, dit
dwingt de omroepvereniging zich meer dan
vroeger te richten op de wensen van zoveel
mogelijk kijkers. Parallel met de ontzuiling
en ontkerkelijking, waarbij mensen weg
trekken van de traditionele verzuilde orga
nisaties en instellingen, worden ook de om
roeporganisaties door het grote publiek niet
meer in de eerste plaats gewaardeerd om
hun ideologie, maar om hun programma
blad en hun programma. De omroep die de
beste of slimste prestatie op beide gebieden
levert, heeft de meeste kans op een groot
aantal leden. De andere omroeporganisaties
kunnen daarbij niet achterblijven en jagen
elkaar op in een race om de kijker. Het ge
volg is dat de grote programmabladen onder
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Op 14 april 1976 staal
hei Veronicaschip nog
eenmaal in hei middel
punt van de belangstel
ling. De voo viert haar
eerste televisieavond op
en in de nabijheid van de
‘Norderney’.

Modem kinderamuseinvloed van Televizier steeds meer op de fa
meni. Het dagelijks te
miliebladen en ook op elkaar gaan lijken.
rugkerende ‘Sesamstraat’
voor de kleintjes dat door
De tros gooit hoge ogen met het handige,
de nos voor vijftig procent
0
compacte TROS-kompas en de kro boort
zelf wordt geproduceerd.
De overige onderdelen
een groot gat in de markt aan met een even
komen van het Ameri
klein,
echter zonder kleur gedrukt en dus
kaanse ‘Children’s Television Workshop’. Boven goedkoper blad: MiKROeids.
vara s Ome Willem (Ed
Op programmatisch gebied is het vooral de
win Rutten), die met zijn
vrienden de jeugdige kij
tros die als voorbeeld voor de andere dient.
kertjes minder vaak be
zoekt. Een omroepvereni Onder het motto ‘De TROS is er voor U’
ging heeft te weinig zend- presenteert de stichting programma’s die
tijd om elke dag een pro,
,
,
gramma te laten terugke- door zoveel mogelijk mensen moeten worden
rcngewaardeerd. De ‘boodschap’ slaat aan,
want de leden stromen toe. In 1970 al be
reikt de tros de B-status, in 1974 is ze Aomroep. In 1980 zijn er ruim 750 000 tros-

aanhangers. Deze fabelachtige groei is een
bedreiging voor de oude omroeporganisaties,
die dan ook alles in het werk stellen om
leegloop te voorkomen. De meest effectieve
methode blijkt het maken, in navolging van
de tros, van een zo attractief mogelijk pro
gramma. De Nederlandse taal wordt zo ver
rijkt met een totaal nieuw woord: vertros
sing. Het is niet synoniem aan een toene
ming van het aantal verstrooiende program
ma’s maar aan een tendens het merendeel
van de programma’s zó licht verteerbaar te
maken dat ze een groot publiek boeien. Dit
proces wordt alleen maar versterkt als in
1976 een nieuwe, op verstrooiing mikkende
zendgemachtigde het bestel binnenkomt: de
Veronica Omroep Organisatie (voo), een
legale voortzetting van de zeezender Veronica.
Aan het begin van de jaren zeventig is
Veronica steeds meer concurrentie gaan on
dervinden van Hilversum 3, dat door zijn
betere uitzendkwaliteit (via fm, de zeezender
gebruikt nog steeds de middengolf) luiste
raars wegzuigl. Bovendien is er een tweede
Nederlandse zeezender bijgekomen die ste
vig meeconcurreert: Radio Noordzee. De
rivaliteit tussen de zenders ontaardt in een
ordinaire daad van zeepiraterij. Op 15 mei
1971 belandt een bom op het dek van radio
Noordzee’s Mebo 11 en richt lichte schade
aan. Vrij snel is duidelijk dat het Veronicamanagement hiervoor verantwoordelijk is.
Het werpt een smet op het tot dan toe onge
schonden hoge prestige van Veronica en be
tekent het begin van het einde voor de zeezenders. Na negen jaar besluit het parle
ment het Verdrag van Straatsburg te ratifi
ceren. Op 26 september 1974 worden de
wetten ter bestrijding van omroepuitzendingen buiten nationaal grondgebied van
kracht. Al op 31 augustus hebben Veronica,
Noordzee en een aantal Engelstalige zenders
hun laatste ademtocht voor de microfoon uit
geblazen. Daarmee komt geen einde aan
Veronica. Net als de rem/tros in de jaren
zestig wordt geprobeerd een legale zend-
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De meeste programma’s
worden op magnetische
banden opgenomen. De
nos beschikt daartoe over
een groot aantal profes
sionele Ampex-machines
(onder). In feite een
videorecorder in hel groot
en van bijzondere kwali
teit. Quiz- en spelprogramma’s die in een be
perkt tijdsbestek moeten
worden opgenomen, kun
nen niet meer buiten de
Ampex, die de mogelijk
heid biedt verschillende
afleveringen op één dag
of avond op te nemen.
Een aflevering van
avro’s Babbelonië bij
voorbeeld kan in alle rust
worden gemonteerd,
waarbij de regisseur een
keuze maakt uit de mooi
ste en leukste beelden.
Van links naar rechts:
Willem Nijholt, Liesbeth
List, Ramses Shaffy, Pim
Jacobs, Willem Duys,
Loes Haasdijk en Jan
Blaaser.
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Een grote televisicproduktie in de maak. Geld
verslindende drama-series als ‘Willem van
Oranje’ vergen maanden
lange inzct van honder
den medewerkers die op
allerlei lokaties moeten
zorgen voor de juiste his
torische sfeer en een glad
verloop van de opnames.
Deze serie is een co-produktie van voo, avro en
brt, 1983.

Kap- en grimewerk
vergen bij de huidige
becldscherpte en verfijnde
kleurafstemming veel
meer precisie dan in de
zwart-wit jaren van de
televisie. Jeroen Krabbé
als een jonge en oude
Willem van Oranje in de
serie ‘Willem van Oran
je’. voo, avro, brt, 1983.
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Een tclevisic-opname op
lokatic.
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Voordat een programma
de lucht in gaat zijn er al
maanden voorbereidings
tijd voorbij, waarbij tien
tallen mensen zich over
deelproblemen hebben
gebogen. De decoront
werpers maken verschil
lende schetsen en ma
quettes voordat de defini
tieve decorbouw kan be
ginnen.

J

i

machtiging te krijgen. De actie ‘Veronica
aan land’ is succesvol; op i april 1976 is de
voo in de ether als aspirant-omroep. De
programmaformule lijkt veel op die van de
tros, maar is sterk toegesneden op jonge
mensen en liefhebbers van popmuziek. Het
blijkt een schot in de roos: al in 1981 is de
voo B-omroep, in 1984 wordt de grens voor
een A-omroep, 500 000 leden, overschreden.
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enigingen de wens van kijkers door via le
denvergaderingen en dergelijke, maar daar
spreekt alleen de eigen achterban zich uit.
De grote omroepverenigingen zijn echter
ook geïnteresseerd in de mensen die nog ner
gens lid van zijn of bij een andere omroep
horen. Vandaar dat de laatste twintig jaar
de meer neutrale kijk- en luistercijfers een
prominente plaats hebben veroverd bij be-

Nederlands gesproken
amusement blijft, on
danks de vele buitenland
se series, de voorkeur ge
nieten van het grote pu
bliek. De hoogste waar
dering in 1984 krijgt ‘Zeg
’ns AAA’ van de vara.
Van links naar rechts:
Pien (Monique Rosier),
Mien Dobbelsteen (Carry Tefsen), dokter Lydie
van der Ploeg (Sjoukje
Hooymaayer) en GertJan (Hans Cornelissen).
De strijd om de gunst van de kijkers wordt
uitgevochten door een programmering waar
bij de amusementswaarde van het gebodene
hoog moet zijn. Dit betekent dat gedurende
‘prime-time’ geen plaats is voor ‘zware kost’
alleen. De sandwich-formule doet opgang.
Discussie, drama, klassieke muziek, kunst
en dergelijke worden, als ze al aan bod ko
men, als zwaar op de maag liggend broodbe
leg verpakt tussen licht verteerbare hapjes
amusementsbrood en overgoten met een
luchtige verstrooiingssaus. Het brede pu
bliek zal op deze manier meer geïnteresseerd
blijven is de redenering. Hoe weet nu een
omroep wat dat brede publiek leuk vindt?
In de eerste plaats klinkt bij de meeste ver

slissingen over het voortzetten van programmareeksen. De programmamakers zien de
publikatie ervan dan ook met spanning en
soms met angst en beven tegemoet. De cij
fers worden sinds 1965 geleverd door de
dienst Kijk- en luisteronderzoek van
nru/nts (nu nos), die continu onderzoek
verricht. Zeshonderd willekeurige gezinnen
verspreid over heel Nederland vullen elke
week een formulier in, waarop ze aangeven
naar welk programma elk familielid vanaf
driejaar (!) gekeken heeft en hoe ze dat ge
waardeerd hebben. De waardering drukt
men uit in een rapportcijfer van 1 tot 10. Op
grond van deze gegevens wordt voor elk pro
gramma de kijkdichtheid berekend en een
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waarderingscijfer vastgesteld. In het alge
meen is het zo dat sport en amusement tot
de hoogste scores komen. De meeste kijkers
werden tot voor enkele jaren getrokken door
rechtstreekse voetbalreportages, waar in de
gloriedagen van het Nederlandse voetbal
beginjaren zeventig bij tijd en wijle meer
dan acht miljoen mensen naar keken. De
waardering lag meestal rond de 8, wat erg
hoog is als men bedenkt dat de hoogste ge
middelde waardering ooit gemeten een 8,8
voor een oudejaarsconference van Wim Kan
is.

Na het voetballen scoren amusements- en
spelprogramma’s het hoogst. Omdat grote
sportreportages alleen door de nos worden
verzorgd, proberen de grote publieksomroepen elkaar vooral via deze programmasoorten af te troeven. Aan het begin van de jaren
zeventig vieren vara en kro triomfen met
respectievelijk Mies Bouwmans ‘Een van
de acht’ en de Berend Boudewijn-quiz. De
laatste jaren trekken André van Duin en de
Showbizzquiz (tros), de Ted-show (ncrv),
en Babbelonië (avro) de meeste kijkers.
Aangezien Nederlandse series als De kleine
waarheid (ncrv), Merijntje Gijsen (vara),
Dagboek van een herdershond (kro), De
fabriek (tros) en Zeg ’ns AAA (vara) ook

altijd hoog eindigen, blijkt de voorkeur van
de gemiddelde kijker uit te gaan naar Ne
derlandse programma’s. Waarom zijn er
dan toch zo veel buitenlandse series, films
en documentaires op de beeldbuis te bewon
deren?
Dit heeft vooral te maken met beperkte
mogelijkheden. In Nederland zijn zulke re
latief dure series en films niet of nauwelijks
te realiseren. De omroeporganisaties moeten
immers met het hun toebedeeldc bedrag al
les financieren. Voor een uur televisie is on
geveer ƒ 30 000,- (prijspeil 1983) beschik
baar. Als men nu nagaat dat een amuse
mentsprogramma als de Showbizzquiz van
de tros een slordigeƒ 125 000,- kost en de
produktiekosten voor een drama-serie waar
veel buitenopnamen en dure kostuums voor
nodig zijn als ‘Willem van Oranje’ in de
miljoenen lopen, wordt al gauw duidelijk
dat het ‘verlies’ dat op zulke programma’s
gemaakt wordt door andere, goedkopere
programma’s gecompenseerd moet worden.
Buitenlandse series, feuilletons en speelfilms
zijn dan een aantrekkelijk alternatief. Op
grote internationale televisie- en filmbeur
zen zijn ze in alle soorten en maten te koop
voor bedragen die variëren van ƒ 5000,- tot
ƒ 50 000,- per uur of aflevering. Met name

Een van de vele Ameri
kaanse series: ‘Dallas’,
met Larry Hagman als
J.R. Ewing en Ken Kercheval als Cliff Barnes.
avro,

1982.

I
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Meer dan een kwart
eeuw Journaal in vogel
vlucht. Het begint in
1956 als een filmjournaal
dat driemaal per week
vijftien minuten op de
buis verschijnt en wordt
gemaakt door zes mede
werkers. Eind 1957 doet
de eerste nieuwslezer zijn
intrede. Het weer, ge

bracht door een aantal
‘weermannen’ is dan al
een vast onderdeel. ‘De
bekendste rechterarm van
Nederland’, Joop den
Tonkelaar, tekent alvast
een weerkaart in. Daar
naast een foto van de hui
dige situatie bij het nosJournaal met nieuwslezer
Ricn Huizing. Nu zorgen

ruim negentig mensen
voor de dagelijkse zes uit
zendingen. Vrijwel alle
beelden staan op video

band en de weerkaart is
verdreven door videotech
nieken. Sinds 5 januari
1981 bestaat er ook een

Jeugdjournaal, gepresen
teerd door Leoni Jansen.
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Een van de zes huidige
televisiestudio’s van de
nos met de modernste
kleurencamera’s. Verge
lijk deze ecns met die van
Idzerda, waar het 65 jaar
geleden mee begon: een
technische revolutie.

Een kijkje in het kleding
magazijn van de nos,
waar kleren uit alle tijd
perken worden bewaard
voor alle mogelijke televisieprodukties. In andere
magazijnen liggen meu
bels, gebruiksvoorwer
pen, enzovoort in duizen
den soorten en maten op
geslagen (zie ook de af
beelding op pagina 108).

Amerikaanse series zijn in trek. Daar is een
verklaring voor.
In de Verenigde Stalen wordt erg veel
geld uitgegeven om de series zo aantrekke
lijk mogelijk te maken. In Nederland zijn
opnamen op lokatie veelal te duur. In de
V.S. wordt vrijwel alleen op lokatie gefilmd.
Al dat geld is beschikbaar omdat de vraag
naar produklies enorm groot is. Naast de
drie landelijke, vierentwintig uur per etmaal
zendende, ‘networks’ abc, cbs en nbc zijn
er nog honderden lokale televisiestations die
dagelijks in de ether zijn. Bovendien is het
televisiebestel er op commerciële leest ge
schoeid. Reclame tijdens de uitzending zorgt
voor een geweldige bron van inkomsten, die
de televisiemakers een ruime armslag geeft.
Er is dan ook een gigantische amusements
industrie gegroeid. Duizenden scripts per
jaar worden door programmabazen gekeurd
op hun potentiële aantrekkelijkheid voor het
grote publiek. De weinige goedgekeurde
verhaaltjes worden dusdanig voor televisie
bewerkt dat elke tien minuten een drama
tisch hoogtepunt voorkomt, zodat het dan
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Opschudding op dc buis:
Barend Servet is weer be
zig. Samen met Fred Haché zorgt hij voor
(on)gcin, blote vrouwen
en mannen en veel onbe
grijpelijks. De waarde
ring schommelt tussen de
io en o. vpro, 1971.

Volgens de televisiecritici
al jaren onbetwist de bes
te televisiemakers van hel
land. Na twee zilveren
Nipkow-schijven voor
deze prestatie zijn ze bui
ten mededinging ver
klaard. De jaarlijkse win
naar van deze prijs is dus
eigenlijk altijd tweede.
Kees van Kooten en Wim
de Bic in hun succesvolste
vermomming als Jacobse
en Van Es. vpro, 1979.
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Hei omrocpkwariier van
de nos vanuil de luchi in
1984.
1. Schakel- en prescnialiecenirum
2. Filmcentrum

volgende reclameblok geen reden voor de
kijker is om een ander programma te kiezen.
Deze ijzeren wet-de kijker moet koste wat
kost blijven kijken-betekent in de praktijk
dat in zo kort mogelijke tijd een zo hoog mo
gelijke amusementswaarde wordt opge
bouwd. Bij proefuitzendingen gaan onder
zoekers met behulp van op proefkijkers aan
gesloten computers na of een programma
aan de hoge criteria voldoet. Zo ja, dan volgt
uitzending en eventuele verkoop aan het
buitenland, want ook daar blijken de meeste

mensen vaak net zo gevoelig voor de opge
hoopte spanning, humor of romantiek als de
Amerikanen zelf. Zo ook de Nederlanders.
Voor de omroeporganisaties zijn buiten
landse series een relatief goedkoop middel
om te voorzien in de behoefte aan gedrama
tiseerde beeldverhalen waarmee een groot
kijkerspubliek aan hel beeldscherm gekluis
terd wordt. Voor echte toppers als Dallas
wordt dan ook welhaast gevochten om het
uitzendrecht te verkrijgen. Ten einde chaos
en onnodige prijsopdrijving op dit gebied te
vermijden heeft de nos een claim-bureau
waarbii de zendgemachtigden hun
in

De disc-jockcys van Hil
versum 3 doen, in navol
ging van de zeezenders,
een deel van de technische
handelingen zelf. Voordat
Hilversum 3 er was ble
ven de techniek en de pre
sentatie strikt gescheiden.
Boven 'Neerlands oudste
teenager’ Herman Stok
(vara) achter de eerste
disc-jockeytafel van de
popzender. Onder Hugo
van Gcldercn (tros) in
een moderne stereo-stu-
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Het constante succes van buitenlandse produkties heeft in enkele gevallen de vraag
doen opkomen of dat geen kwaad kan. Ze
ademen toch meestal een andere sfeer en er
spreekt een andere moraal uit dan de Ne
derlandse. In de jaren zestig-de tijd van on
der andere Bonanza, Rawhide, Batman en
Dubbelspion-plaatste men vraagtekens bij
het soms overdreven geweld, wat wellicht
een schadelijke uitwerking zou kunnen heb
ben. De laatste jaren breken sommigen zich
het hoofd over de vraag of bepaalde series
de kijker geen vals beeld van de werkelijk
heid geven. Verslavende series als Dallas en
Dynasty bij voorbeeld zouden de mensen te
veel vervreemden van de realiteit. Toegege
ven moet worden dat de samenstellers van
dergelijke series inderdaad niet zijn uitge
gaan van de werkelijkheid. Een opeenho
ping van zoveel rampen, intriges, ruzies, ro
mances en huilbuien in zo’n korte tijd en in
zo’n kleine kring van veelal uiterst welge
stelde mensen heeft de wereld nog nooit aan
schouwd. Ook bij voorbeeld het drankverbruik in Dallas is zo omvangrijk dat men
Een. door dc komsi van
dc kabel, verdwijnend
stadsbeeld: antennewouden in de oude binnen
steden.

~f

zich met verbazing afvraagt hoeveel die ene
aan alcohol verslaafde hoofdpersoon wel niet
moet hebben gedronken om in zo’n deplora
bele toestand te geraken.
Desondanks wordt dit alles hooglijk ge
waardeerd. Series als Dallas, Dynasty en
Falcon Crest kunnen zich, wat kijkcijfers
betreft, met gemak meten met Nederlandse
toppers en dringen regelmatig de top tien
van meest bekeken programma’s binnen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste
kijkers er toch veel van het gewone leven in
herkennen, maar dan niet concrete zaken
als werkloosheid, zakendoen of politiek. De
aantrekkingskracht berust meer op het be
vestigen van onbewust beleefde gevoelens
zoals het onvermijdbare samengaan van lief
de met jaloezie, van aardse rijkdom met
geestelijke armoede, van vrolijkheid met
wanhoop, van de drift tot zelfbehoud met
angst en vooral van goed met slecht.
Het huidige televisie-aanbod wordt dus voor
een groot deel bepaald door de beperkte fi
nanciële en artistieke middelen en de kijk-

en waarderingscijfers. Dit laatste wil overi
gens niet zeggen dat er altijd en door ieder
een gestreefd wordt naar een zo groot moge
lijk kijkerspubliek. Als dat zo zou zijn, zou
de smaak van de gemiddelde kijker altijd
doorslaggevend zijn en daar zou het publiek
zeker geen genoegen mee nemen.
Een hoog kijkcijfer is ook bij lange na
geen garantie voor een hoge waardering.
Regelmatig komt hel voor dat heel veel men
sen naar een programma hebben gekeken
en dat met een relatief laag cijfer hebben
gewaardeerd. Andersom komt ook voor. Hel
zijn met name de kleine principiële eo en
vpro die dit effect beogen. Zij zijn niet geDe praatprogramma’s in
opmars. Iedere zich zelf
respecterende omroepver
eniging heeft er een. De
vraag is of Nederland voldoende bekende Nederlanders herbergt om blij
vend praatstof te hebben.
Van boven naar onder:
Sonja Barend om de tafel
met Boude wijn Büch, Simon Vinkenoog en Nico

Scheepmaker, vara,
1982; Jan Lenfcrink
(rur) discussieert met
Karin Kraaijkamp, Karin
Bloemen en Frits van der
Molen, voo, 1983;
Adriaan van Dis in ge
sprek met VV.F. Duisenberg, president van De
Ncderlandschc Bank,
vpro, 1984.
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neigd zich in de slag om de kijkersgunst te
mengen. Ze willen vooral programma’s ma
ken die door de eigen aanhang hoog gewaar
deerd worden. Tekenend zijn de algemene
kijk- en waarderingscijfers voor het seizoen
1978-1979. De eo behaalde het laagste ge
middelde kijkcijfer 4,5 (vergelijk de avro
26 en de tros 25,5), maar de hoogste waar
dering, namelijk 7,3. De avro en tros kwa
men niet verder dan 7,0.
Binnen de vpro heeft in de jaren zestig
een verschuiving plaatsgevonden van een
traditionele, door ouderen gedomineerde,
vrijzinnig-protestantse omroep naar een
‘op de toekomst gerichte, onafhankelijke,
verkennende omroep’. Programmamakers,
merendeels jong, met een kritische visie op
de samenleving en een afkeer van gebaande
paden, simpel amusement en goedkoop ef
fectbejag stellen de nieuwe norm: compro
misloze kwaliteit die vernieuwende en ver
frissende impulsen moet geven. Het gevolg
is dat de waardering voor de vpRO-programma’s veelal niet gemiddeld is, maar schom
melt tussen zeer hoog en zeer laag.
De andere genoemde beperkende factor is
het voor de omroep beschikbare budget. De
geleidelijke introductie van kleurentelevisie
-eerste uitzending vanaf de Firato op 21
september 1967-doet de uitgaven drastisch
toenemen. De techniek stelt hogere eisen
aan camera’s en andere apparatuur, waar
onder ingenieuze machines die een creatieve
regisseur in staat stellen te goochelen met
beelden. Maar ook de decors moeten voort
aan in kleur, de belichting moet aan andere
eisen voldoen en het kap- en grimewerk
vraagt meer aandacht. Bovendien eisen de
kijkers steeds betere programma’s met steeds
duurdere mise-en-scène, artiesten en pre
sentatoren met een nog grotere uitstraling
(en dito salaris), quizzen met spelletjes die
nog spectaculairder zijn en waarmee steeds
grotere prijzen te winnen zijn. Geen wonder
dat ongeveer 65% van de omroepbegroting
wordt uitgegeven aan televisieprodukties.

Hiermee is tevens aangetoond dat televisie
de radio weliswaar heeft overvleugeld, maar
niet weggevaagd. Integendeel. Overdag trekt
het medium-nu ook in stereo-nog steeds
veel luisteraars. Toch is het karakter van
radio sterk veranderd. Radio heeft zich in
een geheel andere richting ontwikkeld dan
televisie. Is op de beeldbuis vrijwel geen
rechtstreekse uitzending meer te zien, op de
radio gaat het merendeel der programma’s
live de lucht in. Spontaniteit en actualiteit
zijn kurken waarop de radio in nieuwe vorm
drijft. Een telefoonspelletje, de verzoekplaat,
elk uur nieuws en verkeersinformatie, af en
toe zelfs een melding van een spookrijder
(actueler is niet denkbaar) en dat alles ge
lardeerd met populaire muziek, is de succes
formule die Hilversum 3 voorlopig als enige
en dus als beste hanteert. De popzender pro
fiteert van de ervaring en van het vakman
schap van een groot aantal van de zeezenders overgekomen disc-jockeys. Jan van
Veen, Felix Meurders, Peter Holland, Tom
Mulder en anderen zijn hun loopbaan ge
start op zee, maar verkiezen uiteindelijk het
zekere bestaan bij de officiële omroep. Mede
dank zij hen overlroeft Hilversum 3 de beide
andere zenders. De luisterdichtheid van
Hilversum 3 neemt toe van 5,3% in 1966 tot
19,2% in 1978. Van Hilversum 1 en 2 geza
menlijk daalt dit percentage van 11,7 naar
5,1. Deze steeds dieper wordende kloof tus
sen de diverse zenders doet de omroepleiding
besluiten tot de zenderkleuring. Hilversum
3 was al een categorale zender (popmuziek),
evenals de sinds december 1975 werkende
klassieke-muziekzender Hilversum 4. Hilversum (lichte muziek en informatie) en
2 (gesproken woord) moeten zich nu ook
gaan specialiseren. Omdat er tussen de om
roepverenigingen verschil van mening be
staat over de inhoud van de begrippen pop,
licht, informatie en klassiek is de zender
kleuring geen doorslaand succes, hoewel het
beoogde effect-stijgende luisterdichtheid
van Hilversum 1 en 2-wel wordt bereikt.
Stemmen om voor elke zender een eigen re-
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GEEN BEZOEK AAN NOS-COMPLEX
Het blijkt wel uit de vele aanvragen
dat een heleboel mensen graag eens een
kijkje zouden willen nemen in het NOScomplex. Dit is echter niet mogelijk.
Alleen voor mensen die beroepsmatig
iets met de omroep te maken hebben,
worden soms
uitzonderingen gemaakt.
•.
Wel kunt u hei Omroepmuseum eens met
een bezoekje vereren. Dit is alleen op
woensdagen geopend. Ook bij enkele
andere omroepen is een rondleiding
mogelijk. Informeer hiernaar bij die
om roep op bij de Hilversumse VVV. Daar
geven ze u graag alle inlichtingen.
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TOT MIDDERNACHT:
Perioden met zon, maar
in de ochtend eerst
nog veel bewolking
en een enkele bui.
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22 graden, aan
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zondere omroep-dienstvcrlening: Teletekst,
sinds i april 1980 con
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De onderiiteling van bui
tenlandse programma’s
wordt door vertalers en
vertaalsters gemaakt en
langs elcctronischc weg
op het beeld aangebracht.

Blik op een deel van de
Nos-vcrzameling ge
bruiksvoorwerpen, die in
tal van tclcvisicproduktics
worden gebruikt.
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dactie te benoemen die meer eenheid in de
programma’s moet brengen zijn vooralsnog
te zwak, evenals die stemmen die pleiten
voor een eigen zender voor iedere omroepor
ganisatie.
Twee televisienetten met dure programma’s
en sinds kort tevens ’s middags in de lucht;
vier radiozenders en een vijfde, speciaal voor
minderheidsgroepen, die bezig is zijn be
staansrecht te veroveren; een bedrijf waar
ongeveer 6000 mensen een baan vinden en
waar in totaal in 1983 819 miljoen gulden
is uitgegeven. Waar komt al dat geld van
daan?
Ten eerste is er de steeds hogere op
brengst uit de radio- en televisiereclame, die
door de ster wordt uitgezonden. In 1982
levert dit netto 236,9 miljoen gulden op. De
grootste bedragen komen echter uit het kijk
en luistergeld dat geheven wordt op elk tele
visie- en radiotoestel. Omdat het aantal tele
visietoestellen nog steeds stijgt-van 2,5 mil
joen in 1967 naar 4,2 miljoen in 1980-en
het bedrag van de heffing regelmatig wordt
verhoogd is dit een groeiende bron van in
komsten. Voor de meeste Nederlanders is
de omroepheffing, naast wellicht een lid
maatschap van een omroepvereniging, de
enige concrete band met de omroep. Omdat
het voor de meeste mensen om een behoorlij
ke uitgave gaat wordt soms argwanend ge
keken of dat geld wel goed wordt besteed.
Bepaalde mensen spreken zelfs openlijk hun
twijfel hierover uit. De nos is dan, omdat ze
meer dan twee derde van de begroting op
slokt, de grote inefficiënte gemcenschapsgeldverslinder, waar de gewone man voor
moet bloeden. Het argument lijkt niet geheel
terecht. In elk groot bedrijf komen knelpun
ten en onverkwikkelijke toestanden voor,
maar waar het uiteindelijk om gaat is de
kwaliteit van het eindprodukt en die is in
dit geval uitstekend. Voor één van de laagste
omroepbijdragen van Europa krijgt de con
sument een overstelpende hoeveelheid uit
eenlopende produkten: drama, sport, span-

ning, informatie in alle soorten en maten,
natuurfilms, popmuziek, kinderprogram
ma’s, kerkdiensten, klassieke concerten,
show, kunst, enzovoort. Beziet men het van
deze kant dan is de omroep zelfs spotgoed
koop. De nos heeft in 1980 eens laten uitre
kenen dat een Nederlander, die gemiddeld
per week 14 uur televisie kijkt en 21 uur
naar de radio luistert, per uur televisie
slechts 14 cent en per uur radio 3,5 cent be
taalt. Dat betekent bij voorbeeld dat iemand
die het bovenmenselijke presteert door alle
televisie-uitzendingen van de Olympische
Spelen te volgen daarvoor in feite toch maar
ƒ 11,- betaalt. En dat voor iets dat nog wordt
thuisbezorgd ook!
Het eeuwige conflict
Naast de introductie van kleurentelevisie en
FM-radio heeft in de laatste twintig jaar nog
een derde belangrijke technische vernieu
wing plaatsgevonden die de kwaliteit van de
omroepuitzendingen verbetert: het kabelnet.
Zoals al eerder is opgemerkt, zag men al
voor de oorlog de voordelen van het werken
met centrale antennes. De radiodistributiecentrales, die vlak na de oorlog onder beheer
van de ptt nog een kortstondige opleving
kenden, waren echter technisch te beperkt
om naast de vier geluidsprogramma’s ook
nog eens meer dan vier televisieprogram
ma’s in constante kwaliteit door te geven.
In 1965 start de ptt daarom, samen met
avro, kro, ngrv en vara, met de aanleg
van een nieuw centraal antennesysteem, dat
deze bezwaren niet kent. Na 1969 mogen
ook gemeenten en particulieren kabelnetten
aanleggen, die gevoed worden door centrale
of gemeenschappelijke antennes. Die anten
nes zijn zo hoog en ideaal mogelijk opgesteld
en garanderen daardoor niet alleen een uit
stekende ontvangst-vrij van storing door
hoge gebouwen en bouwkranen-maar kun
nen ook Belgische, Duitse en soms Franse
en Engelse zenders doorgeven aan de kabel
abonnee. Omdat Nederland zo dichtbevolkt
is, en daardoor maar weinig huizen op ver-
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afgelegen plaatsen staan, neemt de aanleg
van kabelsystemen een hoge vlucht. In 1984
wordt tussen de 70 en 80% van de Neder
landse radio- en televisietoestellen gevoed
via de kabel. Inmiddels is in 1975 de laatste
radiodistributiecentrale in dit geweld ten
onder gegaan.
De kabelnetten hebben door hun enorme
publieksbereik een bijzondere aantrekkings
kracht op het bedrijfsleven. Die heeft een

voor het doorgeven van meteorologische informatie of telefoongesprekken. De Telstar
1 zorgt in juli 1962 voor het overbrengen van
televisiesignalen van Amerika naar Europa.
Hij krijgt al snel opvolgers, bij voorbeeld
Early Bird, en aan het eind van de jaren ze
ventig komen de eerste speciaal voor televisietransmissie ontworpen satellieten. Omdat
de voor de ontvangst benodigde schotelan
tenne een behoorlijke investering vergt, is
de aanwezigheid van kabelsystemen een be-
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Een verdeelde omroep
die, als het moet, één kan
zijn. De actie ‘Eén voor
Afrika’ in november 1984
brengt meer dan 70 mil
joen gulden op: de macht
van een medium. Presen
tatrice Mies Bouwman
met de groep Drukwerk.

meer dan normale interesse in nieuwe mogelijkheden om uitzendingen via kabels door
te geven. De meest lucratieve vooruitzichten
biedt een produkt van de fenomenale technologische ontwikkeling van de afgelopen
dertig jaren: de televisiesatelliet.
De eerste satelliet, de in 1957 gelanceerde
Russische Spoetnik, heeft nog een puur wetenschappelijke functie. De Amerikaanse
satellieten, en later ook de Europese, worden
vrijwel direct praktisch benut bij voorbeeld

langrijke voorwaarde voor bedrijven die geld
in televisiesatellieten willen steken. Immers,
als een kabelexploitant de investering waagt
wordt in een klap een hele wijk of stad be
reikt. Boven een dichtbekabeld gebied als
West-Europa verschijnen dan ook satellieten die, vooral commerciële, televisieprogramma’s richting aarde zenden, zoals het
Engelse Sky Channel. Ook exploitanten van
abonneetelevisie, de nieuwste ontwikkeling
op televisiegebied, willen gebruik maken
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van de satelliet. Zij zullen een ‘geklutst’ sig
naal via de satelliet-soms ook door middel
van een aardse straalverbinding of kabel aan de kabelsystemen doorgeven. Degene
die zich voor ƒ 15,- tot ƒ 40,- per maand
abonneert krijgt een ‘ontklutser’, waarmee
het onbegrijpelijke signaal wordt omgezet
in een speelfilm of een sportwedstrijd. Het
systeem vertoont, afgezien van de enorme
technische verschillen natuurlijk, frappante
gelijkenis met de abonneeradio-dienst, die
Vaz Dias in de jaren twintig startte. De ver
gelijking van de huidige situatie met die van
zestig jaar geleden houdt daarmee niet op.
Net als toen staat ook nu het bedrijfsleven
aan de wieg van een nieuw, toen het eerste,
omroeptijdperk. De boodschap is onveran
derd: geven wat ‘de mensen’ willen om een
zo groot mogelijk publiek te trekken en
daardoor zoveel mogelijk inkomsten te krij
gen uit reclame. Net als toen reageren maat
schappelijke groeperingen ook nu door het
recht op te eisen niet-commerciële uitzen
dingen te verzorgen en omroep een opvoe
dende en culturele taak te geven. Toen wa
ren het ncrv, kro en vara die voor een vol
waardige plaats in de omroep streden; nu
zijn het diezelfde verenigingen die zich roe
ren. Dit keer echter om hun plaats te behou
den.
De meest cruciale factor is ook nu weer
de overheid, die de bevoegdheid heeft te be
palen wat mag en vooral wat niet mag. Om
dat de oude omroepverenigingen als geen
ander de wandelgangen van parlement en
ministerie kennen, zijn ze er altijd in ge
slaagd hun positie te behouden. Hun be
langrijkste argument-de vrijheid van de kij
ker/luisteraar om te kunnen kiezen uit ver
schillende, onafhankelijke omroeporganisaties-is altijd sterk gebleven. Juist die vrij
heid van organisatie geeft het Nederlandse
omroepbestel immers een unieke positie in
de wereld. Dat is waard om beschermd te
worden. Pogingen om de omroep in Neder
land op andere principes te bouwen, bij
voorbeeld op een nationale of commerciële

basis, zijn dan ook altijd gestrand. Alleen in
de oorlog kon een buitenlandse bezettings
macht voor korte tijd een staatsomroep af
dwingen.
Toch is het niet zo dat er daarom sprake
is van een stabiele toestand op omroepgebied. Maatschappelijke en technische ont
wikkelingen dwingen steeds tot aanpassin
gen of vernieuwingen. Een tweetal princi
pieel andere ideeën over de inrichting van
het omroepbestel krijgen weliswaar nimmer
de overhand, maar verdwijnen ook nooit van
het toneel. Voorstanders van een nationale
omroep waren er al in 1923 en zijn er nu
nog steeds. Het bedrijfsleven heeft vanaf de
beginjaren van de omroep klaar gestaan om
de omroep binnen te dringen en zal dat al
tijd blijven doen. We zien dat aan de gretig
heid waarmee nu de mogelijkheden van sa
tellieten en abonneetelevisie worden aange
grepen.
Wat er in de toekomst ook veranderen mag,
de geschiedenis leert dat de omroepvereni
gingen een formidabel overlevingsvermogen
hebben. De vraag is dan ook niet zozeer of
er omroepverenigingen zullen blijven be
staan, als wel hoe, en in welke verhouding
tot elkaar en tot de commercie. In feite blijkt
al 65 jaar dat een definitief antwoord op
deze vraag niet te geven is.
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Nawoord

Dit boek is het resultaat van een beeldinventarisatie en historisch onderzoek dat ik in
opdracht van de Stichting Nederlands Om
roepmuseum te Hilversum verrichtte. Enke
le studenten van de Reinwardt Academie te
Leiden gebruikten het als uitgangspunt voor
een permanente tentoonstelling over de Ne
derlandse omroepgeschiedenis die zij samen
met museum- en Nos-medewerkers reali
seerden in het museumpand Melkpad 34 te
Hilversum. Een deel van het beeldmateriaal
uit dit boek is daar samen met een fraaie
verzameling voorwerpen uit de bonte om
roepgeschiedenis te bewonderen.
Mijn dank voor de steun bij de verwerke
lijking van dit boek gaat dan ook in de eer
ste plaats uil naar bestuur en medewerkers
van de Stichting Nederlands Omroepmu
seum. Zonder hen was het er nooit gekomen.
Ik ben hen en de studenten en docenten van
de Reinwardt Academie dankbaar voor de
onvermoeibare manier waarop zij het mo
reel in duistere tijden hooghielden en na
tuurlijk voor de prachtige tentoonstelling die
zij in een zeer kort tijdsbestek wisten te ver
wezenlijken. Honderden Nederlanders heb
ben door een bezoek aan de tentoonstelling
en hun lovende waardering daarvoor aange
toond dat alle moeite niet voor niets is ge
weest. De Nederlandse omroepgeschiedenis
leeft zonneklaar bij een groot publiek. De
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erkenning van dit feit doet de toekomst voor
het Omroepmuseum en de omroepgeschiedschrijving er rooskleurig uitzien.
Huub Wijfjes
februari 1985
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DRIEKWART EEUW RADIO EN TELEVISIE
Als eerste land ter wereld beschikte Nederland over een omroep.
En nog steeds is ons omroepbestel uniek in de wereld:
aan maar liefst dertig grote en kleine zendgemachtigden wordt
een plaats geboden.
Uiterst democratisch eigenlijk, maar ook uiterst verwarrend. Elke dag j>' ^
worden via radio en televisie tientallen programma's uitgezonden:
zo'n 600 uur radio en 120 uur televisie per week. Dat is heel wat meer da
die paar uur waar het allemaal mee begon:
de radio-uitzending van een Soirée-Musicale, verzorgd door
de Fries Idzerda op 6 november 1919.
Wat er sinds Idzerda in de omroepwereld is gebeurd, is onderwerp
van dit boek. In woord en beeld wordt het verhaal verteld van het
radio- en televisiebedrijf: de beginjaren van de radio, de opkomst van de
omroepverenigingen, de groei van de radio tot massamedium,
de omroep in de oorlog, het bescheiden begin en de onstuimige groei
van televisie tot het machtige medium van nu dat in menige Nederlandse
huiskamer centraal staat.
Het omroepbestel heeft in deze stormachtige ontwikkelingen
steeds gelijke tred gehouden met maatschappelijke
en technische veranderingen. Ook nu, in het tijdperk
van satelliet en kabel, is de omroep in beroering.
Een beroering die eigenlijk nooit ten einde komt.
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