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IJSLAND. 15 m. per week in het Uslandsch
NOORWEGEN. I u. -45 m. in het Noorsch.
ZWEDEN. I u. m het Zwcedsch.
FINLAND. I u. in het Finsch
DENEMARKEN. I u. in het Deensch
DU1TSCHLAND. 4 u. -10 m. in het Duitsch.
30 m. speciale Morse uitzendingen
NEDERLAND. 2 u. 15 m. in het Neder-

H
I

POLEN. 2 u. 25 m. in het Poolsch
BELGIË. I u. 15 m. in het Fransch en
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LUXEMBURG. 15 m. in het Luxemburgsen.
FRANKRIJK. 6 u. In het Fransch. 30 m.
Morse uitzendingen
ZWITSERLAND. Ontvangt de uitzendingen
van de BBC In het Fransch, Italiaansch en
Duitsch
TSECHOSLOWAKUE. 2 u. 10 m. in het
Tsjechisch en Slowaaksch
OOSTENRIJK. I u. 15 m. in het Duitsch
HONGARIJE. I u. 15 m. in het Hongaarsch
ROEMENIË. I u. 20 m. in het Roemeensch
SPANJE EN PORTUGAL. I u. -45 m. in het
Spaansch ; I . 45 m. in het Portugeesch
CORSICA EN SARDINIË. Ontvangen de
BBC uitzendingen In het Fransch en
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ITALIË. 4 u. 45 m. in het Italiaansch
JOEGOSLAVIË. I u. 35 m. in het SerboKroaatsch ; I 5 m. in het Sloveensch
BULGARIJE. I u. in het Bulgaarsch
ALBANIË. 25 m. in het Albaneesch
GRIEKENLAND. I u. 45 m. in het Grieksch
TURKIJE. I u. in het Tursch
CYPRUS. 45 m. per week speciale programma's in het Grieksch voor Cyprus
MALTA. I u. per week speciaal programma
in het Engelsch en Malteesch

In al deze landen kan men ook de Engelsche programma's van de BBC hooren die voor Engeland

HIER

IS

LONDEN

INLEIDING
„ U luistert naar de BBC ". Deze drie letters, die in vredestijd voor het Nederlandsche
publiek een vrijwel onbekende klank waren, zijn nu in bevrijd gebied dagelijks in gebruik.
In de bezettingsjaren probeerden de Duitschers steeds weer in alle talen, in de geknechte pers
en hun radio-uitzendingen de draak te steken met degenen die maar naar de BBC bleven
luisteren, de Z-g- lijders aan Engelsche ziekte, die liever Londen dan Max Blokzijl
vertrouwden. Voor heel Europa beteekent de afkorting BBC iets reëels, zij beteekent : de
vrije radio, de slem van Londen, de stem van hen die, toen ons heele werelddeel gedoemd leek
om aan het Herrenvolk ten prooi te vallen, in staat waren aan hun landgenooten de waarheid
mee te deelen en eenige \\oop te schenken.
Slechts weinig geregelde luisteraars zouden vermoeden hoeveel jaren van voorbereiding
noodig waren, hoe angstvallig de democratische grondslagen van de organisatie verzekerd
werden, voordat die drie letters bekendheid konden verwerven. Maar weinigen kunnen raden
hoe er in oorlogstijd georganiseerd en geïmproviseerd moest worden : hoevelen hebben erbij
stilgestaan dat er achter die drie letters een leger schuilt van administratief personeel, afgezien
van de electrotechnische en journalistieke deskundigen, de radioingenieurs en technici op de
zendstations, in de studios en langs de lijnen die er lusschen liggen, de frontcorrespondenlen,
speciale medewerkers, redacteurs, vertalers, omroepers, assistenten in de studios, musici en
niet te vergeten de alwetende personen op het informatiebureau, en de luisterposten. Wie kan
er nog aan twijfelen dat de letters BBC bekekenen : een ontelbare schare deskundigen op elk
gebied, die de oningewijde mogelijk zou doen denken aan de bewoners van de toren van Babel,
en waarvan de werkzaamheden, wat ingewikkeldheid betreft, niet zouden onderdoen voor die
van de organisatie achter een heele divisie tanks of een vlooteskader ?
Wij richten ons in deze korte uiteenzetting tot de ontelbare luisteraars in Nederland en
daarbuiten, die gaandeweg onze vrienden zijn geworden, om hen een beeld te geven van deze
reusachtige Engelsche instelling, of laten we liever zeggen, deze wereldorganisatie. We
zullen nagaan welke diensten en programma's in het Nederlandsch sedert ig^o tot ontwikkeling
zijn gebracht en willen de luisteraars helpen uit de talrijke gesproken en muzikale uitzendingen
van de BBC en de schier ontelbare zenders die gebruikt worden, die programma''s en
golflengten te kiezen die hun het best passen en hun, algemeen gesproken, het nuttigst zijn.
Het zal ongetwijfeld niet mogelijk zijn alle vragen te beantwoorden die onze vrienden zich
gesteld zullen hebben bij hel luisteren naar Londen, toen de radio de eenige band vormde
tusschen de vrije volkeren en de onderdrukte landen. De BBC zal met groot genoegen nader
op bijzonderheden ingaan als U over de uitzendingen meer wilt weten. Mocht U willen
schrijven, adresseert dan 'Uw brief aan ; BBC Londen, W. i .
October, 1945
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Hoewel de BBC! al meer dan 21 jaar oud i.s, vormt zij pas sedert hel b W i n van de
oorlog een belangrijke factor in het leven van de verschillende Europceschc
volken. Laten wij dus eens nagaan hoe zij is ontstaan en hoe zij zirh
heeft ontwikkeld.
H i e r zijn eerst een paar cijfers die aangeven hoe tle groei van de BBC! heeft
plaats gehad. In 1923 bestond liet personeel uit 31 man, de portier, de loopjongen
en de werkster meegerekend. E r werd 4 ' uur per dag uitgezonden, uitsluitend
111 het I-ngelsch. Het doel van de uitzendingen was ontspanning en vermaak
te verschaffen aan een zuiver Engelsen publiek van ongeveer 50.000 luisteraars.
Eind 1943 waren er bij de B B C 10.000 personen werkzaam. De twee voor (boot
Brittannië bestemde programma's besloegen begin [944 ongeveer 33 uur per
dag, en voor tle luisteraars in het buitenland en in de overzeesche gewesten werd
er m het Engelsch en in 45 andere talen in totaal 102 uur per dag uitgezonden
In hei Vereenigd K o n i n k r i j k hebben in het afgeloopen jaar 9.436.000 personen
radio-belasting betaald, het geen beteekent dat er in 65 van de 100 woonkamers
111 dit land een ontvangtoestel slaat.
M a a r ook in alle andere landen ter
wereld luistert men naar de BBC!. Als men op het aantal toestellen in de
Bntsche Koloniën en Dominions afgaat, dan kan men aannemen dat er daar meer
aan 13.000.000 personen minstens eenmaal per dag naar L o n d o n luisteren. Als
er een belangrijke rede van een bekend staatsman, of een toespraak van den
koning wordt uitgezonden, en door alle zenders van de Vereenigde Volkeren
wordt gerelayeerd, is het mogelijk dat er 90.000.000 menscheh gelijktijdig naar
luisteren. Afgezien daarvan, wordt de inhoud van een dergelijke rede nog door
milUoenen anderen vernomen, als deze later, door middel van gramophoonplaten opnieuw wordt uitgezonden, door omroepers in vreemde talen uordt
herhaald, of mogelijk, ook weer i n vele talen, onder de neus van den bezetter
m de geheime pers wordt afgedrukt, of door vrienden en kennissen naderhand
wordt besproken.
De B B C is ontstaan in 1922, d.w.z. i n de allereerste dagen van de radio
Verschillende firma's die zich interesseerden voor de nieuwe industrie hadden
ieder voor zich toestemming gevraagd om radiozendstations op te richten
De
Engelsche Regeering deed hel voorstel d a l zij zich tot één lichaam zouden
aaneensluiten, onder de naam van de British Broadcasting C o m p a n y , een
particuliere onderneming, niet aandeelhouders, die zich ten doel stelde winst te
maken.
O p ,4 November 1922 werd het eerste dagelijksche programma
uitgezonden.
Vervolgens werd een Koninklijke Commissie van Onderzoek benoemd om de
problemen in studie le nemen, die in het leven werden geroepen door d i l nieuwe
orgaan, dal groote invloed zou kunnen uitoefenen op de openbare meening.
Ingevolge de aanbevelingen van deze commissie werd de BBC! krachtens hel
K o n i n k l i j k Charter van 1 J a n u a r i 1927 een „ O p e n b a r e C o r p o r a t i e " .
Het
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woord Corporation zou men
in liet Nederlandsch kunnen
vertalen met Instituut of
Genootschap.
Door
het
K o n i n k l i j k Octrooi, dat om
de tien jaar kan worden
hernieuwd, wordt aan de
B B C , met uitsluiting van alle
andere particuliere of openbare instellingen, het recht
toegekend
een
geregelde
dienst van radio-uitzendingen en televisieprogramma's
ie verzorgen, i n Groot Britt a n n i ë en Noord Ierland, het
eiland M a n en cle K a n a a l
Eilanden.
De particuliere
onderneming w e r d
door
het octrooi ontbonden, hel
maatschappelijk
kapitaal
werd terugbetaald, en de
R a a d van Commissarissen
trad af.
De B B C werd
op deze wijze een openbare onderneming, zonder
kapitaal of aandeelhouders.
V a n nu af aan was zij
De lichten warden weer ontstoken. De verlielithi"
uitsluitend
bedoeld om
van Broadcasting House oj) 8 Mei,
iqjj
het publiek te
dienen.
en elke g e d a c h t e a a n
winstgevende of handels-activiteiten werd van nu af aan buiten gesloten.
V o o r de vroegere R a a d van Commissarissen van de Omroepmaatschappij
k w a m een R a a d van Gouverneurs van het genootschap in de plaats. Deze
gouverneurs worden benoemd door den K o n i n g en zijn R a a d van Advies, op
voordracht van den betrokken minister. Z i j hebben tot taak er voor te waken
dat de B B C getrouw de algemeene belangen van het volk dient. Zij benoemen
den Directeur Generaal, het hoofd van het Uitvoerend Bestuur van het
genootschap.
Deze benoemt op zijn beurt, het personeel, tesamen met zijn
assistenten, de Controleurs, die elk aan het hoofd staan van een van de Hoofd
Afdeelingen van de B B C .
Krachtens de bepalingen van het K o n i n k l i j k Octrooi, had de B B C tot taak
uitzendingen te verzorgen, waarmee de opvoeding, de voorlichting en de
ontspanning van het geheele volk gediend zouden zijn. T o t aan het begin van
de oorlog bood zij haar luisteraars in Groot B r i t a n n i ë , met het oog op de
verschillende smaken die bevredigd moesten worden, de keus tusschen twee
4

groepen programma's.
De eene groep, liet ,, Nationale " programma, werd
uitgezonden op de lange en de korte golf; de andere, bestaande uit de verschillende
gewestelijke uitzendingen, op de korte golf. Deze laatstgenoemde uitzendingen
waren bedoeld voor de verschillende streken waarin Engeland voor dit doel
verdeeld was, en ruimden een belangrijke plaats i n aan aangelegenheden van
gewestelijk belang.
O p die manier bereikte men een zekere mate van verscheidenheid, waar
anders eentonigheid en verveling het gevolg hadden kunnen zijn van het feit
dat de radio een monopolie had.
[n deze uitzendingen wisselden syrnphonieconcerten, dans muziek en opera, literaire, philosophische en religieuze causerieën,
variété, moderne tooneelstukken en Shakespeare elkaar af, en werd voor elke
smaak gezorgd. De B B C werd een van de machtigste organen van het intellectueele en artistieke leven in Engeland.
H E R E IS T H E N E W S , R E A D

JOSEPII MACLEOD

BY

Toen de oorlog uitbrak werd het om verschillende redenen noodzakelijk om
de nationale en gewestelijke uitzendingen samen te voegen tot één z.g. binnenlandsche dienst, de ,, H o m e Service " , die zonder onderbreking programma's
uilzond van's ochtends 7 uur tot 20 minuten na middernacht. Begin [940 werd
een nieuwe dienst ingesteld voor de troepen die in Engeland hun opleiding
ondergingen, en de leden van het Engelsche Expedirjeleger, dat zich in Frankrijk
bevond, voordat de oorlog, i n M e i 1940, werkelijk begon. In dil soldaten programma, het .. Forces Programme " , werd zoowel voor voorlichting als voor
ontspanning gezorgd. Deze dienst was weldra niet alleen bij Leger, V l o o t en
Luchtmacht zeer populair, maar ook bij de burgerbevolking. E i n d Februari
1944 werd hij vervangen door het ., General Forces Programme " dat gericht
was lot de Britsche strijdkrachten, vrouwen zoowel als mannen, in Engeland,
Noord Afrika, IJsland. Britsch Indië en hel Groote Oceaan gebied, kortom tot
de strijdkrachten aan alle fronten waar het Britsche R i j k tegenover den vijand
staat, en tegelijkertijd tot hun gezinnen en familieleden thuis. Deze dienst vormt
dus een band tusschen de ouders en kinderen, de echtgenooten en vrienden die
door de mobilisatie over de wereld zijn verspreid.
In hel K o n i n k l i j k Octrooi van 1927 was aan de B B G uitdrukkelijk de laak
gesteld uilzendingen ie organiseeren voor hel Britsche Rijk. Binnen korte tijd,
werd. dankzij het onderzoek naar de mogelijkheden die geboden werden door hel
gebruik van de ultrakorte golflengten, de gelegenheid geschapen om tot daden
over Ie gaan.
O p 19 December 1932 werd de Dienst voor de Overzeesche
geuostcn opgericht. M e n begon op bescheiden schaal : ei' was tien pond sterling
per week voor begroot. M a a r zes dagen later wist men overal in het Gemeenebest
dal er een nieuw contact was gevormd, en wel in de vorm van een nieuw orgaan
voor de verspreiding van gedachten, een orgaan van bijna onbegrensde
mogelijkheden, waardoor de banden met hel Moederland en de eenheid van het
Rijk in het algemeen aanmerkelijk konden worden versterkt. D i t geschiedde
toen de Overzeesche dienst, zes dagen na zijn oprichting, op Kerstdag 1932, een
sooi't synthetische uitzending organiseerde, waarin, vanuit Eondon, zonder
onderbreking, korte toespraken werden uitgezonden die in de verschillende
gebiedsdeelen werden uitgesproken. H e t geheel bereikte zijn hoogtepunt in de
volgende roerende woorden van K o n i n g George de Vijfde :
.. Dank zij de wonderen van de moderne techniek, kan ik op deze Kerstdagal mijn volkeren tegelijk toespreken. H e l feit dal de radio deze male van volmaaktheid heelt bereikt op het oogenblik waarop onze rijksgemeenschap zich
heeft versterkt, lijkt mij een uitstekend voorteeken, want het zal ons in staat
stellen die eenheid nog hechter te doen worden. H e t is mogelijk dat ons in de
toekomst nog harde beproevingen te wachten staan. Ons verleden toont ons,
dat wij deze zonder wankelen zullen doorslaan. Ik spreek nu tot U vanuil mijn
eigen kamer, ik spreek tol U uil de diepte van mijn hart, tot U allen die gescheiden
bent door oceanen, breede sneeuwvelden en woestijnen, waar alleen de stemmen
U kunnen bereiken die uit de ether komen neerdalen " .
O p verzoek van de Regeering werd in 1938 in deze overzeesche dienst een
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plaats ingeruimd voor een aantal uitzendingen i n vreemde talen.
Het eerste
bulletin van nieuwsberichten van de B B C
dat niet i n e e n van de talen van Groot
Brittannië plaats had. werd i n J a n u a r i [938
uitgezonden, en wel i n het Arabisch.
Het
werd uitgezonden door op het M i d d e n
(ïosten gerichte zenders.
Waarom begon men mei Arabisch .'
Het werd noodig de propaganda van hel
Fascistische Italië e n X a z i Duitschland i n
het Middellandsehe Zeegebied, e n vooral
i n de Levant, ie bestrijden.
Hei Britsche
Rijk mei zijn l i o millioen Mohammedanen
i n Britsch-Indië alleen al, is om die reden
e e n van de belangrijkste M o h a m m e d a a n sche mogendheden Ier wereld.
Zoodra
Mussolini zich opwierp als beschermer
van de Islam, e n R a d i o Rome zich l o l hel
Nabije Oosten richtte met leugenachtige
Soldolcu tan liet Britvh-Iudivhe
leger i/ie in
bedenksels e n opgesmukte geruchten, was
.\oord Afrika en Ilaiie liebbcn tievtuhten spreken,
tijdens een herjiek mm Londen, n aar .:e voor hun
h e l oogenblik gekomen 0111 de banden te
moed 'ijn onderscheiden, een persoonlijke 'noot
versterken tusschen Engeland e n die volken,
uil .00, de microfoon ion de BBC
tenopzichte waarvan het zekere verplichtingen had aanvaard, zooals Egypte, de
Soedan en de Mandaatgebieden. Eerst bestonden deze uitzendingen uitsluitend
uil nieuwsberichten, tusschen de programma's door die in het Fngelsch voor
hel Britsche Rijk werden uitgezonden.
Binnen korte tijd werd er aan deze
bulletins een programma van 45 minuten toegevoegd. De uitzendingen waren
opgesteld in het Arabisch van de K o r a n , de eenige taal die door alle ontwikkelde
Arabieren wordt verstaan. Naderhand werd in de uilzendingen voor bepaalde
gebieden gebruik gemaakt van verschillende Arabische dialecten. Zoo k w a m de
antieke cultuur van de Islamitische volken, van de kusten van de Middellandsehe
zee tot de Bijbelsehe landen en de Perzische golf', op geheel nieuwe w ijze tot uiting,
dank zij de microfoons en de antennes van de ultra-korte-golf zenders van de
B B C . V a n hel begin al' aan ging men bij deze uitzendingen in het Arabisch
van hel standpunt uit, dat men zich richtte lot redelijke wezens, en dal de
mensch, waar dan ook, op den duur hel verschil inziet tusschen leugen en
waarheid.
K o n na hel begin van de Arabische dienst, kwamen er in Maart 1938
uitzendingen bij in hel Spaansch en Portugeesch, en wel voor Z u i d A m e r i k a .
O o k mei die landen, waarmee Engeland op economisch gebied nauw in betrekking stond, wilde hel de traditioneele banden versterken. Tusschen 1932 en 1937
hadden de vertegenwoordigers van de Fascistische mogendheden zich daar stevig

genesteld, en alle vrienden van Engeland verlangden naar betrouwbaar nieuws
en beschouwingen waaruit men een nauwkeurig beeld kon krijgen van het
Engelsche standpunt.
D o o r deze nieuwe uitzendingen i n vreemde talen werden nieuwe problemen
in het leven geroepen, waarvoor oplossingen werden gevonden die later, toen de
buitenlandsche dienst sterk werd uitgebreid, van groot nut bleken ; men stond
b.v. onmiddelijk al voor het volgende moeilijke vraagstuk : voor het opstellen
van de programma's moest men beschikken over tweetalige krachten, met een
uitgebreide kennis van de Arabische landen of van Z u i d A m e r i k a , en die tot op
zekere hoogte vertrouwd waren met de ingewikkelde problemen die zich op het
gebied van de radio voordoen. M e n is toen gekomen tot het formuleeren van
zekere algemeene beginselen, die noodzakelijk waren, wilde men het de
Engelschen en de medewerkers van vreemde nationaliteit mogelijk maken nauw
samen te werken i n een atmosfeer van onderling vertrouwen, en overtuigd van de
mogelijkheden van hun pionierswerk, en de verhevenheid van de idealen die ze
gingen verbreiden.
O p 27 September 1938, op het gevaarlijkste moment van de z.g. crisis van
M ü n c h e n , werd de radiorede die minister Chamberlain tot het Engelsche volk
had gericht, op verzoek van de regeering uitgezonden i n het Fransch, het Duitsch
en het Italiaansch. M e t deze improvisatie, want anders kan het niet genoemd
worden, begonnen plotseling de Europeesche uitzendingen, die pas gedurende
de oorlog tot volle ontwikkeling zijn gekomen.
De taak van de B B C heeft zich dus gewijzigd. H e t doel van de uitzendingen
is nu niet meer uitsluitend om de volken van Groot B r i t t a n n i ë en het Britsche
Rijk aangenaam en nuttig bezig te houden, maar om voor de heele wereld het
standpunt van het Engelsche volk uiteen te zetten, en om iedereen op de hoogte
te houden van het laatste wereldnieuws.
De oorlog eischte steeds nieuwe prestaties. In het schema voor de binnenlandsche uitzendingen, dat op een zeer hecht plan berustte, werden alleen de
enkele bovengenoemde wijzigingen aangebracht.
De uitzendingen voor het
buitenland worden, elk volgens de beginselen die het betrokken land het best
passen, zelfs nu nog zonder ophouden uitgebreid, maar altijd met inachtneming
van de algemeene bepalingen die bij het instellen van de Arabische en Z u i d
Amerikaansche diensten werden geformuleerd.
Begin 1944 was de Afdeeling Buitenlandsche Uitzendingen, afgezien van de
Europeesche Afdeeling, onderverdeeld in 7 groote diensten : de dienst voor het
Stille Oceaan gebied, die beschikte over 4 i uur uitzendtijd per dag ; de
Afrikaansche dienst, met 5 J uur per dag ; de dienst voor N o o r d A m e r i k a , met
1 1 uur ; die voor Z u i d A m e r i k a , i n hel Spaansch met 5J uur en in het Portugeesch
met 3J uur ; de dienst voor het nabije Oosten met 4} uur en die voor het V e r r e
Oosten met 4 uur per dag. Daaraan moet men toevoegen de 15 minuten per dag
voor de Britische koloniën Cyprus en M a l t a , en de 19J uur per dag van
de Algemeene Overzeesche dienst, die tegenwoordig deel uitmaakt van het
,, General Forces Programme " .
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D i t beteekent dat er, door middel van 5 groote radionetten, groepen ultrakortegolf zenders, i n totaal 58 uur per dag werelduitzendingen plaats hebben,
waarbij dan nog 44 uur per dag komt van de Europeesche Afdeeling. De uitzendingen in sommige talen, Fransch b.v., bereiken een groot deel van de wereld.
O o k worden bepaalde programma's, die i n de eerste plaats bedoeld zijn voor
een Europeesch land, meteen uitgezonden door een aantal stations van de
werelddienst, hetzij naar het gebied van de Groote Oceaan, naar Afrika of een
deel van A m e r i k a . O p elk uur van de dag worden er nieuwsberichten uitgezonden, en op sommige tijdstippen hebben er op de verschillende groepen zenders
verscheidene uitzendingen tegelijk plaats.
In September 1939 waren er nieuwsuitzendingen van de B B C i n 9 buitenlandsche talen ; in December van dat jaar waren het er 14 ; i n September 1940
bereikte men de 25 ; i n M a a r t 1943 was het aantal 44 en i n Februari was men
de 45 alweer voorbij. H e t geldt hier niet alleen de talen van Europa, en in
sommige gevallen, de vorm waarin die i n A m e r i k a worden gebruikt, die vaak wat
intonatie en vocabulaire aanmerkelijk van het oorspronkelijke verschilt, maar
ook : Afrikaansch, het geschrevene en het Marokaansche Arabisch, Bengaalsch,
Birmaansch, drie Chineesche talen, Singhaleesch, Gujuratisch, Hindostansch,
Japansch, Maleisch, Malteesch, Marathisch, Perzisch, Siameesch, T a m i l en
Turksch.
De snelheid waarmee de buitenlandsche uitzendingen zich hebben uitgebreid
blijkt nog duidelijker uit het aantal uren dat ze tezamen i n beslag namen. A a n
hel begin van de oorlog werd er 6J uur per dag in vreemde talen uitgezonden,
een jaar later 22; uur ; in M a a r t 1943 meer dan 4 8 ; uur en i n Februari 1944
5 9 ! uur per dag. De lijden waarop i n een bepaalde taal uitzendingen plaats
hebben, worden voor zoover mogelijk gekozen met het oog op de plaatselijke
omstandigheden van de verschillende groepen luisteraars, waar ter wereld zij
zich ook bevinden.
Wanneer men de vertrouwde stemmen van de B B C hoort weerklinken.
,, alsof de omroeper i n het toestel zat " , of als men 's avonds de 9 slagen van B i g
Ben hoort, voordat het nieuws begint, heeft men de neiging dit alles heel gewoon
le vinden, en te vergeten, wat er allemaal op technisch gebied moet worden
verricht om dit wonder mogelijk te maken. Evenals in de luchtvaart, spelen
ook hier de leden van het ,, grondpersoneel " , waarv an de stemmen nooit op de
aethergolven dobberen, een rol die voor de buitenstaander even belangrijk als
onmerkbaar is. E e n uitzending van 15 minuten eischt een technische voorbereiding die haast even ingewikkeld kan zijn als die van een luchtaanval van
gelijke duur op een verafgelegen doel. M e n denke b.v. aan het werk dat gedaan
moest worden voordat er aan deze eene uitzending gedacht werd, bij de bouw
van de zendstations, bij het aanleggen van de kabels die het geluid van de studio
naar de zenders overbrengen. M e n denke aan de organisatie van een volmaakte
nauwkeurigheid die het iedere spreker mogelijk maakt zich op de juiste seconde
op al de bepaalde golflengten te doen hooren. E n hier zijn nog enkele sprekende
cijfers : de technische afdeeling van de B B C , lelde in 1933 700 personen, i n 1939
1600, en i n 1944 ongeveer 3300, waaronder 600 vrouwen. De afdeeling bestaat
9

uit deskundigen op allerlei gebied, en in elke sectie worden /onder ophouden
onderzoekingen gedaan voor de verbetering van materieel en werkwijzen. W a l
belieft de uitzendingen op de ultrakorte golf is de B B C bijna alle andere radio
instellingen óór.
HOOFDSTUK

II

DE BBCE N H E T D U I T S C H E

EUCHTOFFENSIEF

De mate waarin de BBC! en zijn personeel tijdens de eerste phase van de
oorlog door het optreden van de vijand geleden hebben, zal velen onder
onze lezers, die gezucht hebben onder de hiel van de onderdrukker, en die
de geallieerde luchtbombardementen hebben meegemaakt, die het voorspel
vormden van de bevrijdingsoperaties, mogelijk onbeduidend toeschijnen. M a a r
onze luisteraars zouden er toch indertijd zeker belang in hebben gesteld te welen
onder welke omstandigheden de geweldige, ingewikkelde organisatie die in deze
brochure wordt beschreven, eind 1940 en begin 1941 haar werk voortzette, en
men zal het ons wel niet kwalijk nemen als we hier enkele aspecten van beschi ij\ en.
V o o r zoover de buitenwereld kon merken werd het werk van de BBC!, dal in de
geest van de Engelsche leuze ., Business as tisual " werd voortgezet, nergens door
gestoord.
In de vroege avond van de eerste September 1939 werd door de ontvangst
van een regeerings mededeeling een geheim plan in werking gesteld, dat na de
crisis van M ü n c h e n was ontworpen, en waarin was bepaald hoe de BBC! in oorlogstijd zou functioneeren.
A l l e afdeelingen die niet noodzakelijk hun werk in
L o n d e n moesten voortzetten werden naar de provincie verplaatst.
De acht
Nationale en gewestelijke programma's van Groot Brittannië werden samengevoegd tot de eene ,, H o m e Service " . De BBC! zag zich voor problemen gesteld
die zich in vredestijd nooit hadden voorgedaan. De ingenieurs moesten een
systeem in werking stellen waardoor bereikt werd dat de zenders niet als bakens
gebruikt konden worden door vijandelijke vliegtuigen ; dit beteekende o.a.
dat het heele ultrakortegolfnet, van de eene dag op de andere, een gedaanteverwisseling onderging, waarbij alle onderdeden van het systeem betrokken waren.
Tegelijkertijd moest de technische afdeeling probeeren te voldoen aan de
onverzadehjke behoeften van de Europeesche en andere buitenlandsche diensten,
waarvan het belang door de oorlog plotseling sterk toenam. De Luisterdienst
moest worden opgebouwd. M e n kan zich gemakkelijk een beeld vormen van de
laak van een regisseur die plotseling i n de provincie op een noodstudio was
aangewezen, of van de redacteurs van de nieuwsuitzendingen, die zich van de
eene dag op de andere moesten instellen op de nieuwe realiteiten van een wereld
in oorlog. Weer anderen moesten zorgen voor onderdak en voedsel voor het
personeel dat naar de provincie was overgebracht. September 1939 is in de
geschiedenis van de BBC! een hoofdstuk van interne reorganisatie en noodmaatregelen. De orde van de dag was, dat de uitzendingen niet mochten lijden
onder de veranderingen die plotseling overal ter wereld plaats hadden.
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.. De uitzendingen mogen niet lijden " ; zoo zou men in het "cval van de
BBC: die bekende uitdrukking : ,. Business as usual " . kunnen vertalen. E n ook
toen het Duitsche luchtoffensief begon zorgde men ervoor dat de uitzendingen
er met onder te lijden hadden. In 1939 liep een front correspondent van de BBC:,
die zijn verslagen op 30 meter afstand van de vijandelijke linie in een gecamoufleerde reportage wagen op platen vastlegde, zonder twijfel eenig gevaar. Dit
was een jaar later niet minder w aar in het geval van de redacteurs of omroepers
van de Home Service of de Europeesche Afdeeling. die aan hun bureau of voor
de microfoon in Broadcasting House, in het hart van Londen, hun werk
voortzetten.
In de zomer van 1940, werd, na Nederland, België en frankrijk, Engeland
op zijn beurt het voornaamste oorlogstooncel. In September 1940 lag Londen in
de frontlinie. Later kwamen ook de groote provincie steden aan de beurt. N o c h
de gebouwen van de BBC: in L o n d e n , noch het personeel, noch de evacuatie
centra ver van de hoofdstad, kwamen er heelhuids af.
In October 1940 werd Broadcasting House, het voornaamste gebouw van de
Bna&mthlt Home in Londen, onnnddellijk na een
liuhiaunral m AprU 11)41. Kt tioiideti o/t deze piel
verscheidene bijgebouwen van Broadcasting House.
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getroffen. Tijdens de uitzengetroffen.
I ljdcns de uitzending
van nieuwsberichten
in
d i n g van nieuwsberichten i n
het Engelsch, 's avonds 0111 g
uur, hoorden de luisteraars de
dolle slag van een ontploffing.
De omroeper zette, na een
haast onmerkbare pauze, het
voorlezen van hel nieuws met
krachtige stem voort. Builen
de studio's, waar het werk
ongestoord werd voortgezet,
was het pikdonker, en in
de verstikkende stof en rook
hoorde men het gekraak en
geplof van muren en plafonds
die instortten. E r waren gewonden ; anderen, die onder
het puin bedolven lagen ;
velen hadden door de ontploffing een zenuwgeschok
ontvangen en er waren ook
verscheidene leden van hel
personeel op slag gedood.
In die nacht gingen ont e l b a r e zeer waardevolle
gramofoonplaten
verloren,
en
het
archief van
de

nieuwsdienst weed vernietigd. De telefooncentrale was een chaotisch warnet
van uitelkaar gerukte draden.
Het verlies van het archief beteekende haast
dat de B B C zijn geheugen verloor. Met de verwoesting van de telefooncentrale
werd het hoofdgebouw als het ware doofstom. Ook de interne telefoon, waardoor
de ontelbare bureaux met elkaar in verbinding stonden, was buiten werking.
En de kleine hulpcentrale beschikte over slechts 8 lijnen inplaats van 70. In een
nauwe gang tusschen de kelders van Broadcasting House behandelden de telefonisten, terwijl het zweet hun langs hel gezicht liep, de meest dringende
gesprekken. O n d e r de/e afmattende omstandigheden konden ze het hoogstens
een uur volhouden.
Enkele maanden later viel er een tweede bom : dit .. incident " , zooals het
111 de laai van de luchtverdediging heet, eischic minder slachtoffers dan het
eerste ; maar de luchtdruk, de brand en hel vele walcr dat eraan te pas kwam
hadden een dergelijke uitwerking dat hel gebouw tijdelijk ontruimd moest
worden. Het archief van de nieuwsafdeeling en de telefooncentrale die intusschen
hersteld waren werden opnieuw verwoest. De noodbureaux hadden nog geen
telefoon ; er heerschte volkomen wanorde. M a a r doordat vele leden van hel
personeel hun werk thuis voortzetten en queue maakten voor de telefoon huisjes
o]) straal, bleek hel per slot van rekening mogelijk de programma's uil te zenden
die voor de eerstvolgende dagen in het vooruitzicht waren gesteld.
V a n dil oogenblik ai'waren de omstandigheden waaronder het werk van de
B B C werd voortgezet voor hel heele personeel van zeer moeilijke aard. Zoowel
111 Londen als in de provincie werden er iedere maand weer nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd. O m een enkel voorbeeld te geven van de wijze waarop hel
personeel door cle bommen werd achtervolgd moge het volgende feit genoemd
worden, dal alleen de Xederlandsche sectie betreft.
In dezelfde nacht waarin
Broadcasting House door de tweede bom zwaar werd beschadigd werden twee
leden van de Nederlandsche sectie, dit- al eerder hun flat hadden verloren, en
pas enkele dagen tevoren nieuw onderdak hadden gevonden, opnieuw dakloos.
De een had dienst, de andere lag thuis (e slapen. Deze laatste werd door het
vallende puin licht aan hel hoofd gewond, en achtte hel raadzaam 0111 de paar
honderd meter naar Broadcasting House al'te leggen en daar zijn wond le laten
verbinden. K o n na aankomst aldaar gebeurde het eigen incident van de B B C
en hij H o k . nog sleeds op zoek naar verband, naar een groot gebouw daar vlak
111 de buurt. Daar gelukte hel hem de wond le laten behandelen, maar niet voordat er ook in dat gebouw een kleine brand was ontslaan. Het was voor hem een
heele rust om de volgende dag weer aan het werk te kunnen gaan. Uiteraard
kwamen dergelijke gevallen bij ontelbare leden van het personeel voor.
De een na de ander werden alle groote sleden waar afdeelingen van de B B C
gevestigd waren hevig door de vijand gebombardeerd.
De repetities en
uitzendingen hadden plaats in gebouwen die keer op keer door de ontploffingen
werden geschud en geschokt. Sommige leden van het personeel werden op hun
post gedood, anderen thuis. Onvervangbare machines en kostbare instrumenten
werden vernield, studios in verkoolde puinhoopen herschapen.
Menigmaal
leek het letterlijk onmogelijk een programma tijdig voor elkaar le krijgen, en

toch had de uitzending iedere keer op het juiste moment plaats.
O p een
Zondagavond was het bombardement i n Bristol zoo hevig, dat het onmogelijk
was in de gebruikelijke studio het religieuse programma te doen plaats hebben,
waarmee de uitzendingen 's Zondags besloten worden.
M e n moest gebruik
maken van een schuilkelder waar geen plaats was voor het gebruikelijke orkest.
De microfoon werd onder de tafel gezet, en terwijl de bommen overal om het
gebouw neerkwamen las de omroeper rustig uit de Bijbel voor. T o t slot werd
ook het muzikale deel van het programma uitgezonden, verzorgd door een
violist, die naast de omroeper onder de tafel gehurkt zat.
Herhaalde malen werden tijdens bombardementen reportages uitgezonden.
1 )e microfoon werd in de hal van een station, of op een kerktoren midden in L o n d e n
opgesteld, en terwijl de bommen neerfloten en ontploften kon de luisteraar zich
troosten met het donderend geluid van het afweergeschut. Zelfs het neerstorten
van het puin van getroffen gebouwen kon in deze uitzendingen worden gehoord.
Toen, eind 1940. de tweede bom viel, moesten de afdeelingen van de
Europeesche Afdeeling die in Broadcasting House werkten, onverwijld in een
ander gebouw worden ondergebracht. Het nieuwe bureau was gevestigd in een
serie oude, wrakke gebouwen, die op het punt van instorten leken, en waarvan
enkele lokalen als meubelbcwaarplaats werden gebruikt. D a a r vestigden zich
nu de verschillende secties van de Europeesche Afdeeling, tijdelijk wel te
begrijpen, want deze bouwval bood noch bescherming tegen vijandelijke bommen,
noch voldoende ruimte voor alle onderdeden van de geweldige organisatie die
noodig is om iedere dag in vele talen ontelbare bulletins en programma's uit te
zenden. Toen tot de ontruiming van het hoofdgebouw moest worden overgegaan
geloofde men eerst dat het wegens gebrek aan ruimte in het noodgebouw, en de
moeilijke omstandigheden aldaar, noodzakelijk zou zijn het aantal bulletins te
verminderen. Gedurende de eerste nacht, dat w i l zeggen, de nacht waarin de
bom viel en de dienst verhuisde, kwamen met één uitzondering alle omroepers
op tijd met hun bulletin voor de microfoon. D i e eene, was de Noorsche omroeper,
die bij vergissing met alle anderen naar het nieuwe adres werd overgebracht,
terwijl hij juist nog in het hoofdgebouw had moeten spreken. H i j kon niet meer
op tijd de nieuwe studio bereiken. T o c h was er die nacht te middernacht een
uitzending in het Noorsch, al was het een muzikaal programma, dat, zoo goed
en zoo kwaad als het ging, door een Deensche collega i n het Noorsch werd
ingeleid.
M e n was van plan na de verhuizing te probeeren de dienst tijdelijk met
ongeveer de helft van het personeel voort te zetten, om zoodoende wat meer
ruimte te hebben. V a n alle leden van het personeel werden dus de werkuren
aan de nieuwe omstandigheden aangepast. Degenen die het i n de voorafgaande
weken wat zwaar hadden gehad kregen meer vrij, en wie wel dienst had moest
wat harder werken. De Europeesche Afdeeling bracht drie maanden in dit
gebouw door. Met het oog op de aard van de studios waarover men beschikte,
de geirnproviseerde cantinc. de miniem kleine kantoortjes en de vele glazen
ruiten waaruit het dak grootendeels bestond (en dan sprak Blokzijl over de
,, schuilkeldcrmicrofoonhelden " i n Londen) had men het er nauwelijks langer
I
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Bomsckade in de buurt van de St. PauVs Kathedraal, in Londen, na een luchtaanval in 1941
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kunnen uithouden. H e t eenige geriefelijke plaatsje was een kant van de groote
zaal waar meubilair was opgeslagen, en waar iedereen door moest, voordat hij
de eigenlijke kantoren en studios bereikte. De meest toepasselijke meubelstukken
voor een kort dutje werden daar langzamerhand van de stapels afgehaald, en
meestal kon men in deze donkere hoek collega's aantreffen die i n de meest
vreemdsoortige ouderwetsche sofa's en fauteuils, tusschen de bulletins door, even
kwamen uitrusten.
O n d e r deze weinig ideale omstandigheden werd de Europeesche Afdeeling
begin 1941 voor het eerst op belangrijke schaal uitgebreid. Een maand later
kreeg men de beschikking over een ander, een heel wat beter gebouw in L o n d e n ,
dat speciaal voor dit doel was ingericht.
H e t moet een wonder genoemd worden dat de Europeesche Afdeeling tijdens
haar verblijf in het tijdelijke gebouw nooit gebombardeerd is. Tijdens de laatste
groote aanval, van M e i 1941. werd het oude gebouw door een bom getroffen,
dus geruime tijd nadat de dienst naar het nieuwe centrum was verhuisd. E r
werkte toen nog wel een reserve ploeg en daarvan werd een Duitsche omroeper
gedood door een brok beton van het dak van de schuilplaats waar hij toevallig
was gaan slapen : hij had enkele oogenblikken tevoren zijn bed voor dat van een
Eransche collega geruild.

HOOFDSTUK

III

DE E U R O P E E S C H E A F D E E L I N G E N DE
STRIJD TEGEN DE STOORZENDERS
In de laatste jaren hebben wc twee tegenovergestelde opvattingen van de
taak van de R a d i o leeren kennen ; die van de dictators en die van de
d e m o c r a t i e ë n . De eersten willen de menschelijke geest dwingen, de anderen
willen overtuigen. De radio van H i t i e r en die van alle navolgers van Goebbcls
is een machine die tromgeroffel en fanfares, hel gebrul van heesche volksmenners
en het gejuich van opgezweepte menigten moet weergeven. De ware democraat
daarentegen acht de radio eerder een middel waardoor vrije menschen van
gedachten kunnen wisselen, een apparaat dat ertoe kan bijdragen de fatsoenlijke
mensch op de hoogte te houden van al hetgeen er i n de wereld o m hem heen
gebeurt. Dat is dan ook de grondslag waarop de B B C , gesterkt door zijn ervaringen
met de luisteraars i n Engeland, is blijven voortbouwen, ook toen dit moeilijk
leek of zelfs zeer ongelegen k w a m , en zelfs toen de radio vastberaden aan de
strijd moest deelnemen, en een rol moest spelen bij het opbeuren van de
gemoederen in Engeland, het Britische Rijk en E u r o p a .
E r moest een zeer aanzienlijke achterstand worden ingehaald. Evenals op
het gebied van de bewapening, hadden de vredelievende d e m o c r a t i e ë n zich, wat
betreft de radio, laten voorbij streven. V a n a f 1932, toen Engeland pas begon
zijn overzeesche gewesten toe le spreken, weerklonken de redevoeringen i n het
Duitsch op de ultra-kortegolf door de heele wereld. In 1936, toen de Olympische
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spelen i n Berlijn begonnen, richtte Goebbels zich al in het Engelsen tot het
Britsche Rijk. In Zeesen beschikte hij toen over 8 zenders van 50 K i l o w a t t ,
en het zou nog lange tijd duren voordat de B B C krachtiger zenders gebruikte.
A a n het begin van de Tsjecho-Slowaaksche crisis, i n September 1938, bestond
er geen enkele uitzending van de B B C bestemd voor het Europeesche vasteland.
Toen de B B C op 27 September het verzoek ontving in het Fransch, Duitsch en
Italiaansch de rede van Minister Chamberlain uit te zenden, moest er geïmproviseerd worden. De nieuwe afdeeling die toen in hel leven werd geroepen om
Europa toe te spreken leek toen we] een arme bloedverwant in de Engelsche
radiofamilie.
Zij bezat geen eigen zenders en moest bedelen om gebruik te
mogen maken van de stations die voor Engeland zelf of het Britsche Rijk bestemd
waren.
In de zomer van 1939 werden aan de Fransche, Duitsche en Italiaansche
bulletins, uitzendingen in het Spaansch en Portugeesch toegevoegd voor het
Iberische schiereiland.
De Europeesche Afdeeling werd sneller uitgebreid
naarmate de critieke momenten in de geschiedenis elkaar opvolgden. Tusschen
September 1939 en eind 1940 kon men in de uitzendingen van de B B C de
Antennes run een ktnlepid/'-zeudei van de BBC

volgende talen i n gebruik hooren nemen, i n de volgorde waarin ze hier genoemd
staan : Hongaarsch, Poolsch, Tsjechisch en Slowaaksch, Roemcensch, Servisch
en Kroaatsch, Grieksch. Bulgaarsch, Zweedsch, Finsch, Deensch en Noorsch,
Nederlandsch, Albaansch en IJslandsch. Met iedere taal die erbij k w a m . werd
men voor nieuwe problemen gesteld, werden de roosters opnieuw overbelast, en
bleek telkens weer duidelijker dat het noodzakelijk was het aantal zenders uit te
breiden, opdat ieder volk L o n d e n zou kunnen hooren op de tijden die voor het
betrokken land het geschikst waren.
De gebeurtenissen van M e i en Juni 1940 stortten de B B C in de strijd van het
verzet tegen de Duitsche vloedgolf. E e n jaar lang stond het Britsche Rijk alleen
tegenover Hitier. In J u l i 1940 ontving Engeland van Duitsche zijde een
vredesaanbod.
De Amerikaansche journalist W i l l i a m Shirer vertelt in zijn
,, Berlijnsch Dagboek " hoe hij in die tijd, i n gezelschap van partijleiders en hooge
officieren van het Duitsche leger geluisterd had naar de uitzendingen van de
Europeesche Afdeeling van de B B C . H i j beschrijft de verbijstering waarmee deze
Duitschers hoorden aankondigen dat Engeland met minachting dit aanbod had
verworpen. Ze waren er allen vast van overtuigd dat Duitschland de oorlog al
had gewonnen. De B B C liet geen kans voorbijgaan om het tegendeel te bewijzen.
De B B C zag zich meermalen voor een zware taak gesteld. Twee jaar lang
werden de Duitschers door het noodlot begunstigd ; zij hadden dan ook sinds
lange tijd hun aanvalsoorlog voorbereid. In het bezette deel van Europa, en in
die landen die een Duitsche inval te duchten hadden, beschikten ze over alle
voordeden die bruut geweld met zich meebrengt. Ze hadden Engeland geïsoleerd
en ze hoopten tegen dit land alle hulpbronnen en voorraden van Europa te
mobiliseeren. Het heette dat er een stelsel werd ingevoerd dat zij ,, De Nieuwe
O r d e " geliefden te noemen, hetgeen i n Nederland tot hun groote ergernis
rijmde met ., Eecge borden " . Ze hadden tot in de kleinste bijzonderheden hun
plannen opgesteld om de volken van Europa tot slaven te maken, en in ieder land
hun rijk te vestigen op het verraad van de enkelen die met de Nazis wilden
samenwerken. Eén voor één werden de Europeesche landen door Duitschland
bezet, of lieten zij zich meesleepen i n hel bloedige kielzog van de Nazis. H e l was
algemeen bekend dat Goebbels zich ten doel stelde de bewoners van bezet gebied
alle onbevooroordeelde voorlichting en alle waarheidgetrouwe berichtgeving
te ontzeggen, en alleen aan het Duilsche gezichtspunt bekendheid te geven. In
elk land was het eerste resultaat van de Duitsche bezetting dat de waarheid werd
gemuilband en geblinddoekt. E é n voor één zwegen de Europeesche radiostations
en kranten, of moesten zij de woorden nazeggen die hun door hun nieuwe meesters
werden voorgepraat. Een oogenblik scheen de vrees, dat de nieuwe orde door
menigeen
zou worden
verkozen boven
hopelooze
tegenstand,
bijna
gerechtvaardigd.
Als het wereldnieuws nooit tot de bezette landen was doorgedrongen, als de
leugens en verdachtmakingen van de Duitschers nooit i n hun ware licht waren
gesteld, had de geest van verzet plaats kunnen maken voor verbitterde berusting.
W eldra wist de Engelsche radio zijn uitzendingen op de juiste wi jze te organiseeren
en de juiste toon te vinden om het gekluisterde Europa toe te spreken. E n werd
iH

er geluisterd ? Langzamerhand vernam men uit Frankrijk, Nederland, België,
Noorwegen, j a , uit heel Europa, dat de stemmen i n L o n d o n , al werden er wel eens
fouten gemaakt, zeer juist dc gedachten wisten weer te geven van de volken
die snakten naar vrijheid.
Engeland werd het toevluchtsoord van de vrije regeeringen en van allen, die
besloten waren de strijd tot het uiterste voort te zetten. Het was nog geen
reusachtig vliegkampschip, zooals het later heette, het was nog niet hel uitgangspunt voor het groote offensief, maar nog steeds een belegerde vesting, en er moest
een harde strijd worden gevoerd, om de verbinding met A m e r i k a i n stand te
houden. De radio wierp evenwel een blik in de toekomst, en verzekerde zijn
luisteraars dat het offensief niet uit zou blijven : ondanks de bezetting hoorde
men i n E u r o p a de bijzonderheden over de strijd i n Afrika, over de oorlog in de
lucht en ter zee, en over de eerste C o m m a n d o overvallen op de Lofodden, bij
Bruneval en St Nazaire.
M o c h t e n sommige luisteraars na 1942 van oordeel
geweest zijn dat de B B C hun te vroeg op de bevrijding had doen hoopen, nooit
zouden ze vergeten wat de uitzendingen uit L o n d o n i n 1940 en 41 voor hen
beteekend hadden.
Intusschen groeide de B B C nog steeds, en naast de eigen nieuwsuitzendingen
werden ook de programma's vermenigvuldigd, die door de geallieerde Regeeringen
werden verzorgd. R a d i o L o n d o n was het middel waardoor deze regeeringen het
contact onderhielden met de volken die zij vertegenwoordigden, en waarvan zij
liet lijden en het streven vertolkten. U i t Engeland ontving men in het bezette
gebied niet alleen de berichten over de militaire en politieke gebeurtenissen,
maar ook bijzonderheden over het leven van vrije landgenooten, ooggetuigenverslagen, groeten en persoonlijke mededeelingen van familieleden, en de
stemmen van soldaten en burgers die midden i n de strijd stonden.
O m de propagandastrijd en de strijd van het verzet met nieuws en ideeën
te winnen was het evenwel noodzakelijk gehoord te worden. Zelfs toen de Duitsche
veroveringen zich beperkten tot Noorwegen, Denemarken, Nederland, België,
een deel van Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechoslowakije en Polen, bezat de vijand
een overweldigend overwicht aan radiozendstalions die op alle golflengten
konden uitzenden, en die zoo geplaatst waren, dat ze overal i n E u r o p a goed
gehoord konden worden. De Duitschers hielden zelfs zenders over, en deze
werden gebruikt om dc Engelsche uitzendingen te storen. Wat de middengolf
betreft, wint een stoorzender, die vlak bij het ontvangtoestel staat, het altijd
van een station dat verder van dc luisteraar verwijderd is. H e t was dus zaak, en
de technici van de B B C waren daar goed van doordrongen, om de uitzendingen
op de ultrakortegolflengten tot het m a x i m u m op te voeren.
H e t publiek moest aan het gebruik van deze golflengten gewend raken,
voordat de uitwerking van de Duitsche stoorzenders al te ontmoedigend werd.
N u was de gemiddelde luisteraar voor 1940 i n het geheel niet ingesteld op het
secure afstemmen, dat bij het luisteren op de ultrakortegolf noodig is. Gelukkig
wijdden zij zich toen met evenveel ijver aan het nieuwe probleem als de technici
in Engeland. I n heel E u r o p a luisterde men ijverig, j a met groote koppigheid,
naar L o n d o n , ondanks de ergerlijke stoorgeluiden. N a J u l i en Augustus 1940
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begonnen vrijwel overal de electriciens en radio enthousiasten met het verbouwen
van oude toestellen, om er ook de ultrakortegolf mee te kunnen opvangen.
,, Geeft het niet op," zei de B B C telkens weer.
U zult altijd een golflengte op
de ultrakortegolf kunnen vinden, die vrijwel ongestoord is " . En voor degenen
die alleen op de lange en de middengolf konden luisteren, werden van tijd tot
tijd aanwijzingen uitgezonden voor het vervaardigen en gebruik van een
eenvoudige raamantenne.
In vele talen werd in de uitzendingen van de BUG de aandacht op de Duitsche
s t ó ó r m a n o e u v r e s gevestigd. In het Nederlandsen heette het midden in de uitzending vaak :
U luistert naar Londen, en naar de Duitsche stoorzender
<>l
,, Hoe luider de stoorzender, hoe beter het nieuws." Dat de Duitschers zich
zooveel moeite gaven om het luisteren naar Londen te beletten was immers een
teeken van zwakte. Intusschen vergat men hier niet dat het de taak van de
technische afdeeling van de BBC. was. om verbetering in de toestand te brengen ;
dc midden golf werd daarbij niet uit het oog verloren, want men wist in Londen
dat lang niet iedereen op de ultrakortegolf kon luisteren. Daarom kreeg de
Europeesche Afdeeling de heele dag de beschikking over de golflengte 373 meter.

Viomeelijki teihnische assistenten op een zendstation. 'Tijdens de aor/oQ hebben iruuwen ten »w<>t aan
mannen vervangen in dt eeintmlekann >s en in , ei band nut andere teihnische weik -jianditden in la t nnnnep

en gedurende de nacht over 285 en 261 meter. In November 1941 werd er een
nieuwe zender op de lange golflengte 1500 meter in dienst gesteld. Deze werd
zoowel overdag als 's nachts gebruikt en gaf geruime tijd uitstekende resultaten.
Een van de knapste technische prestaties van de heele oorlog was de wijze waarop
de B B C zijn groepen ultrakortegolfzenders tot ontwikkeling bracht, met als
resultaat een systeem dat in geen enkel ander land g e ë v e n a a r d is. N o g kan dit
radio avontuur niet i n bijzonderheden worden beschreven, want vele aspecten
ervan moeten voorloopig nog geheim blijven. Het beginsel waar men van uitging
was dat er i n elke ultrakortegolfband en voor elk deel van Europa, gezorgd moest
worden voor een aantal golflengten waarvan tenminste één een goede kans
moest hebben o m de stoorzender te overstemmen. Europa werd i n drie zones
verdeeld, die elk door een bepaald aantal ultrakortegolfzenders worden bestreken.
V o o r de uitzendingen van nieuwsberichten voor Nederland en de programma's
van R a d i o Oranje werden overdag 9 zendstations en 5 ultrakortegolfbanden
gebruikt, 's Ochtends vroeg en 's nachts was het aantal iets kleiner.
O m deze successen te behalen moest er hard worden gewerkt, en men moest
steeds op de hoogte probeeren te komen van de methodes die door dc vijand
werden toegepast om de Engelsche uitzendingen te storen. E r ontbrandde een
ware veldslag in de ether, waarbij iedere voorsprong die de technici in L o n d e n
wisten te behalen werd gevolgd door een nieuwe krachtsinspanning van de
vijandelijke stoorzenders, totdat men slerk de indruk kreeg dat het pleit door
L o n d e n was gewonnen. N a eenige tijd werden er uit verschillende streken van
Europa berichten ontvangen van luisteraars die van oordeel waren dat de
stoorzenders het luisteren naar de B B C niet meer ernstig belemmerden.
De
afdeelingen die zonder ophouden dc veranderlijke taktiek van de vijand hadden
bestudeerd konden vaststellen dat hij de strijd in de ether had verloren, en
constateerden dat hij zijn nederlaag erkende toen hij in Noorwegen, en later in
Nederland tot het inbeslagncmen van ontvangtoestellen overging.
N o c h dc B B C noch de Engelsche regeering hebben ooit hun toevlucht gezocht
tot het storen van buitenlandsche radiouitzendingen.
De Duitschers waren
gedwongen de Engelsche uitzendingen te belemmeren, waar en wanneer ze maar
konden, omdat ze bevreesd waren voor de uitwerking die de waarheid op hun
eigen volk, en de menschen i n het bezette gebied, zou hebben. De Engelschen
maakten zich i n dezen i n het geheel geen zorgen, zelfs toen de toestand voor hen
zeer ongunstig was. M e n achtte het hier nooit noodig of zelfs raadzaam de
Duitsche uitzendingen op eerügerlei wijze te storen, en wie daarvoor voelde mocht
luisteren zooveel hij wilde, naar de zoogenaamde ,, L o r d H a w - H a w " , en de
andere propagandisten i n Duitsche dienst.
In 1940 kon de B B C zijn beperkt aantal zenders beter gebruiken voor zijn
eigen uitzendingen dan voor het storen van dc vijandelijke propaganda, en i n
1943 had het geen zin meer Goebbels tegen te spreken, want zijn uitingen werkten
juist opbeurend op het moreel van het Engelsche volk. E n intusschen stond de
B B C , niet alleen waar Engelsch werd gesproken, maar overal ter wereld, bekend
o m zijn waarheidlievende, betrouwbare uitzendingen.
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IV

DE O R G A N I S A T I E V A N DE E U R O P E E S C H E
AFDEELING
Aangezien de Europeesche Afdeeling het steeds, vóór alles, haar plicht achtte
de waarheid te spreken, ook als de waarheid hard en onaangenaam was, moest
er in de eerste plaats voor worden gezorgd ieder Europecsch land met de grootst
mogelijke nauwkeurigheid op de hoogte te houden van het wereldnieuws en van
gebeurtenissen van plaatselijke aard. O m te voldoen aan de vereischten van een
waarheidgetrouwe berichtendienst werd de leiding van de nieuwe afdeeling
eentra.il georganiseerd.
Door de afdeeling i n gewestelijke secties onder te
verdeden was het mogelijk meer aandacht te besteden aan de plaatselijke
voorkeur van de verschillende landen en aan het redigeeren, vertalen en omroepen
van het nieuws.
A a n de Controleur en de Assistent-Controleur van dc Europeesche Afdeeling
is het beleid toevertrouwd, ook wat betreft de administratie. De Directeur van de
Europeesche Omroep, tevens hoofdredacteur, is belast met de taak de inhoud
te bepalen van alle uitzendingen die tot het vasteland van E u r o p a worden gericht.
H i j leidt feitelijk de werkzaamheden van de heele dienst en zorgt dat de uitlatingen van de verschillende secties niet met elkaar i n tegenspraak zijn. O m een
zoo volledig mogelijke uitwisseling van gedachten te verzekeren tusschen deze
centrale leiding en de secties, wordt elke ochtend en elke avond onder voorzitterschap van den Directeur, een vergadering gehouden die wordt bijgewoond
door alle gewestelijke redacteurs of hun plaatsvervangers, en de verschillende
afdeelingchefs.
D a a r wordt het nieuws van den dag openhartig en uitvoerig
besproken, en de militaire en andere deskundigen zijn tegenwoordig om de
berichten, zoo noodig, van hun standpunt toe te lichten.
Het centrale redactiebureau is het hart van de groote machine die dag en
nacht in het Londensche hoofdkwartier van de Europeesche Afdeeling zonder
ophouden doorwerkt. Laten we dit centrale bureau eens bezoeken. E r is hier
altijd een redactiechef aanwezig, want op dit punt komen alle berichten binnen
die aan de verschillende secties worden doorgegeven om vertaald en op de meest
geschikte wijze in het volgende bulletin verwerkt te worden. In een kleine kamer
naast ,, Central Desk " zooals de redactie kamer heet, staan de
tickers
de
telegrafische schrijfmachines van de 4 persbureau's die het buitenlandsch nieuws
in L o n d o n doorzenden : Reuter, Associated Press, Exchange Telegraph en
British United Press, en van de Press Association en Exchange Telegraph die het
nieuws uit alle deelen van Groot B r i t t a n n i ë verwerken. Verderop staan de
machines van het Engelsche Ministerie van V o o r l i c h t i n g en van het
Amerikaansche Office of W a r Information, de M . O . I . en de O . W . I . zooals ze
uiteraard in de wandeling genoemd worden.
D a n is er ook nog een dergelijke machine van de Luisterdienst van de B B C
waarop men een samenvatting of de woordelijke tekst kan ontvangen van elke
radio uitzending van buitenlandsche zenders waar ook ter wereld. Deze dienst
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is steeds op de uitkijk naar verrassende bijzonderheden i n de bulletins en andere
uitzendingen van alle landen, en vormt i n de groote strijd i n de ether een vooruitgeschoven observatiepost.
Iedere dag luistert men daar naar r u i m 300
uitzendingen i n meer dan 30 talen. V a n de meeste uitzendingen wordt een korte
samenvatting gemaakt, v a n de belangrijkste wordt een volledig verslag
opgenomen. D i t moet allemaal i n uiterst korte tijd gebeuren, en vervolgens
wordt het geheel gerangschikt en houdt de redactie van de Luisterdienst zich
bezig met het opstellen van een rapport, waarin de beteekenis van de voornaamste
uitingen van de buitenlandsche radio wordt uiteengezet. De redactie van deze
afdeeling moet iedere dag i n totaal ongeveer een millioen woorden verwerken,
De voornaams* :aal van de luisterdienst van de BBC. Hier luisterden, voor
de Duitsche capitulatie, mannen en vrouwen van 2.f nationaliteiten iedere dag
naar een millioen woorden in 32 talen. De inhoud u eid genoteerd en van
de voornaamste uitzendingen werden phonographische opnamen gemaakt

lh eoitiah icdtu 1'a kante) tandt Euwjieesche Afdeelin<>. Dt ,. Redatttur
van de wacht " [midden > en de .. cofn-proever " rechts : die de van de
/>e> •.hun aas en uit andere bron ontvangen berichten uitzoekt en
doorgeeft aan de assistent-redacteurs in deze kamer om uit te werken

hetgeen overeenkomt met een tiental flinke romans, en een uittreksel opstellen
van een 60 duizend woorden. E e n dertigtal redacteurs houdt zich met deze
onmenschelijke sport onledig.
O p alle fronten, overal ter wereld waar nieuws verwacht kan worden, heeft
de B B C zijn eigen correspondenten. Zij staan door middel van de radio met
L o n d e n i n verbinding : in het Centrale Redactie Bureau kan men op gezette
tijden hun verslagen hooren, terwijl ze aan het front of elders worden uitgesproken,
en tegelijkertijd worden er beneden i n de technische afdeeling opnamen v a n
gemaakt waarvan even later de volledige tekst door een stenotypiste wordt
overgenomen.
Afgezien van al deze berichten die men per telegraaf of radio op het Centrale
Bureau ontvangt, komen er ook steeds uittreksels binnen uit de wereldpers.
Het nieuws dat uit al deze verschillende bronnen de B B C bereikt, wordt
onmiddelijk binnengebracht i n de kamer van degene die bij iedereen bekend
staat als de ,, copy-taster " d.w.z. de „ kopie-proever " . D i t is een assistent v a n
de dienstdoende redacteur, en hij heeft tot taak alle berichten te lezen zoodra
ze worden ontvangen en een eerste keus te maken. H i j is verantwoordelijk voor
de v o r m waarin een dergelijk bericht door de B B C wordt doorgegeven, en hij
moet zorgen dat dit zoo snel mogelijk geschiedt. Tegenover zijn lessenaar hangt
op de m u u r een rooster waarop alle uitzendtijden van de verschillende secties
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staan aangegeven. O p elk oogenblik van den dag kan hij daarop zien aan welke
sectie een pas ontvangen bericht onmiddelijk moet worden doorgegeven, nog
voordat het op de gewone manier wordt verspreid, en welke secties nog even de
tijd hebben. Een belangrijk bericht wordt bijna altijd eerst i n zeer korte v o r m
ontvangen ; zoo'n bericht van een of twee regels wordt een ,, flash " genoemd.
Als er b.v. door het Ministerie van Luchtvaart bekend wordt gemaakt dat er een
luchtaanval is uitgevoerd op Duitschland, dan wordt er op het Ministerie van
V o o r l i c h t i n g dienaangaande en c o m m u n i q u é voorgelezen, ten aanhoore van de
vertegenwoordigers van de pers. O o k een correspondent van de B B C is daar
aanwezig en hij geeft het bericht onmiddelijk aan het Centrale Redactie Bureau
door i n de v o r m van een ,, flash " die dan b.v. luidt : ,, C o m m u n i q u é Ministerie
Luchtvaart : vannacht zeer hevige aanval Stuttgart.
V i e r vliegtuigen niet
teruggekeerd " .
O p het Centrale Bureau staat naast de ,, Kopie-proever " een microfoon, die
in verbinding staat met luidsprekers i n verschillende secties overal i n het gebouw.
D o o r middel van dit interne omroepsysteem wordt elke ,, flash " onmiddelijk
na ontvangst doorgegeven, en enkele seconden nadat het bericht op het Ministerie
is bekend gemaakt, wordt het op de B B C al vertaald i n de secties die het nog net
in hun volgende bulletin kunnen opnemen. Tegelijk wordt het gecyclostyleerd
en even later i n alle secties besteld. De secties die nog even de tijd hebben voordat
ze met hun bulletin naar de studio moeten gaan kunnen desnoods wachten om
te zien of er nog nadere bijzonderheden bekend worden gemaakt.
Meteen verschijnt op de automatische schrijfmachines van de persbureau's
de volledige tekst van het c o m m u n i q u é . Z o o d r a de ,, Kopie-proever " deze i n
handen krijgt, geeft hij hem door aan een assistent die er dan een radio bericht
van maakt, waarin zoo noodig andere feiten of operaties vermeld worden die met
het onderwerp van het c o m m u n i q u é verband houden, — zooals b.v. andere
luchtaanvallen die i n de voorafgaande 24 uur zijn uitgevoerd, eerder ondernomen aanvallen op hetzelfde doel, vergelijkingen tusschen deze operatie en
Duitsche luchtaanvallen op Engelsche steden of het contrast tusschen dé
Geallieerde en de Duitsche verliezen. H e t resultaat wordt dan weer gecyclostyleerd en aan alle secties toegezonden. O p deze manier wordt elk bericht, zoodra
het binnenkomt, omgewerkt of aangevuld, zoodat de verschillende secties, die a l ,
voordat dit werk voltooid is, door de luidsprekers van de komst van nieuwe kopie
op de hoogte zijn gebracht, het laatste nieuws i n zijn meest volledige vorm i n hun
bulletins kunnen opnemen.
De redactiechef is verantwoordelijk voor inhoud en vorm van elk bericht dat
door het Centrale Bureau wordt verspreid. Z i j n assistenten hebben de opdracht
een eenvoudige stijl te gebruiken, die voor het oor en niet voor het oog bestemd
is : de feiten moeten zoo duidelijk mogelijk worden uiteengezet ; de luisteraar
moet niet op een dwaalspoor worden gebracht door een overvloed van aardrijkskundige bijzonderheden of door stijlistische eigenaardigheden. E e n tweede
taak van de redacteur is o m voor de meest passende indecling van de bulletins te
zorgen. H i j moet zich ervan overtuigen dat de berichten van de verschillende
fronten i n de meest logische volgorde gerangschikt worden, en dat de overgang
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van het eene onderwerp naar het andere de luisteraar niet i n de war kan brengen.
H e t nieuws van den dag moet i n ieder bulletin een logisch geheel vormen, want
dit vergemakkelijkt niet alleen het luisteren ; het helpt de luisteraar ook o m na
de uitzending de inhoud ervan te onthouden.
De teksten die v a n alle uitzendingen de kern zullen vormen worden door het
Centrale Bureau naar de secties doorgezonden, waar ze vertaald, desgewenscht
omgewerkt en tot bulletins worden aaneengevoegd, met inachtneming v a n de
volgorde die door het Centrale Bureau is aangeduid en de speciale behoeften
van de betrokken groep luisteraars. E l k bulletin werd, tijdens de oorlog, aan
de militaire en de politieke censor voorgelegd.
De Europeesche Afdeeling beschikt over haar eigen medewerkers op
diplomatiek, militair, marine en luchtvaartgebied, die iedere dag de berichten
die hun deskundig commentaar behoeven, nader toelichten. O o k h u n artikelen
worden voor alle secties beschikbaar gesteld en geheel of gedeeltelijk i n de
verschillende uitzendingen opgenomen.
T o e n de B B C i n 1932 de buitenlandsche uitzendingen begon, werd besloten
geen persoonlijke berichten i n de programma's op te nemen. T o t 7 October
1939 werd er i n deze gewoonte geen wijziging aangebracht. M a a r met de inval
i n Polen deden onweerstaanbare stemmen zich hooren. Z o o ellendig was het
lot v a n de Poolsche vluchtelingen die over heel E u r o p a verstrooid waren, dat men
niet kon nalaten hen, door middel van de radio, te helpen hun familieleden terug
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te vinden. O p verzoek van de Poolsche Ambassade i n L o n d e n besloot de B B C de
namen van Poolsche vluchtelingen bekend te maken. Tusschen eind 1939 en
eind 1941 werden dientengevolge 47000 persoonlijke berichten uitgezonden.
N a J u n i 1940 ontving men ook in Frankrijk en later in Nederland en België
en nog andere landen i n de uitzendingen van de B B C berichten van zuiver
persoonlijken aard. V o o r Nederland en Nederlandsche zeevarenden werden
deze berichten tot M e i 1943 3 a 4 maal in de week uitgezonden en in een van de
ochtenduitzendingen in het Nederlandsch, de Brandaris, die later door R a d i o
Oranje werd overgenomen, werd er een vaste tijd voor bepaald.
Tusschen
J a n u a r i 1942 en M e i 1943 werden 2310 van deze „ g r o e t e n en b e r i c h t e n "
uitgezonden, en van 95, of 4 % , werd de ontvangst later bevestigd. 4 % was,
gezien de toen heerschende omstandigheden, een zeer bemoedigend cijfer. Als
men bedenkt hoe moeilijk, ja, hoe oogenschijnlijk onmogelijk, het was onder de
bezetting met L o n d e n in verbinding te treden, is het wel verwonderlijk dat 95
personen tot wie een groet gericht was, niet alleen vermochten die te ontvangen,
maar bovendien dit succes aan Londen wisten mee te deelen. Bovendien bleek
later dat nog veel meer persoonlijke berichten hun bestemming later nog hadden
bereikt. Deze werden aan de adressanten, die zelf geen radio hadden, of niet
konden luisteren, door vrienden of kennissen doorgegeven, en dat was vaak pas
na geruime tijd mogelijk. Persoonlijke berichten in het Vlaamsch werden 's
ochtends en 's avonds, op de oneven dagen van de maand uitgezonden.
Tusschen J a n u a r i 1942 en M e i 1943 werden er 981 i n de Vlaamsche programma's
opgenomen, en hoewel de ontvangst van slechts een zeer gering percentage
bevestigd werd, kan men gerust aannemen dat het meerendeel, op dc een of
ander manier z'n bestemming wist te bereiken.
Gezien de eischen die aan deze dienst gesteld werden, en de geringe tijd die
men voor deze berichten beschikbaar kon stellen, zag de B B C zich tol zijn
leedwezen gedwongen, een aantal beperkende bepalingen in te stellen. In ieder
geval konden alleen berichten worden opgenomen, die uit Engeland afkomstig
waren.
Oorspronkelijk was de Europeesche afdeeling in secties onderverdeeld volgens
de talen waarvan men zich bediende, maar in sommige gevallen moesten er
uitzonderingen worden gemaakt.
W a a r het Hongaarsch, Grieksch, Poolsch of
Rocmeensch onmiskenbaar bij zekere gebieden behooren, waarvoor zonder
moeiijkheden secties konden worden opgericht, werd er in de Belgische sectie
uiteraard gebruik gemaakt van twee talen. In twee secties werd een en dezelfde
taal gebruikt, n.l. de Duitsche en de Oostenrijksche sectie. D a n was er nog een
andere onderverdeeling mogelijk. E r waren twee Fransche secties, de eene
richtte zich in de eerste plaats tot de Franschen zelf; de tweede verzorgde
uitzendingen in het Fransch voor aldegenen in E u r o p a die deze taal verstaan.
Tenslotte is er nog de Engelsche sectie van de Europeesche Afdeeling.
Vier
maal per dag richt de stem van L o n d o n zich in het Engelsch tot E u r o p a . Deze
dienst beantwoordt aan verschillende doeleinden. T e n eerste worden de programma's op zooveel mogelijke golflengten uitgezonden, zoodat een aanzienlijk
deel van de plaatselijke storingen er geen vat op heeft. T e n tweede wordt er mee
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beoogd, het talrijke gehoor in Europa, dat bij voorkeur Engelsche uitzendingen
beluistert, een indruk te geven van de gewoonten en gedachten, de oorlogsinspanning en toekomstplannen van het Engelsche volk. D a n k zij deze programma's
is Europa in staat van week tot week, en van vlak bij, de ontwikkeling van de
openbare meening en de politiek i n Groot Brittannic te volgen.
De Fransche programma's voor E u r o p a zijn gericht tot de talrijke bewoners
van Europa voor wie Fransch de tweede taal is. In de eerste uitzending van deze
S"ctie, op 4 October 1943, werd het doel ervan als volgt omschreven : —
„ M e zijn met deze nieuwe uitzendingen van nieuwsberichten i n de Fransche taal begonnen
o m de luisteraars in de verschillende landen v a n E u r o p a , die geen Engelsen kennen, meer
gelegenheid le geven hel Engelsche standpunt ten opzichte van Europeesche aangelegenheden
le l e n e n kennen. Het zijn d a n ook i n de eerste plaats Europeesche uitzendingen. Z i j worden
verzorgd door Engelschen die er tenvolle van doordrongen zijn, dat E n g e l a n d onherroepeli|k
deel uitmaakt van E u r o p a . D e programma's « o r d e n in hel fransch uitgezonden omdat het
r ranselt, cultureel gesproken, de eerste taal van E u r o p a i s . "

De uitzendingen zijn bedoeld om het Engelsche standpunt uiteen te zetten
en 0111 bewoners van het vasteland i n de gelegenheid le stellen Engeland te
leeren kennen. De onderwerpen die behandeld worden zijn van meer algemeene
aard dan die i n de gewone Fransche uitzendingen en worden op een meer
schematische wijze uiteengezet.
Verscheidene persoonlijkheden van internationale bekendheid hebben i n deze
programma's het woord gevoerd. Wij noemen o.a. wijlen de heer V i é n o t , in
leven Fransch Ambassadeur in Londen, Generaal Mathenet, chef van de Fransche
militaire missie i n Engeland, D r . R i p k a , minister van voorlichting in de Tsjechoslowaaksche regeering, de heer Salvador de M a d a r i a g a , de heer G i l l o n , voorzitter
van de Belgische Senaat en de bekende Engelsche journalist W i c k h a m Steed.
I n M e i 1944 sprak de Nederlandsche professor Veraart over „ H e t verzet van
dc Eeidsche U n i v e r s i t e i t " .
In 1943 werd ook een begin gemaakt met uitzendingen voor de geheime pers
111 het bezette gebied.
In het begin werden daarvoor drie talen gebruikt ;
Engelsch, Fransch en Nederlandsch. Aangezien mag worden aangenomen dat
het Engelsch en het Fransch ook i n dit geval als internationale talen werden
beschouwd, bewijst het feit dat daarnaast alleen in het Nederlandsch werd
uitgezonden dat de geheime pers in Nederland een zeer belangrijke plaats i n n a m .
Later werd de tekst ook in het Duitsch omgeroepen en tenslotte werden ook deze
programma's i n verscheidene Europeesche talen uitgezonden. H e t voornaamste
doel van deze dienst was om aan de redacteurs van geheime bladen feiten en
cijfers mee te deelen, en ter zake dienende citaten te verschaffen en o m hen op
de hoogte le houden van het werk van hun collega's van de geheime pers i n
andere landen. Deze programma's werden langzamer gelezen dan de gewone
bulletins. V o o r a l de geheime pers in België heeft voor deze dienst groote belangstelling aan den dag gelegd. Naarmate de West Europeesche landen werden
bevrijd werden de uitzendingen voor de geheime pers in de betrokken talen
gestaakt. V e r d e r werden i n 1943 en '44 i n de zeer vroege morgenuren nieuwsberichten in morse door de B B C uitgezonden en wel i n het Engelsch, Fransch
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en Duitsch. O o k deze uitzendingen waren van groot nut voor de redacteurs van
geheime bladen, temeer omdat het zeer moeilijk bleek ze te storen.
In Februari 1942 begon de B B C met het relayeeren van de Amerikaansche
uitzendingen voor E u r o p a . Eerst werden ze i n L o n d e n op de plaat opgenomen
om dan later opnieuw te worden uitgezonden, maar sedert J a n u a r i 1943 worden
ze meteen, terwijl de uitzending i n N e w Y o r k plaats heeft, zonder opgenomen te
worden, op de golflengten van de B B C doorgezonden. Tezamen vormen deze
programma's dc Serie „ A m e r i k a spreekt tot E u r o p a " , die wordt verzorgd door
het Amerikaansche Ministerie van Voorlichting, of te wel het O . W . I . I n 1942
werden voor deze uitzendingen 6 Europeesche talen gebruikt.
L a t e r sprak
A m e r i k a i n 19 talen tot E u r o p a en de B B C stelde iedere week 213 perioden, voor
het meerendeel van een kwartier, aan deze dienst ter beschikking. D i t is wel een
concreet voorbeeld van Engelsch-Amerikaansche samenwerking op het front i n
de ether. De Amerikaansche omroep trok aldus proHjt van de technische voorstand en de gunstige geographische ligging van de B B C . E r bestaat nog steeds
een volkomen onderscheid tusschen de twee instellingen, de B B C en het O . W . I . ,
maar er wordt geen moeite gespaard o m te zorgen dat zij elkaar i n hun uitzendingen aanvullen en steunen.
W a t betreft de Ncderlandsche uitzendingen uit N e w Y o r k i n de serie „ D e
Stem v a n A m e r i k a " , mag nog als merkwaardige bijzonderheid vermeld worden
dat de uitzending na het midden van 1944, eenmaal i n de week, voor een deel

De redes en radiotoespraken van Engeland's oorlogs-piemier. Ifinslon Churchill, zullen
in de geschiedenis voortleven. Hier ziel men de heer Churchill op VEdag voor de microfoon

afkomstig was uit het Zuid-westen van het Groote Oceaan gebied. Verschillende
Nederlanders, die actief aan de strijd ter bevrijding van Oost I n d i ë deelnamen
werden m Australië voor de microfoon gebracht om dan v i a New Y o r k en
L o n d e n hun ervaringen aan hun landgenooten in het bezette gebied mee te
deelen. Zonder stemverheffing, zonder een seconde te verliezen, gaven de
omroepers m drie werelddeelen elkaar het woord.
Hoewel zij i n het leven werd geroepen door de Tsjechoslowaaksche crisis,
heelt de Europeesche Afdeeling van de B B C zich steeds op typisch Engelsche
wijze ontwikkeld : menige noodmaatregel werd tot een traditie • menie
geïmproviseerd systeem bleek groote levensvatbaarheid te bezitten'- soms
daarentegen, werd van hoogerhand, door reorganisatie eenheid gebracht i n een
aantal spontaan en willekeurig ontstane werkwijzen.
_ Verschillende stroomingen kwamen er tot uiting, zooals in elke menschelijke
instelling. M a a r dankzij de aard van het werk waar men zich mee bezie hield
werd juist weer een zekere eenheid van opvatting en van beginselen geboren'
V o o r a l tengevolge van de oorlog onderging de afdeeling een geheel onverwachte
gedaanteverwisseling, die i n het begin van 1940 het duidelijkst merkbaar was
V oor de bezette landen waren de gewestelijke uitzendingen toen niet langer de
uiteenzetting van het Engelsche gezichtspunt, maar ook en vooral het middel
waardoor de nationale gedachte en het streven van het betrokken volk tot uiting
konden komen.
Gekroonde staatshoofden, generaals, staatslieden, dichters
journalisten eenvoudige soldaten en uitgewekenen konden allen van de B B C
gebruik maken om zich lot hun landgenooten te richten. Zonder zijn Engelsche
aard te verloochenen is dc B B C «-en Europeesche instelling geworden, men zou
zelfs kunnen zeggen : de uitdrukking van de nieuwe hoop die in hel hart van het
heele werelddeel werd geboren.
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De Nederlandsche sectie van de B B C begon haar werkzaamheden op , , A p r i l
1940- \ ier geheel onervaren Nederlandsche radioverslaggevers en een Engelsche
redacteur staken d.e dag van wal en zorgden voorloopig voor één bulletin per dag
H e t aantal luisteraars zal i n die dagen klein zijn geweest ; men werd er i n
Nederland perslot nog niet toe gedreven, zooals later, om naar de Londensche
zender te luisteren en het weinige oorlogsnieuws dat er was, stond iedere da»- i „
de nog steeds Nederlandsche kranten te lezen. T o c h zal er in de eerste maand
wei een kleine schare geregelde luisteraars zijn ontslaan die op 10 M e i voldoende
met de golflengten en uitzendtijden van de B B C vertrouwd waren om hun
m e n d e n en kennissen ervan op de hoogte te brengen toen het noodzakelijk werd
om door middel van de Londensche radio i n contact te blijven met de buitenwereld en de waarheid. In die eerste maand van Nederlandsche uitzendingen had
menigeen in N e d e r l a n d bovendien de tijd gehad om aan de stemmen van de B B C
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omroepers te wennen, hetgeen temidden van de verwarring en geruchten van een
vijandelijke inval van groot belang kon zijn.
Zoodra op de morgen van 10 M e i bekend werd dat de Duitschers de
Nederlandsche grens waren overgetrokken kwamen er twee Nederlandsche
uitzendingen bij en werd het personeel van de sectie uitgebreid. H e t was nu met
het voorbereidende w erk afgeloopen ; i n de eerste weken na de inval volgden
de ontstellende berichten elkaar met verbijsterende snelheid op. De leden van
de Nederlandsche sectie zagen het front i n de eerste dagen al over de eigen stad
of het eigen dorp rollen.
Hoe hevig de strijd ook was die op het vasteland was losgebarsten, i n L o n d e n
kon men nog eenige tijd rustig doorwerken ; alleen zag men i n die tijd i n de
straten van de Engelsche hoofdstad steeds meer vreemde uniformen. Polen en
Franschen, Belgen en Nederlanders, soms i n gehavende uniform, zonder kepi,
diezelfde dag nog van het slagveld naar Engeland ontkomen o m hier opnieuw
te worden uitgerust en geoefend en i n J u n i 1944 weer terug te gaan om de vijand
te helpen verjagen.
D i t laatste kon men i n 1940 evenwel hoogstens vermoeden of hoopen. E n
het waren de verslaggevers van de B B C die tot taak hadden iets van dat vertrouwen
aan de geschokte bewoners van het vasteland mee te deelen.
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De Nederlandsche vertalers werkten die zomer, tezamen met de Noorsche,
Deensche, Zweedsche, Finsche en Z u i d Afrikaansche secties i n de Raadszaal
van de B B C , die als kantoor was ingericht aangezien er door de plotselinge
uitbreiding van dc Europeesche dienst i n Broadcasting House een groot gebrek
aan werkruimte was ontstaan. D i t deftige vertrek was zoo hoog en het tapijt
was er zoo dik, dat zelfs het getik van een dertig schryfmachines er nauwelijks te
hooren was. Boven de breede schouw hing een groot portret van de eerste
Directeur Generaal van de B B C , die met gebiedend oog dus eenig toezicht kon
uitoefenen op de nieuwe secties.
Zoo werd het werk eenige maanden voortgezet totdat, tegen het einde van de
zomer, de luchtaanvallen op L o n d e n begonnen. T o e n de vijandelijke vliegtuigen
die de eerste nachtelijke aanval uitvoerden boven de stad kwamen en de sirenes
loeiden, gingen alle afdeelingen naar de hun toegewezen schuilkelders waar alles
zoo was ingericht, dat het werk gewoon kon doorgaan. Wie met zijn werk klaar
was en niet tijdens een mogelijk hevige luchtaanval naar huis wilde reizen, kon
schuilen i n de groote concertzaal, die als het ware de kern van het gebouw vormt.
E r waren die eerste avond misschien een paar honderd menschen i n de concertzaal
en het geheel had iets van een receptie ; overal groepjes druk converseerende
dames en heeren, sommigen i n de fauteuils bijeen gezeten, anderen staande op
het p o d i u m . M e n toont zich bij een dergelijke gelegenheid n u eenmaal niet
ongerust en dat het hier een van de verschrikkingen van de moderne oorlog gold,

De redacteur van de Nederlandsche seelie en een van
de bekendste omroepers bespreken vlak voor de
uitzending een laatste wijziging in het bulletin

kon men eigenlijk geenszins constateeren.
M e n wachtte op het signaal „ Alles
veilig " en daarmee uit. D i t signaal liet
evenwel de heele nacht op zich wachten
en de stemming was de volgende ochtend
wel iets meer gedempt dan aan het begin
van de receptie, hoewel er o m 6 uur nog
steeds een paar converseerende groepjes
te zien waren. Dezelfde dag werden de
fauteuils dan ook weggehaald en werd
de heele zaal als slaapvertrek ingericht.
E n toen was het eenige maanden de
gewoonte dat ieder die 's nachts i n het
gebouw moest zijn, gedurende de avond
bij een speciaal i n het leven geroepen
instantie, ,, Bed-bookings " een matras
ging bespreken.
De omroeper flie hel eerst in de Xedalauds* lo
Intusschen werd Broadcasting House
uitzendingen van de BBC werd gehoord, roor de
veel te klein voor de verschillende
afdeelingen die er waren ondergebracht.
E r werd elders in L o n d e n gewerkt aan
de inrichting van andere centra voor de buitenlandsche diensten van de B B C .
N o g voordat dit werk voltooid was werd Broadcasting House evenwel door een
bom getroffen, waardoor een aantal verdiepingen vrijwel geheel onbruikbaar
werden ; verschillende secties moesten daarna dag en nacht i n dc schuilkelders
werken en enkele afdeelingen verhuisden naar de provincie. H e t overgebleven
personeel wachtte op de tweede b o m ; deze volgde na enkele weken, was grooter
dan de eerste en maakte aan het werk i n B . H . , zooals het altijd werd genoemd,
voorloopig een eind.
D e volgende ochtend arriveerde de Nederlandsche sectie o m een uur of negen,
als gewoonlijk, ter plaatse en moest onmiddellijk met een taxi doorrijden naar het
noodgebouw o m het volgende bulletin daar nog op tijd klaar te krijgen. D i t
noodgebouw — daar is i n dit boekje al eerder op gewezen — was een oud
gebouw met één verdieping, waarvan het dak voor het grootste deel bestond uit
glas. E r waren groote en kleine studios waar, voor zoover er geen meubelen waren
opgeslagen, van tijd tot tijd concerten werden gegeven. W i e tusschen de bulletins
door even de tijd had kon dus kiezen of hij i n de eene studio op een oude sofa een
poos wilde rusten, of i n de groote studio van een eersterangs concert wilde
genieten. De lange gangen van het gebouw waren ingericht als kantoor voor de
vertalers ; iedere sectie had daar een Meter of wat tot haar beschikking. Het
meubilair bestond uit tafels en stoelen en — voornamelijk — uit houten stutten,
die tot taak hadden het dak te steunen, mocht er een b o m op terecht komen.
Sommige vertalers moesten, op weg naar de studio, alle andere secties dóórloopen ; anderen moesten op weg naar de cantine hetzelfde doen.
H e t noodgebouw was voor een radio-organisatie niet ideaal.
:i:s

Intusschen had men dan ook, meer in het centrum van de stad, hard doorgewerkt aan het nieuwe gebouw van de Europeesche Afdeeling, een groot
modern kantoorgebouw dat i n het voorjaar van 1941 werd betrokken.
H i e r had men de ruimte. E r kon nu worden begonnen met het uitbreiden van
de dienst ; voor de Nederlandsche sectie kwam er een late avonduitzending bij
's nachts om tien voor twaalven, en een half jaar later begonnen ook dé
Nederlandsche ., dageraads " bulletins, zooals ze door de leden van de sectie
werden genoemd ; dc ,, D a w n bulletins " .
Het spreekt vanzelf dat er voor deze uitbreiding van het uitzendschema
telkens nieuw personeel noodig was. Het is passend hier te wijzen op een
verschijnsel dat laat doorschemeren hoe i n deze oorlogsjaren door iedereen i n
Engeland werd aangepakt ; dat is het feit dat de gemiddelde leeftijd van de
vertaler-omroepers — niet alleen i n onze sectie — van jaar tot jaar snel toenam,
l o e n m 1940 met de uitzendingen werd begonnen was de gemiddelde leeftijd
van de medewerkers i n de Nederlandsche sectie ongeveer 30 jaar. I n 1944 was
het cijfer eerder een kleine 50 en het was i n die tijd geen uitzondering om een
redacteur van over de 60 jaar aan het werk te zien met een vertaler-omroeper
van gelijke leeftijd en twee vertaalsters van een kleine 50. Geen wonder dat het
woord „ dageraad ' niet i n alle opzichten een prettige klank had voor deze
leden van de sectie, die zeker niet minder hard werkten dan de jongere
collega's.
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N a 1941 werd er niet meer verhuisd. Ondanks de vliegende bommen en
andere Duitsche bedenksels is het werk van de Europeesche Afdeeling steeds in
hetzelfde gebouw voortgezet, al werden er i n het laatste jaar van de oorlogheel wat harde knallen en ploffen i n de buurt gehoord.
W i j , van de Nederlandsche sectie hebben dit werk nu vijf jaar lang gedaan
al zijn sommige collega's allang weer vertrokken en zijn er van tijd tot tijd andere
bijgekomen. We mogen zeggen dat er vijf jaar lang een band heeft bestaan
tusschen de verslaggevers van de B B C , die geprobeerd hebben U zoo volledig
mogelijk op de hoogte te houden van het verloop van de oorlog en van alles wat
er in de vrije wereld omging, en de luisteraars i n Nederland, die hard en vaak
met levensgevaar hebben moeten werken om het contact te handhaven.
Hoe moeilijk het was om i n Nederland naar ons te blijven luisteren is ons vaak
gebleken uit de berichten uit bezet gebied over de straffen die werden opgelegd
voor het clandestien luisteren en over de moeite die men had om versleten onderdeden van de bestaande radiotoestellen te vervangen. In het begin deden de
Duitschers niet alleen alles wat ze maar konden om onze uitzendingen te storen
ze zagen zich zelfs gedwongen tot het i n beslag nemen van de toestellen over té
gaan, een maatregel die in weinig andere landen werd toegepast. Tegelijkertijd
werden de uitzendingen uit L o n d e n zooveel mogelijk door de Duitsche en de
Hilversumsche propaganda genegeerd, om de indruk te vestigen dat niemand i n
Nederland zich ervoor interesseerde. Tegen het einde van 1944 bleek overigens
duidelijker dan ooit tevoren dat de Nederlandsche luisteraars het toch van de
tijdelijke overheid hadden gewonnen, uit het feit dat Hilversum en Breinen
weinig anders meer deden dan Londen aanhalen, tegenspreken en met naam en
:;i

toenaam bestrijden.
gezegd :—

In

Februari 1945 werd zelfs door Breinen hetvolgende

„ M e n heeft er wel eens op gewezen dat de radio v a n L o n d e n door de keuze van het nieuws
een veel sterker Nederlandsch accent heeft d a n H i l v e r s u m ol' Breinen. L o n d e n , zoo zegt men.
behandelt voor de microfoon alle mogelijke Nederlandsche problemen ; L o n d e n spreekt over
interne Nederlandsche toestanden ; L o n d e n weerspiegelt zelfs in zekere z i n hel gebeuren i n
N e d e r l a n d . Z i j , , aldus Bremen ', die dit zeggen, hebben waarschijnlijk geen ongelijk " .

M e n ziet het dus wel ; hier is van doodzwijgen geen sprake meer. R a d i o
L o n d e n wordt hier besproken op een wijze waarmee wordt toegegeven dat het
Nederlandsche volk naar L o n d e n is blijven luisteren, ondanks alles.
D a t dit niet uitsluitend het gevolg was van de zakelijke aard van de
uitzendingen uit L o n d e n , maar ook terdege i n verband stond met de onzin die
door onze tegenstanders werd uitgekraamd, spreekt vanzelf. Wij concurreerden
— als er van concurreeren kan worden gesproken — met Hilversum, waarnaar dus toch al niemand wilde luisteren, en dat bovendien nog van tijd tot tijd
met dwaasheden voor den dag moest komen als : ,, O m de een of andere reden
zijn honderdduizenden Nederlanders anti-Duitsch " .
H e t ligt voor de hand dat dergelijke taal van Hilversum geen aannemelijke
propaganda vormde en dat men dus i n Nederland al haast automatisch naar
L o n d e n ging luisteren.
M e n zou evenwel niet vanself naar onze uitzendingen zijn blijven luisteren
als er niet een meer positieve reden voor was geweest. D i e positieve factor i n
onze bulletins was het feit dat het wereldnieuws nuchter en zonder mooipraten
werd doorgegeven. D i t bracht met zich mee dat er i n de eerste jaren weinig
opwekkende feiten konden worden vermeld. De eenige troost die we onze luisteraars konden bieden was de belofte dat er hier hard zou worden doorgewerkt,
dat niet alleen de plannen maar ook de wapens werden gesmeed die het ons
mogelijk zouden maken lot het offensief over te gaan en dat de overwinning zeker
was. Doordat onze berichtgeving, ook wat betreft de Geallieerde nederlagen,
zuiver bleek te zijn hadden onze luisteraars vertrouwen i n de verzekering dat
de oorlog toch door Duitschland zou worden verloren.
Soms had de B B C evenwel een iets andere taak : er moesten van tijd tot tijd
waarschuwingen en oproepen worden uitgezonden ; ,, V e r l a a t de omgeving
van belangrijke fabrieken " , „ Verbergt alle koperen en nikkelen voorwerpen " ,
„ Levert U w radiotoestel niet i n " . H e t is niet prettig dergelijke aanwijzingen uit
te zenden als men zelf geen gevaar loopt, Daarentegen weet men dat er door
deskundigen, misschien van het Ministerie van Economische Oorlogvoering of
van een ander departement, hard gewerkt is en lang nagedacht, voordat tot een
dergelijke stap wordt besloten en naderhand is dan ook altijd gebleken dat de
waarschuwingen uit L o n d e n steeds als zakelijke instructies werden beschouwd,
die ongetwijfeld hun uitwerking op de vijandelijke oorlogvoering niet zouden
missen.
De instructies die door de B B C en R a d i o Oranje werden doorgegeven waren
vaak uit Nederland zelf afkomstig ; soms was het de verzetbeweging die de
Engelsche radio verzocht bekendheid te geven aan een voorstel dat door de eigen
leiders i n bezet gebied noodzakelijk werd geacht. Zoo kon men i n Nederland,
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door i n 't geheim naar de radio te luisteren, in contact blijven met de mannen, die
misschien i n de zelfde stad, het ondergrondsch verzet tegen de Duitschers
voortzetten.
Wij van de Nederlandsche sectie van de B B C hebben ons dikwijls afgevraagd
hoe dat luisteren in Nederland toch wel ging ; hoevelen er nog konden luisteren ;
wat men deed om de stoorzenders de baas te worden, enz. V a n tijd tot tijd werd
onze belangstelling bevredigd door de Engelandvaarders die ons kwamen
bezoeken.
U , i n Nederland zult nu, na afloop van dit tijdperk mogelijk willen weten
hoe het daar op de Nederlandsche sectie van de B B C toeging en van wie nu die
stemmen waren die zoo lang het nieuws hebben meegedeeld.
Wij willen U dus eens het werk van een radioverslaggever beschrijven en iets
vertellen over de verschillende collega's en de omstandigheden waaronder zij al
die jaren hebben gewerkt.
De eerste leden van de sectie waren uiteraard geen van allen uitgewekenen of
emigranten zooals Blokzijl zoo graag beweerde. Trouwens van de meer dan
20 Nederlanders die i n deze vijfjaar op de B B C hebben gewerkt, woonden er i n
het begin van de oorlog maar twee i n Nederland. De eerste vier vertaler-omroepers
waren : de Lector in de Nederlandsche T a a l en Letterkunde aan de Londensche
Universiteit ; een Meester in de rechten die i n de scheepvaart en de handelswereld had gewerkt, zoowel i n Nederland als i n Oost I n d i ë en Engeland ; een
journalist die kort tevoren de assistent was geworden van de Londensche corres36

pondent van een der Nederlandsche bladen ; en als vierde, een man die eenige
jaren i n L o n d e n bij een van de groote luchtlijnen had gewerkt. Deze vier waren
dus tezamen van vele verschillende markten thuis, hetgeen wel zoo goed is als
men artikelen moet vertalen over velerlei onderwerpen, van financieele wetgeving
en de vakbeweging tot vliegtuigmotoren en genen toe.
Deze kleine groep werd op de tiende M e i 1940 uitgebreid, aangezien er
onmiddellijk twee uitzendingen per dag bijkwamen.
H e t oogenblik was nu
gekomen om het Nederlandsche volk van een serie bulletins te voorzien, die het
in staat zou stellen, ondanks het knevelen van de pers en alle radiostations op het
vasteland, op de hoogte te brengen van het nieuws. E r kwamen die dag drie
vertalers bij : een Nederlander die jaren lang i n L o n d e n een academische
boekhandel had gehad ; de Londensche correspondent van een bekend Nederlandsch blad, en een Engelschman van Nederlandsche afkomst die i n Nederland
op school was gegaan en voor de oorlog i n L o n d e n i n het reclamevak werkte.
De zeven vertaler-omroepers, de Engelsche redacteur en 4 typisten moesten
toen hard aan de slag ; er waren nu drie uitzendingen per dag, waarvan de
laatste 's avonds, o m zeven minuten over elven. H e t verloop van de strijd i n
Nederland, België en Frankrijk zorgde voor een overweldigende stroom nieuws,
en het werk was eigenlijk voor het heele personeel nog nieuw zoodat we allen nog
heel wat te leeren hadden.
H e t bleek n.1. al spoedig dat er voor dit radiowerk een bijzondere stijl en
woordenkeus noodig waren ; niet alleen omdat de stoorzender het luisteren zoo
buitengewoon moeilijk maakte maar ook omdat het voorlezen van de berichten

Het programma van „ Jan van Alkmaar ", die zich voornamelijk
tot de Nederlanders in Duitschland richtte, „ in de aether "

Het programma voor de vrouwen in Nederland wordt uitgezonden. De regisseur
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kan worden vergemakkelijkt door bepaalde- zinswendingen. Bovendien kan een
woord dat op papier geen misverstand toelaat wel verkeerd worden begrepen 2
men het alleen hóórt : we denken b.v. aan het woord „ naties » dat doo de
Nederlandse sectie zelden of nooit is gebruikt aangezien de klank die doo deze
letters wordt aangeduid in de laatste jaren een slechte roep heeft verworveT Ook
het feu da de onvoltooid verleden tijd van verscheidene werkwoorden voor dc
microfoon hetzelfde effect heeft als de voltooide tijd, leidt vaak tot een eenigtzht
ongewoone zinsbouw, als men aan duidelijkheid niet te kort w i l schieten
A a n dit aspect van het werk werd eenige tijd speciale aandacht besteed
aangezien gebleken was dat naast betrouwbaarheid duidelijkheid ons eerTte
streven moest zijn. We vermeden dus het zoeken „ a a r svnon emen e
ie 1 j
^ w e n d r n g e a e n g e b r u i k t e n een betrekkelijk gering aantalwoorden, op g " 55
haarled
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Bovendien moest er v oor de microfoon worden geoefend. E r zijn maar weinie
menschen die er een gewoonte v a n maken hardop voor te lezen, Tn ó m zefff
e n geschikte omroeper te vinden moet men dan ook eenige tijd oeken
Van
tijd tot pjd werden er op de B B C stemproeven gehouden, waar tien a vijftien
and daten verschenen. V a a k was het accent van te plaatselijke aard, zooda
de stem misschien met algemeen aanvaardbaar kon worden geacht • andere
waren'm™
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waren met altijd helder genoeg of de intonatie
was saai of onduidelijk, hetgeen
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met het oog op de stoorzender ongewenscht was. Langzamerhand werd er
evenwel een ploeg omroepers uit de sectie, en er buiten, gekozen. M a a r dan
k w a m het oefenen nog, want o m een kwartier achter elkaar te kunnen hardop
lezen — en het moest hard, vooral steeds even luid en op gelijke stemhoogte
gaan o m de stoorzender zooveel mogelijk te neutraliseeren — moet men zijn stem
en zijn tong er eerst aan wennen.
N a verloop van tijd hadden de eerste leden van de sectie het radiowerk onder
de knie en er ontstond zelfs a l een zekere traditie, waar de nieuwe collega's zich
aan moesten aanpassen als zij voor het eerst op de B B C kwamen.
De sectie werd wéér uitgebreid i n 1941 toen er een nachtuitzending bijkwam
en nogmaals in het begin van 1942 toen de dageraads bulletins begonnen.
T o t de nieuwe krachten behoorden : een Nederlandsch auteur • een
gepensionneerd directeur van een H . B . S . i n Oost I n d i ë ; een beroeps vertaler en
letterkundige die ongeveer vijftien jaar tevoren, pas van de G y m n a s i u m banken
zijn broer m L o n d e n was komen opzoeken en onmiddellijk zoozeer aan hel
Londensche leven gehecht raakte dat hij hier verder bleef; de v r o u w van een
chirurg in Zeeland — een van de zeer weinige leden van de sectie die i n M e i
1940 nog m Nederland woonden — die later de programma's voor de vrouwen
m Nederland verzorgde ; de vrouw van een Australische arts ; een gewezen
koopman die jarenlang i n C h i n a had gewoond en die i n de laatste jaren in L o n d e n
een handel 1.1 Chincesch antiek had gehad ; de weduwe van een bekende
Engelsche vlieger — deze vrouw was voor de oorlog eenige tijd secretaresse
geweest van de vroegere Eerste Minister L l o y d George ; en de Benjamin van de
sectie was bij het uitbreken van dc oorlog bij een scheepvaartfirma in Costa R i c a
werkzaam. H i j n a m na de inval i n Nederland dienst i n de Brigade Prinses Irene
maar werd later o m gezondheidsredenen afgekeurd en kon daarom op de B B C
komen werken.
H e t spreekt vanzelf dat deze verschillende vertalers en omroepers niet alle
tegelijk bij de B B C werkzaam waren.
O p de redactiekamer werkten, afgezien van de hoofdredacteur ; de
Londenaar, waar we later nog even op terug komen ; een vroegere parlementaire
verslaggever die ook eenige tijd i n Nederland had gewerkt als correspondent van
een Engelsch blad ; een gepensionneerd buitenlandsch redacteur van Reuter en
een Engelschman die voor de oorlog i n Amsterdam op een bank had gewerkt
O p de redactie kamer van de Nederlandsche sectie werd steeds een wakend
oog gehouden op alle berichten van de centrale redactie afdeeling, die betrekking
hadden op Nederland of Nederlandsch I n d i ë . Het was een van de taken van de
Nederlandsche redacteur om, waar noodig, i n verbinding te treden met de
Nederlandsche regeering of andere officiëele kringen, en meestal werden alle
specifiek Nederlandsche onderwerpen, vaak i n samenwerking met een van onze
\ rienden van R a d i o Oranje, door de gewestelijke redacteur behandeld.
L a t e n we n u eens nagaan hoe een bulletin wordt voorbereid en omgeroepen
Een bulletin inelkaar zetten voor luisteraars i n bezet gebied is weer heel iets
anders dan een krant redigee.cn ; men moest er, bij het eerstgenoemde werk
steeds rekening mee houden dal vele luisteraars mogelijk slecht op de hoogte
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waren van het laatste nieuws, i n verband met de moeilijke Iuisteromstadigheden.
De redacteur en de vertalers moesten dus steeds i n aanmerking nemen dat de
inhoud van hun bulletin lang niet zoo vanzelfsprekend was voor de luisteraar
als voor henzelf.
D i t kon natuurlijk tengevolge hebben dat sommige, zeer
geregelde luisteraars, die van uur tot uur de laatste berichten hoorden, de indruk
kregen dat er i n de bulletins tot vervelens toe hetzelfde werd gezegd ; voor de
landgenooten die uiterst zelden h u n toestel konden gebruiken, was het evenwel
noodig tegelijkertijd een overzicht van de algemeene toestand en de laatste
berichten te geven.
M e t het oog op de verstaanbaarheid en begrijpelijkheid werd daarom een
speciaal systeem gevolgd ; waar mogelijk werden de verschillende feiten i n een
bulletin i n een logische volgorde gegeven, zoodat de luisteraar al haast kon weten
wat er k w a m , nog voordat de omroeper het had voorgelezen.
Bovendien moet men bij het vertalen i n het Nederlandsch, meer nog dan i n
vele andere talen, het verschil tusschen spreektaal en schrijftaal i n aanmerking
nemen, o m van stadhuistaal nog maar te zwijgen.
O n d e r normale omstandigheden heeft de omroeper de tijd o m vóór de
uitzending het heele bulletin nog door te lezen. V o o r d a t hij daartoe overgaat
wordt het werk evenwel ook nog even nagekeken door een collega van de
redactie ; vaak moet er n.1. zóó snel worden vertaald, dat er onvermijdelijk kleine
fouten binnensluipen.
Ongeveer tien minuten voordat de uitzending begint gaat de omroeper met
zijn bulletin, waarvan de 15 a 25 ,, stories " n u op volgorde zijn gelegd, op stap :
hij heeft n.1. een heele afstand af te leggen voor hij de studio bereikt. De studios
liggen i n een heel ander deel van het gebouw en men moet er altijd voor zorgen,
al zijn er nog zooveel laatste berichten binnengekomen, dat men niet hoeft te
hollen o m de microfoon tijdig te bereiken, want anders blijft men voor dit
instrument minuten lang buiten adem.
I n de studio aangekomen vindt hij hoogstwaarschijnlijk iemand van de
technische afdeeling die de studioproef uitvoert. D i t gebeurt voor iedere
uitzending : de beide microfoons worden even aangezet, de schakelaars op en
neer gewipt — of heen en w eer gedraaid, er zijn nu eenmaal schakelaars en
schakelaars -— en de gramofoonapparaten worden even gebruikt. D i t laatste
gebeurt altijd met één bepaalde plaat, getiteld ;
T h e Teddybears' Picnic " .
D i t zotte melodietje wordt eenige honderden malen per dag door de B B C gedraaid
om te zien of de pick-ups nog i n orde zijn : de picnic van de speelgoedberen
gaat n.1. van de meest uitgebreide verzameling geluiden gepaard die men zich
kan denken — de hooge pieptoonen van de kleine beertjes, de diepe bas van O p a
beer, trommels en trompetten en nog veel meer — en dat is het hem juist wat de
technische afdeeling moet hebben voor de pick-up proef.
V a n de 1000, of
misschien wel 5000 m a a l gebeurt het ééns dat er met de studio iets niet i n orde
blijkt te zijn, en dan verhuist de omroeper met zijn bulletin naar de studio
ernaast.
I n de laatste minuut of wat voor het begin van de uitzending komt er nog wel
eens een bericht i n de studio binnen en van tijd tot tijd gebeurt het zelfs dat er nog
r
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een orkest waren. In de Nederlandsche seetie is dit werk,
zij het niet op rijm - altijd gedaan door Vrijbuiter.
Als er van te voren moet worden gerepeteerd kan men voor dit doel een
speciale studio bespreken (er zijn i n het gebouw van de Europeesche Afdeeling
16 studios) bij de sectie „ European Bookings " . O p dit bureau beschikt men over
meer telefoons dan men liefheeft en een notitieboek van ongekende afmetingen :
want niet alleen kan op elk oogenblik van de dag of nacht een van de dertigof veertig verschillende secties om een studio bellen — en vele bellen eenige
tientallen malen per dag — maar ook moet genoteerd worden of er gebruik zal
worden gemaakt van de gramofoons of andere speciale instrumenten en
bovendien bespreekt men hier reportagewagens en opname-studios, waar
programma's en causerieën op platen worden vastgelegd.
O o k wordt i n deze afdeeling al het hoogst ingewikkelde werk gedaan dat
noodig is voor het tot stand brengen van het contact tusschen de concertzalen,
kei ken, militaire kampen en ontelbare andere punten, waar dan ook i n het land,
vanwaar uitzendingen plaats hebben, en de zenders. D i t contact wordt bewerkstelligd door middel van telefoonverbindingen.
V o o r de gewone bulletins is dat alles natuurlijk niet noodig. M e n gebruikt
daarvoor vaste studios en als de omroeper daar maar vijf minuten van te voren
aankomt gaal de rest vanzelf. Verschillende groepen sectics hebben steeds twee
studios tot hun beschikking : terwijl i n de eene studio een bulletin i n het Fransch
wordt voorgelezen is de studio ernaast vrij, zoodat de Nederlandsch omroeper
zich daar kan installeeren, om geheel klaar te zijn als de verschillende lichtjes
beginnen te knipperen.
Bij hel voorlezen van het nieuws is er steeds een l i d van de redactie in de studio
aanwezig : deze kent dc betrokken laai voldoende om de omroeper te kunnen
volgen en hem een verbetering te laten maken als hij zich verspreekt.
Hel
gebeurt n.1. wel eens dat de omroeper per ongeluk Frankfort zegt inplaats van
Frankrijk, of 300 Duitschers inplaats van 300.000, of ten Westen inplaats van ten
Oosten van de Oder. Soms heeft een dergelijke fout geen bcteekenis aangezien
de luisteraar er geen oogenblik door misleid kan worden maar het is wel eens
mogelijk dat een verkeerde voorstelling van zaken het gevolg is van een verspreking
en dan moet de omroeper er op gewezen worden. D i t gebeurt dan door de
redacteur die de microfoon uitschakelt door middel van een i n de studiotafel
ingebouwde knop. Snel wordt de omroeper even op de fout attent gemaakt en
deze kan dan een verbetering aanbrengen. Elke geregelde luisteraar zal zooiets
wel eens gehoord hebben. D o o r gebruik te maken van dezelfde knop kan de
omroeper ook, zoo noodig, tijdens de uitzending hoesten en — we hadden haast
gezegd gapen.
T e r verontschuldiging van dit laatste woord zullen wc hier even wijzen op de
omstandigheden waaronder een omroeper vaak voor de vijfde maal eenzelfde
bericht voorleest. Misschien k w a m hij 's middags o m twaalf uur op het kantoor
o m mee te vertalen voor de uitzending van kwart voor drie ; mogelijk leest hij
ook om kwart voor zeven en kwart voor twaalf 's nachts ; hij kan dan slapen tot
een uur of half vijf i n een van de slaapzalen die i n de kelder van het gebouw zijn
42

ingericht. D i t zijn eenvoudig gemeubileerde vertrekken : men ziet er n.1. 30 a 40
scheepsbedden — U weet wel, twee hoog — en weinig anders behalve een paar
uiterst melancholieke blauwe lichtjes, die tot taak hebben de groote nummers op
de bedden leesbaar te maken zonder de slaapzoekenden wakker te houden. A l s
men dan in aanmerking neemt dat het in zoo'n vertrek tot een uur ol' twee en
na drie uur een druk komen en gaan is van collega's, en dat, wat de daartusschenhggende uren betreft, zestig a zeventig collega's allicht één snurker kennen, dan
zal men het de arme omroeper kunnen vergeven die in het bulletin van kwart
voor zeven, waarvoor hij o m vijf uur is begonnen te vertalen, even naar dc kleine
schakelaar grijpt om ongehoord te kunnen gapen.
V o o r de leden van de sectie voor wie het nieuws dus wel eens een vermoeiende
zaak was, was het altijd weer een inspiratie o m een nieuwe Engelandvaarder te
ontmoeten. Niet alle pas-aangekomenen bezochten de B B C ; mogelijk kwamen
ze eerder bij R a d i o Oranje. M a a r van tijd tot tijd waren we i n de gelegenheid
een of meer van deze — meestal jonge
- Nederlanders in de eenvoudige'canline
te ontvangen en het deed ons dan altijd weer goed te hooien hoe belangrijk ons
werk steeds voor het bezette gebied bleek te zijn. De Engelandvaarders werden
uiteraard door ons leeggepompt ; " Hoe kwamen de uitzendingen door ? "
., Was het allemaal goed te verslaan ? " „ K o n d e n zc nog iets voorstellen dat de
menschen in H o l l a n d zou helpen bij het luisteren naar L o n d e n ? " ,, Wenschte
men andere onderwerpen behandeld te hooren dan wij tot nog toe hadden
besproken ? " V o o r elke omroep organisatie zijn dit belangrijke vragen en ook
nu nog, ziet de B B C met verlangen u i l naar kritiek en gegevens uit Nederland,
die de programmaleiding in staat kunnen stellen dc uitzendingen aan te passen
aan de verlangens van dc luisteraars.
Bij deze ontmoetingen met
Engelandvaarders bleek altijd
weer dat de stoorzender onze
grootste vijand was. Wij wisten uiteraard nooit precies
hoeveel er van onze uitzendingen verstaan kon worden,
maar begrepen wel dat het
soms bitter weinig moest zijn.
vooral i n de groote steden.
Een tweede belangrijk probleem dat doorgaans met de
pas gearriveerde
bezoekers
werd besproken was : ,, K u n nen we voortgaan muziek in
onze uitzendingen te gebruiken of is dat voor de luisteraars i n bezet gebied te
gevaarlijk ? "
A a n de eene
kant
was
het
gewenscht

.. De Londenaar" (links) bespreekt een
run .zij" causerieën met dc redacteur

muziek i n de programma's op te nemen, vooral muziek die i n Nederland verboden
was en die men daarom soms sterk verlangde te hooren ; maar het was van veel
grooter belang dat er voor geen van onze luisteraars gevaar werd opgeleverd. U i t
de verklaringen van bijna alle Engelandvaarders meenden we te mogen opmaken
dat er alleen dan van gevaar sprake was als er bekende melodieën — volksliederen of z.g. signature tunes — op onverwachte oogenblikken hard werden
ingezet. D i t werd dan ook steeds vermeden.
Een minder belangrijk probleem waarvoor onze omroepers zich gesteld zagen
was de uitspraak van bepaalde woorden, en vooral van aardrijkskundige namen.
Moet men zeggen : openbaar of openbaar ? Vijandelijk of vmajdelijk ? Nijmegen
of Nimwegen ? K ó l m a r of C o h n a r ? We besloten te doen zooals het Nederlandsche
volk ; elk wat hij thuis had geleerd, mits het een vrij algemeen aanvaarde
uitspraak was. Moeilijker was het vaak voor de omroepers die perfect Engelsch
kenden o m de namen Southampton of Manchester zonder schijnbare branie uit
te spreken.
Inzake de uitspraak van onuitsprekelijke Poolsche, Russische of
Hongaarsche stedennamen werd al spoedig besloten niet naar exotische
volmaaktheid te streven, maar o m aan de hand van onze Bos Atlas op een redelijke
Nederlandsche klank aan te sturen. Z o o zeiden we, waar het Przemysl betrof,
rustig op zijn Hollandsch Pruzemuzel en lieten het aan de Polen over om er wat
mooiers van te maken ; en de Polen deden ongetwijfeld hetzelfde met Gorinchem.
N o g een kleine moeilijkheid waarmee de vertalers te kampen hadden was het
groote aantal geheel nieuwe woorden dat i n de frontberichten voorkwam ;
jetpropelled plane, escort-carrier, tanklanding-craft enz. Aangezien er nog nooit
ter wereld zulke machines en wapenen hadden bestaan, had geen woordenboek
voor dergelijke problemen een oplossing. A l s we de Nederlandsche instanties
in L o n d e n , b.v. het Marinchoofdkwartier, opbelden met de vraag ; „ Hoe
noemt U een escort-carrier?" dan was het antwoord doorgaans; „ J a , wij
zeggen altijd eskort kerrier, een Nederlandsch woord is er eigenlijk niet." E n
als het probleem zich 's ochtends om vijf uur aan ons voordeed was het uiteraard
geen tijd om de instanties op te bellen. D i t verschijnsel, het verhollandschen van
Engelsche woorden, — of het verengelschen van het Nederlandsch — kwam
ook in ons eigen werk voor. H o e w e l we altijd i n onze bulletins zooveel mogelijk
streefden naar zuiver Nederlandsch, was er achter de schermen vaak „ geen
woord Nederlandsch bij " . De technische termen van het omroepbedrijf waren
ons alleen i n het Engelsch bekend en wij konden niet weten hoe men zich vroeger
i n de studiogebouwen i n Hilversum had uitgedrukt. D a a r o m kon het voorkomen
dat twee Nederlanders van de B B C het volgende gesprek met elkaar voerden ;
,, Zeg, heb jij de F a r East talk getimed ? " „ Nee, niet precies, maar hij is zes
en veertig lines, dus er z a l na de feature nog wel tijd voor een tail zijn " . Geen
wonder dat we altijd weer, bij de ontmoeting met nieuwe Engelandvaarders,
getroffen werden door hun echt Hollandsche manier van praten.
Over de problemen van de radiotechnicus kunnen wij kort zijn, al was
het alleen omdat noch wij, noch de gemiddelde lezer er iets van zouden
begrijpen ; daarom hééft men i n de radio technici. I n een omroeporganisatie
neigen de redacteurs, overzichtschrijvers en omroepers wel eens tot de gedachte dat
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de radio een kwestie is van nieuwsberichten, gramofoonplatcn, omroepers en een
microfoon ; mogelijk doet het woord draadlooze-telegrafie hen vergeten dat er
alleen al voor het installeeren en onderhoud van de diaden in een studiogebouw
een groep knappe technici noodig is, om van het bedienen van de overige
m a c h i n e r i e ë n en apparaten nog maar te zwijgen. Zelfs voor de gewoonste bulletins
worden er wonderen verricht, maar daarover verbaast men zich tegenwoordig
al niet meer. V o o r sommige programma's worden evenwel zeer ingewikkelde
technische problemen zoo voortreffelijk opgelost dat de luisteraar ervan overtuigd
is dat het makkelijk moet zijn ; wij denken b.v. aan de uitzendingen van .. De
Stem van A m e r i k a " . Deze programma's werden meer dan twee jaar lang iedere
middag door de Amerikaansche omroep i n N e w Y o r k uitgezonden door de B B C
in Engeland opgevangen en, ter versterking, op de bekende B B C golflengten
gerelayeerd. In al die tijd werd er maar twee of drie maal gebruik gemaakt
van de nood-programma's die, voor het geval het relayeeren door het weer
onmogelijk werd gemaakt, van te voren, onder gunstige omstandigheden door N e w
York werden uitgezonden en i n L o n d e n op de plaat vastgelegd. D i t is temeer een
prestatie van de technische afdeeling als men bedenkt dat er een tijd lang
geregeld door De Stem een programma uit Australië werd doorgezonden ; bij
één gelegenheid gaf Australië bovendien het woord aan een frontcorrespondent
i n H o l l a n d i a . Zijn verslag werd dus van Hollandia naar Australië uitgezonden
en vervolgens v i a N e w Y o r k en Londen naar Nederland gerelayeerd. De i n genieurs staan voor niets, daar kan men zoo langzamerhand gerust op rekenen,
maar men vraagt zich wel eens af hoe de aether het allemaal aan kan.
Aangezien de aether inderdaad wel eens moeite had het allemaal te verwerken
— we denken nu aan de uitwerking van de vele
stoorzenders
kwam de B B C op het idee
speciale bulletins uit te zenden voor de experts
onder de luisteraars, die het als hun laak
beschouwden het nieuws van de Londensche
zenders door te geven.
Vele luisteraars zullen weten dat er in onze
uitzendingen vaak werd gesproken over onze
militaire o f economische of andere medewerkers.
D i t waren dan niet leden van de Nederlandsche
sectie ; zij maakten deel uit van de centrale redactie afdeeling. Elke'sectie had evenwel haar
eigen medewerkers voor bepaalde uitzendingen
die uitsluitend onderwerpen en problemen aanroerden die het betrokken land aangingen en
geen belang hadden voor luisteraars in andere
landen. Z o o had dc Nederlandsche sectie een
aantal vaste medewerkers die zich op geheel
eigen wijze, en vooral echt H o l l a n d s c h , tot de
luisteraar i n H o l l a n d richtten ; de bekendste
was ongetwijfeld J o h a n Eabricius.

Fabricius was ook een jaar lang vertaler-omroeper i n de sectie, maar i n zijn
eigen causerieën zorgde hij voor de meer hartelijke, persoonlijke woorden die i n
de gewoone nieuwsuitzendingen natuurlijk moesten ontbreken.
Vrijbuiter sprak, zooals bekend, steeds op rijm, een gewoonte die hij in het
dagelijksch leven nauwelijks kon vergeten. E r werden wel eens briefkaarten op
de B B C ontvangen waarin gesproken werd over de vriend van Meneer Vrijbuiter,
waarmee dan H e n d r i k de Prater werd bedoeld. Nooit is uit dergelijke kaarten
gebleken of het de schrijver bekend was dat de Prater niet alleen een goede vriend
van Vrijbuiter was, maar Vrijbuiter zelf.
H e t was ook meestal Vrijbuiter die er met een reportagewagen op uit trok
om op gramofoonplaten indrukken vast te leggen van het werk van de Nederlandsche visschers i n Engeland, van het leven aan boord van een Nederlandsche
onderzeeër, of van een patrouilletocht van de M T B s van de Nederlandsche
marine. H i j heeft later, i n 't begin van 1945 ook een paar maal een bezoek
gebracht aan het kamp bij Coventry waar kinderen uit het zuiden van Nederland
waren ondergebracht.
E e n tweetal medewerkers die pas i n de laatste jaren werden gehoord waren
J a n van A l k m a a r en de Londenaar. D e eerste heette inderdaad J a n en k w a m
uit A l k m a a r . H i j verzorgde een programma dat Zondags en Woensdags werd
uitgezonden en oorspronkelijk bedoeld was voor de Nederlanders die uit hun
vaderland ontvoerd waren en i n het bijzonder voor de landgenooten die in
Duitschland te werk waren gesteld. W a a r de B B C uitzendingen feitelijk de stem
van Engeland zijn, richtte J a n van A l k m a a r zich, evenals Fabricius, als Nederlander tot Nederlanders en hij stelde zich ten doel de band te vormen tusschen
zijn landgenooten i n Duitschland en h u n gezinnen en vrienden i n eigen land.
H i j gaf berichten uit het vaderland o m de mannen i n Duitschland op de hoogtete houden van de Duitsche gedragingen aldaar ; ,, mijn collega tegenover me "
gaf steeds een korte samenvatting van het nieuws ; alle instructies en raadgevingen
die door de Gealliëcrde autoriteiten tot de arbeiders i n Duitschland werden
gericht werden door J a n van A l k m a a r doorgegeven en hij bracht hen ook op de
hoogte van de maatregelen die door de Nederlandsche regeering werden getrofTen
om de terugkeer van de ontvoerde landgenooten te regelen. Piet Leeflang sprak
in deze programma's tot de arbeiders in de organisatie Todt, en het zal zijn
luisteraars niet ontgaan zijn dat zijn naam een toepasselijke, beteekenisvölle
tegenstelling vormde met die van de toegesproken organisatie : Piet heeft het
dan ook het langst uitgehouden van de twee.
E r was i n de uitzendingen van J a n van A l k m a a r nog een geregelde spreker
die even groote trots op zijn vaderstad aan den dag legde als J a n ; dit was Piet
van Amersvoort, die eerder afgeluisterd dan beluisterd werd.
In zijn
„ Afgeluisterde gesprekken " hoorde men de bezadigde, oudere ontvoerde zijn
jongere, onervaren makkers, die al een beetje door de vijandelijke propaganda,
met al haar felheid en tegenstrijdigheden, werden geprikkeld, raad geven en, zoo
noodig, terechtwijzen.
De Londenaar sprak steeds als Engelschman, wat hij dan ook is. H i j werkte
steeds nauw samen met de Hoofdredacteur van de Nederlandsche sectie, een
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Na de uitzending is er even tijd voor een deel van de Nederlandsche Sectie om in de eanline van de
BBC samen een kop thee te drinken voordat de voorbereiding van het volgende bulletin begint

Engelschman van Iersche afkomst, die geen Nederlandsch sprak, maar die zich
toch vaak, bij monde van de Londenaar tot de Nederlandsche luisteraar kon
richten. D e Londenaar bracht zijn luisteraars op de hoogte van dc prestaties
van zijn landgenooten in oorlogstijd, en hij stelt zich ten doel onze vrienden
i n Nederland i n te lichten over de gewoontes en instellingen i n Engeland. Zijn
gezellig accent — dat tijdens zijn bezoek aan zuid Nederland i n M a a r t 1945
overal herkend werd — en vooral zijn vaderlijke toon zullen luisteraars misschien
weinig herinnerd hebben aan de kille, neerbuigende figuur die men zich in het
buitenland zoo vaak voor de geest haalt als men aan de gemiddelde Engelschman
denkt ; het verschil wordt mogelijk voor een klein deel verklaard door het feit
dat de Londenaar niet zijn heele leven i n Engeland heeft gewoond ; maar de
verklaring moet men voornamenlijk zoeken i n de omstandigheid dat de kille,
onpersoonlijke Engelschman even weinig representatiefis als de enorme H o l l a n d e r ,
met een gelapte pofbroek, klompen, een Duitsche pijp en oorbellen ; de figuur
die nog wel eens de gemiddelde bewoner van Nederland vertegenwoordigt i n de
voorstelling van buitenlanders die dat l a n d niet hebben bezocht.
E r zijn tegenwoordig weinig Engelschen meer die H o l l a n d beschouwen als
een land van i g eeuwsche dikkerds wier modernste vervoermiddel uit een paar
klompen bestaat en die geen ander bedrijf kennen dan dat van de molenaar.
W e weten hier i n Engeland dat Nederland een modern, vooruitstrevend land is
dat door de Duitschers is leeggehaald en vernield. E n i n Nederland z a l men zich,
d e
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vooral i n de afgeloopen vijfjaar, ook een betere voorstelling hebben gevormd van
Engeland en de Engelschen. Deels is dat te danken aan het contact dat wordt
gevormd door de radio. L a t e n we hoopen dat ook i n dc toekomst, het begrip voor
eikaars opvattingen, de kennis van eikaars omstandigheden en de vriendschap
tusschen de verschillende volkeren, dank zij de radioband, zullen toenemen. De
radio overbrugt alle afstanden, en als wij vrij en hartelijk tot elkaar kunnen
spreken kunnen verre vrienden ook tot goede buren worden.
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Het was op Zondagavond, 28 J u n i 1940 dat voor het eerst in de aether de
woorden weerklonken : ,, H i e r Radio-Oranje " , zulks ter inleiding van een
uitzending, waarin H a r e Majesteit K o n i n g i n W i l h e l m i n a haar eerste groote
toespraak zou houden tot haar verdrukte volk.
T o e n de Nederlandsche regeering i n de Mei-dagen van 1940 i n L o n d e n
arriveerde, werd met de Engelsche instanties een regeling getroffen, waarbij de
Nederlandsche Regeering van de B B C de beschikking kreeg over een kwartier
zendtijd per dag. D i t kwartier zou een bij uitstek Nederlandsche uitzending
worden. In alle vraagstukken van politiek zou de lijn door de Nederlandsche
Regeering worden uitgestippeld, hoewel het vanzelf sprak dat ten aanzien van
alle kwesties van militaire veiligheid de Engelsche autoriteiten censuur zouden
uitoefenen, zooals ook het geval was met de Nederlandsche uitzendingen van
de B B C .
.. Radio-Oranje " was eerst gevestigd i n Stratton House, het door de
Nederlandsche Regeering betrokken gebouw i n Piccadilly. De staf bestond uit
welgeteld twee personen, een chef, i n Nederland Secretaris van de VARA, en een
assistent, tevoren redacteur van ,, De Groene Amsterdammer " . E r was ook een
secretaresse en toen de eerste programma's werden uitgezonden had men tevens
de beschikking over een tafel en drie stoelen, die de nieuwe afdeeling hevig benijd
werden door het overige personeel van de Voorlichtingsdienst.
In het eerste jaar van het bestaan van ,, Radio-Oranje " waren de
programma's beperkt tot verslagen van Rcgeeringswerkzaamheden, ontmaskering
van de door Duitschers en N.S.B.ers gevoerde propaganda, reportages van
M a r i n e , K o o p v a a r d i j , Brigade en L u c h t m a c h t en op Vrijdagavonden het
wekelijksch overzicht van politieke en militaire gebeurtenissen.
T o e n ,, Radio-Oranje " i n de eerste maanden van 1941 uit bezet gebied de
teksten ontving van een aantal liedjes met scherp anti-Duitsche inslag, besloot
men. aangespoord door het voorbeeld van de FVansche sectie van de B B C , die
iets dergelijks deed, te probeeren wekelijks een programma uit dergelijke liedjes
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samen le stellen. M e n begreep dat een deel van de luisteraars op dit programma
geen prijs zou stellen, maar vertrouwde dat dit deel zou beseffen dat zulk een
uitzending tegemoet zou komen aan wat in andere lagen v a n het Nederlandsche
volk leefde. Zoo ontstond ,, D c Watergeus " . D a t alle moeite die daarvoor noodig
was, niet tevergeefsch was geweest, bleek uit de bezoeken van eenvoudige visschers
en arbeidersjongens die, als Engelandvaarders i n L o n d e n beland, op het kantoor
van ,, Radio-Oranje " verrassend uit de hoek konden komen met één of vele van
de ,, Watergeus " liedjes.
N a de Duitsche inval i n Nederland bleven ver over de tienduizend Nederlanders voor de Geallieerde zaak de wereldzeeën bevaren.
O o k een aantal
trawlers was nog uit Nederland ontkomen. E n , last n o l least, was er ook nog de
Koninklijke M a r i n e . Nederland voer, vischte en vocht door. V o o r de Nederlandsche zeevarenden moest iets gedaan worden om het contact te onderhouden.
E r was maar één manier o m allen tegelijk te bereiken ; de radio. O p 6 M e i . 1941
hechtte de Nederlandsche raad van Ministers zijn goedkeuring aan een, in overleg
met de B B C , opgesteld project tot oprichting van een O m r o e p voor Nederlandsche
Zeevarenden. D e uitzendingen zouden staan onder directie van de B B C die er de
volle verantwoordelijkheid voor aanvaardde, maar tevens zou een zoo nauw
mogelijk contact onderhouden worden met dc Nederlandsche Regeering en het
Nederlandsche Scheepvaart C o m i t é .
Twee leden van de Nederlandsche
Regeeringsvoorlichtingsdienst zouden worden uitgeleend aan de B B C voor de
organisatie van de nieuwe uitzendingen. D e een was „ D e Rotterdammer " ,

De tuxt spreket 1 run .. De Brandaris " De Rotterdammer (rechts) en Bob (links)
bespreken hun tekst met de regisseur van hel programma voor zeevarenden

de ander „ Bob den Doolaard " . Ze begonnen met het opstellen van hun eerste
programma's i n een schoongemaakte kolenkelder van het gebouw waar de
Europeesche Afdeeling van de B B C huisde. De ware zeemanstermen leerden de
landrotten van een gewezen marconist bij de Groote V a a r t , die toen, na een
torpedeering hem zwaar had geknauwd, voorloopig aan de wal was. De avond
voordat de zeelieden-omroep op de aethergolven te water zou worden gelaten had
men ondanks veel gepieker nog geen toepasselijke naam ervoor kunnen bedenken.
M a a r op dat oogeblik kreeg de C h e f van de Regeeringsvoorlichtingsdienst een
lumineus idee. H i j belde laconiek op : „ Hebben jullie wel eens gedacht aan
de vuurtoren op Terschelling ? "
D a t was het : „ De Brandaris " .
Niet
alleen een symbolische naam, die allen op zee aan het licht langs de
Nederlandsche kust deed denken, maar tevens een duidelijke naam, die klonk
als een scheepsklok.
T o e n op I J u l i 1941 om kwart voor twaalf het roode licht i n de studio aanging
en de nieuwe openingsmuziek, „ In N a a m van Oranje " , had weerklonken,
werden de eerste woorden gesproken van een reeks uitzendingen waarin de
krachtige toespraken van de ,, Rotterdammer " steeds een bezielende uitwerking
hadden en de commentaren van Bob iedere dag als het ware een spiegel van het
wereldnieuws vormden.
De Brandaris groeide als kool. E n i n antwoord op vele verzoeken van briefschrijvers, die de programma leiders verzochten een uitzending te mogen
bijwoonen, besloot men een openbare uitzending te geven i n een van de studiotheaters van de B B C . O p de dag van de 100ste „ Brandaris " uitzending stonden
er voor de deuren van het voormalige West-end-theater al een half uur van te
voren honderden zeevarenden te wachten. Binnen waren de Volendam-band en
het orchest van J a c k Payne druk bezig met repeteeren. Hoogwaardigheidsbeklceders bevolkten de loges. H e t programma, dat i n precies 29 minuten en
40 seconden moest worden afgewerkt, bestond uit 17 verschillende nummers en
het was voor het „ Brandaris " personeel een groote opluchting toen de
uitzending — met 3 seconden over — veilig binnenliep.
H e t was evenwel niet alleen de „ Brandaris " familie die i n deze uitzendingen
voor de microfoon aan het woord k w a m . E r waren vele gasten, waaronder leden
van de Nederlandsche Regeering, Prins Bernhard en natuurlijk ook K o n i n g i n
Wilhelmina, die de ,, Brandaris " studio met haar eerste bezoek vereerde op
Zondag 15 M a a r t 1942, kort na de v a l van Bandoeng. H a a r laatste woorden
waren :
„ Ons R i j k zal herrijzen, schooner en krachtiger dan voorheen."
I n de loop van 1942 werd er van steeds meer zijden op aangedrongen dat de
Nederlandsche Regeering de i n L o n d e n beschikbare radio-krachten bijéén zou
brengen i n één radio-omroep, desnoods met opoffering van de Zeelieden-omroep.
Maandenlang werd over deze plannen gedelibereerd totdat i n October 1942
Minister Gerbrandy, die verantwoordelijk was voor het radio-beleid, de knoop
doorhakte. „ De Brandaris " werd opgeheven, niet zonder protest van de zijde
van zeelieden, en zijn personeel zou de staf van „ Radio-Oranje " versterken.
:><>

Zoo begon „ Radio-Oranje " op I November een nieuw leven. D e staf verliet
Stratton House, streek eerst neer i n het ruime hoofdgebouw van de Europeesche
Dienst van de B B C en verhuisde later naar een ouderwetsch kantoorgebouw i n
een nauw straatje, leidend naar de Theems.
V o o r het contact met de verschillende B B C afdeelingen zorgde de
,, producer " , de regisseur van ,, Radio-Oranje " en tevoren ook van de
Brandaris " . D i t was een jonge Nederlander die overigens i n Engeland is
geboren en getogen, en die voor de oorlog i n Londen architect was. H i j besteedde
aan de artistieke verzorging van de programma's steeds evenveel aandacht als
de andere leden van de staf aan de inhoud.
E n nu k w a m ,, Radio-oranje " eerst recht op gang. H e t nieuws maakte
nooit een belangrijk deel uit van de programma's ; dat was de taak van de B B C .
In de uilzendingen van ,, De Stem van Strijdend Nederland " bepaalde men zich
hoofdzakelijk tot ,, politieke oorlogvoering " tot het aanwakkeren, waar noodig,
van de geest van verzet. A l s spreekbuis van de Nederlandsche Regeering begon
men i n het voorjaar van 1943 met het doorgeven van officiecle orders, die i n
overleg met de ondergrondsche beweging, tot het Nederlandsche volk werden
gericht.
N o g geen half jaar nadat de reorganisatie had plaats gehad maakten de
Duitschers de nieuwe ,, team " van ,, Radio-Oranje " een slechtgemeend compliment : i n het midden van M e i 1943 gelastten zij i n Nederland het i n beslag
nemen van alle radiotoestellen. Behalve i n Polen, waar de Duitschers probeerden
het heele intellectueele level te onderdrukken, en i n het Noorsche kustgebied,

De staf van Radio Oranje tezamen in een studio

hebben ze i n geen ander land zulke desperate maatregelen genomen om de
gestelijke band met de buitenwereld te verbreken.
M a a r hoewel het aantal
luisteraars uiteraard sterk verminderde, kon de vijand de stem van de B B C en
„ Radio-Oranje " niet het zwijgen opleggen en men bleef i n contact.
Om
veiligheidsredenen liet men ,, In N a a m van Oranje " aan het begin van de
uitzendingen van ., Radio-Oranje " achterwege, en terwille van de duidelijkheid
werden er nog enkele andere kleine veranderingen aangebracht.
T o e n in September 1944 aan de stroomvoorziening i n het Westen van Nederland een einde k w a m daalde het aantal luisteraars weer aanmerkelijk, maar
diegenen die bleven luisteren vormden toen een uiterst belangrijk gehoor. Bijna
allen verbreidden ze het nieuws door middel van geheime bladen. Sommigen
luisterden om de codeberichten te hooren waaruit ze konden vernemen waar de
Geallieerde vliegtuigen wapenen zouden neerwerpen voor de ondergrondsche
beweging. U i t bijna elke uitzending van ,, Radio-Oranje " bleek dat er eindelijk
tusschen de radio i n L o n d e n en de verzetsbeweging een zeer nauw contact was
tot stand gebracht. K e e r op keer zond ,, Radio-Oranje " waarschuwingen uit
die verband hielden met besluiten die i n bezet gebied pas waren uitgevaardigd —
en nog niet door de radio uitgezonden — of die zelfs i n het geheel nog niet door
de Duitschers waren bekend gemaakt. I n vele plaatsen werd de bevolking nog
tijdig verwittigd van Duitsche plannen voor een nieuwe razzia. Z o o was de taak
van ,, Radio-Oranje " belangrijker dan ooit te voren, al waren er nog nooit
zoo weinig luisteraars geweest.
Toen i n M e i 1945 de zetel van de Nederlandsche Regeering weer naar D e n
H a a g werd verplaatst k w a m er een einde aan de uitzendingen van „ R a d i o Oranje " . ,, Bijna vijfjaar lang ", zoo zei een van de leden van de staf van de
Nederlandsche Omroep in Londen, ,, hebben we samengewerkt met de B B C en
andere Lngelsche instanties, en nooit is er misverstand geweest, laat staan conflict,
en we zijn gelukkig bij de gedachte dat onze uitzendingen misschien, afgezien
van de steun die ze menig Nederlander i n de donkerste uren van de oorlog hebben
kunnen bieden, mogelijk ook hebben geholpen Engelschen en Nederlanders
nauwer tot elkander te brengen ",
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Zoodra de vijandelijkheden begonnen, werd er i n België, en natuurlijk vooral in
het Zuidoostelijk deel van het land, gretig naar de Fransche uitzendingen van de
B B C geluisterd. Elke dag ontving men op Broadcasting House talrijke brieven
uit België, waarin de schrijvers uitdrukking gaven aan hun sympathie voor de
zaak waarvoor Engeland en Frankrijk streden. V a a k werd tevens de wensch
geuit naar een omroep die voor de V l a m i n g e n te verstaan zou zijn, en deze
wensch ging voor het eerst, tot op zekere hoogte, in vervulling toen op i i A p r i l
1940 de Nederlandsche sectie haar uitzendingen begon. Perslot van rekening
bestaat er minder verschil tusschen N o o r d Nederlandsch en Vlaamsen dan
tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke dialecten van Nederland zelf. M a a r
toch waren die bulletins van de Hollanders nog steeds niet een eigen Vlaamsche
omroep.
N a J u n i 1940 deed de behoefte aan specifiek Belgische uitzendingen zich
steeds sterker gevoelen. De Belgische regeering had toen haar zetel nog in het
niet bezette deel van Frankrijk. In volledige samenwerking met haar vertegenwoordiger i n L o n d e n , maakte men op de B B C toebereidselen om een Belgische
omroep in het leven te roepen, die zich in de eerste plaats tot de bevolking van
bezet België, maar ook tot die van de K o n g o , zou richten.
M e n besloot de eerste uitzending op 28 September 1(140 te doen plaats hebben,
11e redacteur eau de Belgische Settic, dn d, eerste uitzending in de V.
c<itn/>nguc gtij en rei/d" Jan Moedwil, de I 'luumsihe spreker rem de BBC

omdat deze datum symbolische beteekenis had. O p die dag herdacht men n . 1 .
het begin van het offensief i n Vlaanderen, dat op 28 September 1918 werd
ondernomen en waarbij het Belgische leger, met steun van Britsche en Fransche
strijdkrachten, onder bevel van K o n i n g Albert, dc vijand tot aan de buitenwijken
van Gent terugdrong, voordat de wapenstilstand van 11 November de Geallieerden de overwinning bracht.
Zoo konden de Belgen, gesterkt door hun herinneringen aan de bevrijding
van 1918, nieuwe hoop putten : bijna hadden ze tengevolge van de rampen van
Mei en J u n i 1940 de moed verloren, maar weldra werd het vertrouwen herboren.
De eerste uitzending van de Belgische omroep van de B B C had plaats i n de
twee talen die i n België worden gesproken, Fransch en Vlaamsch. D a a r n a werd
er afwisselend, de eene dag Fransch, de andere V l a a m s c h gebruikt. De twee
leden van de nieuwe Belgische sectie, (want er waren er i n het begin maar twee)
stelden hun eigen tekst op en verzorgden daarna ook het omroepen en desgewenscht de muzikale omlijsting.
Ze achtten het overbodig nieuwsberichten i n hun programma's op te nemen,
aangezien hun landgenooten door de Fransche en de Nederlandsche sectie al
volledig op de hoogte werden gehouden van het wereldnieuws. De Belgische
omroep kon zich dus geheel wijden aan beschouwingen en commentaren van
algemeene aard, waarmee beoogd werd de vaderlandsliefde van de Belgen te
schragen, hen i n kennis te stellen van de werkzaamheden van hun landgenooten
die de worsteling buiten het V a d e r l a n d voortzetten en zoo noodig de strijd aan
te binden met de Duitsche propaganda.
In die Septembermaand bereikte de strijd boven Engeland zijn hoogtepunt.
H i j woedde nog voort toen op 22 October i n een van de Belgische uitzendingen
werd gezegd : ,, De Engelsche luchtmacht heeft een succes geboekt, waarvan
weinig ophaal is gemaakt, maar dat een groote overwinning zal blijken, j a , de
belangrijkste overwinning van de heele oorlog ".
T o e n volgde de veelbewogen periode waarin de Belgen van de B B C
verscheidene malen, door de Duitsche bommen en de verwarring die al te vaak
op hun komst volgde, gedwongen werden met al hun paperassen en hun microfoon
te verhuizen.
De omroepers van de Belgische sectie van de B B C weigerden zich op te werpen
als een persoonlijk tribunaal en traden dus steeds anoniem op. T o c h werden ze,
telkens als er weer een nieuwe stem aan de uitzendingen deelnam, onmiddellijk
door hun landgenooten herkend. D e omroeper van de Vlaamsche sectie bleef
lange tijd een geheimzinnige figuur. H i j was voor de oorlog professor aan een
hoogeschool geweest en had nog nooit voor de microfoon gezeten, maar zijn
geestdrift, zijn forsche stijl en zijn tegelijk joviale en aggressieve aard bezorgden
hem weldra ontelbare trouwe luisteraars, zelfs onder de Fransch sprekende
Belgen, die, zonder hem te kunnen volgen of zelfs zonder een woord te kunnen
verstaan, gretig naar hem luisterden, o m door zijn enthousiasme te worden
opgemonterd.
De Belgische programma's werden altijd besloten met de oude leuze die nog
dateerde uit de tijd van de slag bij V e r d u n : ,, O n les aura, les Boches " , en i n het
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V l a a m s c h „ M a a r toch zullen we ze krijgen, de Moffen " . Hoevele honderden
Nederlanders zullen zich niet vooral het slot van de uitzendingen van J a n
M o e d w i l herinneren, hoe hij soms, na een uitzending met goed nieuws, de bekende
slotzin als een daverende strijdkreet kon uitroepen en op andere dagen, als de
inhoud van de uitzending reden tot bezorgdheid had kunnen geven, vaderlijk
bemoedigend kon klinken. E n , na een aanklacht jegens de een of andere Belgische
verrader, kon men uit zijn sarrende toon duidelijk opmaken, dat het niet alleen
de Moffen zouden zijn. Misschien zal men zich in Nederland ook de gelegenheid
herinneren, waarop de Fransch sprekende omroeper, met een variatie op zijn
slotzin, een van zijn programma's besloot met de woorden : ,, We hebben het
altijd wel gezegd dat we ze zouden krijgen en nou hebben we er tenminste één " .
Dat was op de dag toen R u d o l f Hess hier arriveerde.
De Belgische uitzendingen van de B B C werden evenals die voor alle andere
landen gestadig uitgebreid. T o t vlak na de bevrijding van België hoorde men 's
middags een gemengde Fransch-Vlaamsche uitzending en 's avonds hadden
beide helften van de sectie een eigen programma, waarvan het Vlaamsche m
Nederland zeer vaak gehoord moet zijn, al was het alleen omdat hel onmiddellijk
na de avonduitzending van R a d i o Oranje volgde.
In Februari 1943 werden
••Cnlmirl Bnltcm" richtte zich ui KJ41 en 11)42
de studios van de B B C ter
ilc luisteraars in Europa en was later de ojjicièele
beschikking gesteld van de
radiospreker run het Geallieerde Oppcrhcrcl voor het
doorperen run instructies aan de verzetsbeweging
Belgische Regeering, voor de
twee dagelijksche uitzending e n v a n de B e l g i s c h e
Nationale R a d i o Omroep.
De bekende V . Campagne
is indertijd uitgegaan van de
Belgische sectie van de B B C .
M e n had zich op de B B C
sedert midden 1940 uiteraard
altijd groote moeite gegeven
om het meest doeltreffende
gebruik te maken van het
radiowapen, om i n het bezette
gebied tenminste iets tegenover de Duitsche propagandaovermacht te kunnen stellen.
De vijand beschikte daar
immers over de Pers, kon
gebruik maken van aanplakbiljetten en had bovendien
nog het voordeel dat hij
zich
daar
dagelijks
als
,. correcte " overwinnaar kon

lat

vertóonen, een houding waarvan hij oorspronkelijk veel goeds verwachtte.
Hoe
kon men door middel van uitzendingen die niet door alle bewoners van de
bezette gebieden gehoord werden, toch het idee van het nationale verzet tol hel
uiterste, voor allen lot uiting brengen?
Het was de omroeper van R a d i o Belgique die de oplossing vond. H i j had
vernomen dat de jongere generatie i n België de letters R . A . F . op muren en schuttingen schreef. M e n had al opgemerkt dat de aanwezigheid van hel Duitsche
bezettingsleger de bewoners van de onder de voel geloopen landen zoo algemeen
ergerde, dat zij de behoefte gevoelden om op de een of andere manier de overwinnaar te tarten en wel i n het bijzonder door middel van voorwerpen of teekenen
die symbolische beteekenis hadden en waarvan de bezetter het noodig achtte
het vertoon te verbieden. Het was in Engeland b.v. bekend dat de Nederlanders
met dat doel druk gebruik maakten van lucifers en oranje autobuskaartjes en
v an bankbiljetten die zoo gevouwen werden dat ze een W vormden.
In de Belgische sectie van de B B C kwam men op hel idee de luisteraars het
gebruik aan te raden van één letter, die veel sneller geschreven zou kunnen worden
dan drie, zoodat de Duitsche politie ook des te minder kans zou hebben de daders
le vatten. Dc letter V werd daarvoor gekozen, de V van victoire i n het Fransch,
vrijheid en verzet i n het Nederlandsch en victory in het Engelsch. O p 14 Januari
1941 werd de V voor het eerst gelanceerd in een van de Belgische programma's.
O p 5 A p r i l werd de V campagne i n het Nederlandsch ingezet. Dc letter V bleek
ook de v van Vrijbuiter te zijn : deze geregelde spreker in de Woensdagmiddaguitzendingen k w a m lot de ontdekking dat niet alleen vrijheid, vrede victorie
en verzet met een v begonnen maar ook de voor de N . S . B'ers onheilspellende
woorden : verrader, verslagen, vervolgd, veroordeeld en vernietigd.
.. Kinderlijk gedoe ", zeiden de nurksen misschien ; maai- dit kinderspel heeft

Xooreu gaven ui/drulkiug aan hun vast geloofin de overwinning door op de wegen
Wij zullen winnen " Ir
Mknii

in de bezette landen onmiddellijk op de verbeelding van de bevolking gewerkt.
Niel alleen was het uiterst gemakkelijk een Y op een muur te schrijven ; niet
alleen werd in België de solidariteit tusschen V l a m i n g e n en Walen erdoor tot
uitdrukking gebracht, maar in heel Europa werden de eenheid en de solidariteit
van de geknechte volken door middel van deze campagne gesymboliseerd.
Gij wilt welen
zoo zei de spreker van R a d i o Belgique, „ hoevelen onder
U naar de bevrijding verlangen. A l l e Belgen die hun V a d e r l a n d lief hebben,
moeten een tceken gebruiken waaraan ze elkaar kunnen herkennen en aanmoedigen, en moeten dit tceken aanbrengen waar ze maar kunnen, opdat zij,
om zich heen ziende, de zekerheid kunnen hebben dat zij een ontelbare schare
vormen en opdat de vijand, als hij altijd weer, steeds vaker het teeken ziet
verschijnen, zal begrijpen dat hij omsingeld en belaagd wordt door een geweldige
menigte vaderlanders, die met ongeduld zijn eerste wankeling afwachten en
ongedurig uitkijken naar zijn eerste misstap " .
Weldra bleek dat de muren en schuttingen en zelfs de voertuigen van het
Duitsche leger in België bedekt waren met Y ' s . In Brussel richtte de
K o m m a n d a t u r een brief tot de Burgemeester, waarin hem w erd verzocht maatregelen te treilen om een einde te maken aan deze campagne, waaraan de bezetter
zich ten zeerste ergerde.
Ook de Nederlanders beschouwden het V teeken als een uitstekend middel
om uiting te geven aan hun vertrouwen in de Geallieerde overwinning. U i l
de verduitschte pers en de uitzendingen van Hilversum kon men in Engeland
opmaken dat er in H o l l a n d druk gebruik werd gemaakt van het V teeken, heizij
met de vingers, hetzij met krijt of verf op muren en ruiten en ook door middel van
liet morse teeken \ oor de letter V . O o k in advertenties k w a m de letter V wel eens
merkwaardig duidelijk naar voren en in Londen kwam men weldra lot de ontdekking dat er in Nederland variaties op het oorspronkelijke thema werden
bedacht, zooals het tevoren geheel onschuldige woordje ozo, en het kwistige
gebruik, door kippenfokkers, van rood-wit-blauwe en oranje ringetjes aan de
pooien van hun niets vermoedende hoenders. Blokzijl en andere radiosprekers
en zelfs Mussert maakten zich bijzonder druk over dit, schijnbaar onschuldige,
optreden van de bevolking, maar ze wisten geen vat op hun tegenstanders te
krijgen en moesten zich, in toenemende mate, blijven ergeren.
K o r t nadat het V teeken in de uitzendingen van de B B G aan de bevolking
van Frankrijk was voorgesteld, bewezen de programma's van radio Parijs dat
men ook overal in Frankrijk ,. beet " had met de nieuwe campagne, die mogelijk
haar hoogtepunt bereikte i n Aix-en-Provence, met de aanstelling van een werkman
die uitsluitend tot taak had, iedere dag de vele opschriften van de gevel van hel
Hotel du R o i Rene te verwijderen. In dit hotel was n.1. de wapenstilstandscommissie ondergebracht en iedere nacht werd het gebouw volgekalkt met V ' s ,
V i v e de Gaulle en vele andere doeltreffende spreuken. Steeds werden er meer
straffen op het aanbrengen van leuzen gesteld, maar de campagne werd
voortgezel.
Dat de Duitschers inzagen en erkenden dat het V teeken een hinderlijk en zelfs
gevaarlijk wapen was, bleek uit het feit dat ze het na verloop van tijd wilden
r
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doen voorkomen alsof het gebruik ervan uitsluitend bedoeld was om te wijzen
op de overwinningen van het Duitsche leger.
O p 6 J u n i , 1941 begon K o l o n e l Britton zijn reeks uitzendingen waarin hij
de luisteraars praclische raadgevingen aan de hand deed voor hun symbolische
strijd tegen de Duitschers. Z i j n causerieën werden in verscheidene talen voorgelezen.
W i e K o l o n e l Britton was, mocht niemand te weten komen.
De
geheimzinnige ,, aanvoerder van het leger van de V " bleef tot het einde toe
anoniem.
O p 27 J u n i kondigde hij het gebruik van het hoorbare V teeken aan ; iemand
was n . 1 . tot de ontdekking gekomen dat de letter V i n de Morse code wordt
weergegeven met drie korte en een lange stoot en dat dit rhythme voorkomt in
vele bekende muzikale werken, i n het bizonder i n de 5de symphonie van
Beethoven, die men vaak de symphonie noemt, ,, waarin men het noodlot op de
deur hoort kloppen " .
O p 28 J u n i werd door de Fransche sectie van de B B C een programma
uitgezonden, waarin het rhythme van de V op allerlei verrassende manieren te
hooren was. H e t sarrende hoongelach waarmee de Duitschers zich omringd
wisten, het kraaien van de Gallische haan, het over de rails denderen van een
trein, al deze geluiden bleken het rhythme van de V te volgen. In het vervolg
werden de 20 seconden, die altijd tusschen de verschillende uitzendingen van de
Europeesche Afdeeling werden opengelaten, opgevuld met het V teeken, gegeven
op een trommel.
H e t hoorbare V teeken kon gemakkelijk i n het dagelijksch leven worden
toegepast. In het bezette gebied begon men het rhythme van de V te tikken,
overal waar de Duitschers het konden hooren ; op deuren en ramen en op de
tafeltjes i n het café. In bioscopen en schouwburgen applaudisseerde men op het
bekende, hinderlijke rhythme. Zoo konden de bewoners van de bezette landen
elkaar sterken en de bezetter hinderen door het teeken van de komende bevrijding
overal zichtbaar of hoorbaar tot uiting te laten komen.
M a a r niet alleen in Nederland, België en Frankrijk werd door middel van het
V teeken nuttig werk gedaan. O o k in andere bezette landen vond de nieuwe
campagne snel ingang. In Tsjechoslowakije herinnerde men zich naar aanleiding
van het V teeken de woorden van J a n Huss : ,, Pravda V i t e z i ", „ De Waarheid
zal zegevieren " , een spreuk die M a z a r y k op de gevel van de presidentiëele
ambtswoning had laten aanbrengen. In Noorwegen k w a m het tot onaangenaamheden i n de cafés waar de jonge menschen het V teeken op de tafeltjes tikten.
E n de huisschilder i n Marseille, die met zijn diamant een groote V kraste op het
windscherm van een Duitsche legerauto, had overal i n E u r o p a navolgers. De
letter V was geworden tot het teeken van het verzet van heel E u r o p a tegen de
Nazis.
T o e n Goebbels inzag welk een succes de campagne was geworden, probeerde
hij het symbol te annexeeren. De V , zoo beweerde hij, was de V van V i k t o r i a ,
een woord dat weliswaar i n het Duitsch eigenlijk niet bestaat, maar dat, volgens
Goebbels, de strijdkreet der oude Germanen was en de nieuwe strijdkreet van de
Europeesche Volkeren in hun gezamenlijke kamp tegen het Bolsjewisme. De
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Duitschers lieten zelf overal het V teeken aanbrengen, zelfs op h u n eigen voertuigen, maar er was niemand die het bespottelijke van deze actie niet inzag.
De V campagne was voor de bewoners van de bezette landen het symbool
van het verlangen naar de bevrijding ; voor de Duitsche legers het voorteeken
van de vrees. Z i j werd gevoerd op het oogenblik waarop de verzetsbeweging
zichzelf bewust werd en waarop heel E u r o p a zich weer één gevoelde i n zijn
verlangen naar een herwonnen onafhankelijkheid. De V is dan ook een geestelijk
wapen van de Geallieerden gebleven. O p zijn verre tochten heeft minister
C h u r c h i l l steeds zijn vertrouwen i n de naderende overwinning geuit door het
toonen van een V , met een eenvoudig handgebaar. E n later zijn de Geallieerde
soldaten overal, toen het groote offensief eenmaal op dreef was, m de bevrijde
steden met het V teeken begroet.
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De microfoon, de zender en de luidspreker vormen tezamen een intieme, maar
eenzijdige band tusschen de spreker, tooneelspeler of musicus en de luisteraar.
Zelfs i n vredestijd bezit een omroeporganisatie niet dc eenvoudige en directe
middelen waarover krant en schouwburg beschikken o m dc reacties van het
publiek na te gaan, zooals de oplage van het blad of de veel snellere proef aan de
hand van applaus of leege zalen. M a a r de technicus op het zendstation, de
redacteur van de berichtendienst de musicus en de omroeper kunnen het geen
van alle stellen zonder te weten hoe het publiek over hun prestaties oordeelt.
O o k van de luisteraar moet iets uitgaan o m de kringloop van de radio tot stand te
brengen. In het omroepgebouw w i l men weten of de ontvangst bevredigend is
en of de inhoud van de uitzendingen goed beoordeeld wordt. D e B B C heelt er
dus zoo spoedig mogelijk voor gezorgd dat er in alle groote afdeelingen een sectie
werd opgericht die tot taak had het contact met de luisteraars le onderhouden.
D i t contact heeft twee aspecten ; ten eerste richt de BBC. zich mondeling of
schriftelijk tot de luisteraar.
Daarvoor wordt gezorgd door de secties voor
correspondentie en de verschillende organen van de B B C . In de tweede plaats
wordt doorloopend een onderzoek ingesteld naar dc samenstelling, de gewoonten,
de smaak en de reacties van het publiek. M e t dit doel werd ongeveer 10 jaar
geleden een speciale afdeeling opgericht, dc Afdeeling Luisteronderzoek. Deze
houdt zich uitsluitend bezig met feitenmateriaal dat i n Groot B r i t t a n n i ë zelf
wordt verzameld. O p deze afdeeling bedient men zich van moderne methodes
van kwantitatief onderzoek. (Elke dag worden er b.v. 800 personen ondervraagd
over hetgeen zij de dag tevoren hebben gehoord,) en er wordt een geregelde
briefwisseling onderhouden met een aantal groepen waarnemers, die er belang
i n stellen de B B C met hun advies te helpen. O p die manier kan men met groote
nauwkeurigheid van elk programma nagaan welk percentage van de gemiddelde
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luisteraars erna:,,- heeft geluisterd, en waarom de uitzending werd gewaardeerd
of becrittseerd. Deze afdeeling streeft er niet naar het algemeen beleid van de
BiM • te bepalen. H a a r taak is uitsluitend mei de grootst mogelijke nauw keurigheid
het feitenmateriaal te verzamelen waarmee de programmaleiders in kennis
• "..eten worden gesteld, en om volgens wetenschappelijke methoden, de gegevens
nader te verklaren. Z i j zal b.v. vaststellen dat er voor elke liefhebber van
kamermuziek tien personen zijn die liever een bioscooporgel hooren
M a a r dat
wil niet zeggen tl.it de B B C niet zal blijven trachten de smaak van hel publiek
.tan te kweeken, door op de meest aannemelijke wijze het luisteren naar kamermuziek aan te moedigen.
N a a r mate de B B C zich i n meer programma's lot het buitenland richtte
moesten er nieuwe stappen worden gedaan o m te onderzoeken hoe er over de
uitzendingen werd geoordeeld, eerst in de verschillende deelen van het Britsche
Kijk, e n daarna ook in andere landen. D e methodes die werden toegepast
verschilden natuurlijk evenzeer als de landen waartoe het onderzoek zich uitstrekte, en na hel uitbreken van den oorlog moest men zich bovendien laten leiden
door de vraag of het betrokken land bevriend, neutraal of vijandelijk was en of
liet nog zijn vrijheid genoot, dan wel door de vijand was bezet. ' I n sommige
g c y a l e n werd directe samenwerking tot stand gebracht met soortelijke
afdeelingen van buitenlandsche omroep vereenigingen o f met ...stollingen voo!
Een lidvan de Nederlandsen, Sectie behandelt de
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bare mecning ZOOals het
Instituut Gallup.
N a 1940 deed de behoefte
aan gegevens omtrent de
gewoonten en reacties van de
luisteraars op het vasteland
van E u r o p a zich steeds d r i n gender gevoelen, en er werd
een methode van onderzoek
in werking gesteld die aan de
oorlogsomstandigheden was
aangepast.
E r was i n de
zomer v a n 1939 al een
Afdeeling
Luisteronderzoek
Europa opgericht. In de eerste
plaats moest men de gegevens
trachten te verzamelen die
voor de organisatie v a n een
eerste klas radio omroep onmisbaar zijn. V o o r elk land
moest men nagaan hoeveel
ontvangtoestellen er i n gebruik waren, hoevele ervan
voor de ontvangst op de

ultrakortegolf waren ingericht, en welke uitzendtijden en onderwerpen het geschikst
waren voor de verschillende bevolkingsgroepen. In hel begin van den oorlog
werden eenige tijd steeds meer brieven van luisteraars in het buitenland ontvangen.
De meeste waren in het Fransch geschreven : er kwamen uit Frankrijk zelf bijna
ioo per dag en verder schreef men ook uit België, Fransch-Zwitserland en de Fransche
en Belgische koloniën ; ook de vele Franschen die zich in het buitenland hadden
gevestigd zochten contact met de B B C . Nederlanders en Skandinaviërs verzochten
de B B C om zich ook tot hun landgenooten Ie richten. Uitgeweken Duitschers en
Oostenrijkers, en ook Duitsch-Zwitsers schreven naar aanleiding van de Duitsche
uitzendingen. Zelfs Italië, dat nog niet aan den oorlog deelnam, sluurde zijn
aandeel, van vriendelijke of vijandige aard. U i t Spanje, Portugal, Bulgarije.
Hongarije, Joegoslavië, Griekenland en R o e m e n i ë schreef men om le zeggen dal
er onder de boeren, de arbeiders en de intellectueelen i n die landen naar Londen
werd geluisterd, en dal men daar de Geallieerde zaak aanhing, ook al dansten hun
slaafsche regeeringen naar de pijpen van de Asmogendheden.
Wanneer hel
mogelijk was d i l le doen, zonder de schrijver in hel buitenland in gevaar te
brengen, beantwoordde men deze brieven, ook de betrekkelijk zeldzame
exemplaren waarin men een crilische houding aannam tegenover hel Geallieerde
gezichtspunt.
Deze verbindingsdienst begon eerst recht vruchten af le werpen toen Denemarken en Noorwegen, Nederland en België en later ook Frankrijk in handen van
de vijand vielen. Het postverkeer met de overige Europeesche landen moest
toen ook voor een groot deel gestaakt worden. M e n had in het voorjaar en in de
herfst van 1939 al methodes uitgevonden om inlichtingen Ie verkrijgen over bezet
gebied, d.w.z. over Tsjechoslowakije en Polen. M a a r in 1940 lag het voor de hand
dal er met West Europa eenige tijd lang in het geheel geen contact zou beslaan :
het zou bijzonder moeilijk zijn na le gaan in hoeverre de gewoonten en opvattingen
van de bewoners der overrompelde landen door de bezetting zouden worden
gewijzigd. Het was toen meer dan ooit noodzakelijk om de bulletins op de
geschikste lijden uit te zenden, om op de hoogte te blijven van de nieuwe
omstandigheden waaronder de luisteraars leefden en vooral van hun, mogelijk
gewijzigde, houding tegenover de uitzendingen van L o n d e n ; het was nu van
het hoogste belang om mistasten wat betreft vorm of voordracht van de uitzendingen te vermijden M e n wist zelfs niet of de ontvangtoestellen i n bezet gebied
al dan niet in beslag waren genomen, en, zoo niet, of het nog mogelijk was
ondanks de stoorzenders, de B B C le verstaan. Het was voorloopig ook nog een'
open vraag of de bewoners van de bezette landen, overgeleverd aan een onafgebroken stroom van Duitsche propaganda, hun oogen en ooien ilog wel zouden
willen richten op L o n d e n . E r waren zelfs menschen die van meening waren dat
de Engelsche radio niets meer zou kunnen uitrichten in Europa, en dat de strijd
in de ether als verloren moest worden beschouwd.
Ook voordat de Nederlandsche uitzendingen van dc B B C begonnen, werd er
111 Nederland veel naar de Engelsche radio geluisterd, niet alleen naar de H o m e
Service maar ook naar de bulletins in het Duitsch : dat was al gebleken uit de
vele brieven uil Nederland. N a het begin van de uitzendingen in hel Neder61

landsch, op n A p r i l 1940. nam het aantal brieven nog aanmerkelijk toe ; de
Schrijvers helen zich meestal goedkeurend uit, en soms werd er nuttige eritiek
geleverd, maar allen waren het erover eens dat het oprichten van de nieuwe
berichtendienst voor Nederland aan een langgevoelde behoefte voldeed. N a de
inval kreeg men toch nog van tijd tot tijd brieven uit Nederland, maar het aantal
was natuurlijk zeer gering. O p 28 J u l i , 1940, had de eerste uitzending van R a d i o
Oranje plaats. In dit eerste radio programme van de Nederlandsche regeering
hield K o n i n g i n Wilhelmina een rede, en de dag daarop ontving men op de
Afdeeling Correspondentie een aantal telegrammen van Nederlanders i n den
vreemde, die de B B C met deze nieuwe onderneming gelukwenschten. U i t België
ontving men geregeld waardeerende brieven van personen, die, voordat de
uitzendingen van R a d i o België en R a d i o Belgique waren begonnen, naar de
Nederlandsche en Fransche bulletins luisterden. Zelfs nog vaker dan correspondenten van andere nationaliteit wezen de Belgen erop dat zij uit naam van
vele landgenooten schreven, die ook geregeld luisterden. ,, In ieder dorp luistert
iedereen die een loestel heeft altijd naar L o n d e n . " Zoo heette het vaak in hun
brieven. O p 28 September 1940 werd er met de uitzending van een dagelijksch
programma voor België een begin remaakt. O p de even dagen van de maand
werd er in het Fransch uitgezonden, door R a d i o Belgique, en op de oneven dagen
in het Vlaamsch, door R a d i o België. Naderhand kregen beide Belgische secties
een dagelijksche uilzending, aangezien u i l de ontvangen brieven duidelijk was
gebleken, dat dit in overeenstemming was met de wenschen van de luisteraars
in België. Alle kritiek en commentaar die in brieven uit België en de K o n g o
werd ontvangen is steeds door de programmaleiders i n overweging genomen.
Zoo ziet men dal er ook in België steeds met groote aandacht werd geluisterd
naar de Nederlandsche uilzendingen van de B B C . Zijn de uitzendingen in
het Nederlandsch en V l a a m s c h voor de bewoners van bezet gebied een
bemoedigende steun geweest, even bemoedigend en nuttig waren altijd de brieven
the de Nederlandsche en de Belgische sectie u i l die landen bleven ontvangen.
Door middel van deze correspondentie werd evenwel nog meer bereikt :
men was er in Londen door in slaat, zij hel met eenige vertraging, vrij nauwkeurig na le gaan hoe de bevolking van de bezette gebieden dacht over de
problemen van den dag clie door de B B C te berde werden gebracht. Bovendien
was het soms mogelijk, aan de hand van inlichtingen u i l het eene land, b.v.
Nederland, een oordeel te vormen over de opvattingen en reacties van de
luisteraars i n streken die geheel van de buitenwereld waren afgezonderd, en om een
heler begrip te krijgen van dc veel zeldzamer teekens die uit andere bevriende
doch bezette landen werden ontvangen. Tesamen vormden dc brieven uit het
buitenland een van de voornaamste instrumenten van de Afdeeling Luisteronderzoek, op het tijdstip waarop men van geheel Europa afgesneden had kunnen zijn.
H e t analyseeren van deze correspondentie, dat waarlijk overeenkomst vertoont
met de werkzaamheden in een laboratorium, heeft de B B C i n staat gesteld
nauwkeurig studie le maken van de problemen verbonden aan een omroep die
zich moest richten tot een werelddeel dat weliswaar bezet en geïsoleerd was, maar
vastbesloten bleef om zich legen Duitschland te verzetten.
E n dank zij de
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.schrijvers van die waardevolle brieven werd de band tusschen de radio en de
luisteraars in de bezette landen nooit geheel verbroken
Naarmate de bezetting langer duurde kwamen er minder brieven van het
vasteland, maar het onderzoek naar de behoeften en wenschen van de luisteraars
werd desondanks voortgezet. E r waren n.1. ook nog andere methoden om op de
hoogte te bhjven van de belangrijkste problemen : vaak werd b.v een oordeel
dat m Londen aan de hand van persoonlijke inlichtingen was gevormd, door de
geheime pers of de vijandelijke bladen en zelfs door Je Duitsche radio, bevestigd
zoodat het feiten materiaal waarover men beschikte aanmerkelijk aan betrouwbaarheid en gezag won : hel is niet onaardig te bedenken dal ook Goebbels de
B B C van tijd tol tijd te hulp is gesneld. Als een rede van Minister C h u r c h i l l b v
door de Duitsche radio werd beantwoord, kon men met vrij groote zekerheid
concludeeren dat zijn woorden indruk hadden gemaakt op het Duitsche volk
De Engelandvaarders, die niet alleen uit Nederland, maar ook uit alle andere
Europeesche landen Engeland bereikten, werden bij aankomst over alles en nog
wat ondervraagd, en dikwijls verschaften ze inlichtingen waarvan ze zelf het
belang niet inzagen maar die voor de BBC: van bijzonder interesse waren
De
wijze waarop al deze kleine afzonderlijke inlichtingen bij elkaar aansloten gaf
de Afdeeling Luisteronderzoek de gelegenheid om van dag tot dag «ocd op de
hoogte te blijven van de omstandigheden in het bezette gebied, ook i n die landen
waar ontvangtoestellen systematisch werden in beslag genomen, en waar de vijand
met alle geweld probeerde het clandestiene luisteren legen te gaan
Aangezien de omstandigheden onder de Duitsche bezetting aanhoudend
moeilijker werden, moest men de omwikkeling van de toestand wal betreft
de lmstermogelijkheden steeds in het oog houden. Allereerst moest men te weten
z.en te komen of er in het betrokken gebied wel voldoende ontvangtoestellen
waren waarop men Londen op bevredigende wijze kon hooren. D a a r o m werd van
elke streek nagegaan of hel er nog mogelijk zou zijn c m nieuw loestel te knopen
ot een oud te laten repareeren, en of er nog radioapparaten werden vervaardigd
M e n stelde zich in Londen nauwkeurig op de hoogte van het bewonderenswaardige werk van de kleine radiofabrikanten en handelaars en van de
bescheiden reparatiewerkplaatsen die overal in bezet gebied ondanks de Duitsche
verordeningen, aan hun klanten de noodige toestellen en onderdeden wisten te
leveren. Het is groolendeels aan deze mannen te danken dat er tijdens de
bezetting nog zooveel kon worden geluisterd.
Vervolgens moes! men in Londen welen of de uitzendingen van de B B L op
het vasteland goed te hooren waren. Daarvoor had men geregelde rapporten
noodig omtrent de kwaliteit van de ontvangst in vele verschillende plaatsen
(Zeer vaak heeft het feit, dat er nauwkeurige inlichtingen van technische aard
waren omvangen, de B B C . in slaat gesteld naar luisteraars technische raad<,evin<>cn
ie doen toekomen, die ze met uitstekende resultaten hebben opgevolgd )' Verder
moest men van de luistergewoonten in het bezette gebied op de hoogte zijn •
van de dagmdeeling der verschillende bevolkingsgroepen, de maaltijden, dé
spertijd ; de lijden waarop er in de schouwburgen en bioscoopen voorstellingen
werden gegeven en, als men een uitzending voor kinderen wilde organiseeren,
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van de schooltijden. E r werd door de Afdeeling Luisteronderzoek heel wat
feitenmateriaal verzameld over luistergroepen en het mondeling verspreiden
van het nieuws.
Tenslotte moest er rekening worden gehouden met de zich steeds wijzigende
smaak van de luisteraars ; wat wilden ze hooren ?
Korte, zakelijke nieuwsberichten of, bij elk bericht toelichting en commentaar ? Artikelen over de
algemeene situatie en de toekomst ? Stelden zij prijs op muzikale intermezzo's
en humoristische artikelen ? Een vraag die nooit definitief kon worden beantwoord was of humor en een opgewekte toon voor de microfoon de luisteraar in
een bezet land zouden ergeren of, integendeel, juist een verkwikkende uitwerking
zouden hebben. Door middel van het antwoord op al deze vragen hoopte men
de kwaliteit van de uitzendingen te kunnen verbeteren en de inhoud ervan beter
aan te passen aan de behoeften van de luisteraar.
A a n de hand van zooveel inlichtingen uit zeer verschillende bronnen, die maar
al te vaak onvolledig, partijdig of met elkaar in tegenspraak zijn, is het vaak
zeer moeilijk een oordeel te vellen. De taak van de Afdeeling Luisteror 'lerzoek
is niet uitsluitend om de inlichtingen en reacties van de luisteraars in het buitenland uit te lokken, te verzamelen en te bestudeeren maar ook om de bereikte
conclusies aan de betrokken programmasecties voor te leggen. M e n moet daarbij
fouten, overdrijvingen en persoonlijke hartstochten i n aanmerking nemen, zonder
te vergeten dat de correspondenten of uitgewekenen die hun gezichtspunt aan de
B B C meededen, meestal niet meer dan een uiterst klein deel van de gemeenschap
vertegenwoordigen. Als een van de inlichtingen bijzonder belangwekkend lijkt,
moet men beslissen of zij, vergelijkenderwijs, typeerend of eerder uitzonderlijk
genoemd moet worden.
D a a r o m moeten alle gegevens uiteengerafeld en
gerangschikt worden en mag er niet gegeneraliseerd worden tenzij men zeer zeker
is van zijn zaak. Bovendien moeten degenen die het onderzoek instellen geheel
onpartijdig tewerk gaan en zich geheel van hun eigen oordeel en opvattingen los
kunnen maken. D a a r o m eischt men van het personeel van deze afdeeling dan
ook niet alleen een grondige kennis van de betreffende landen, maar ook een
soliede cultureele en wetenschappelijke achtergrond. A l l e inlichtingen worden
aan een dubbel onderzoek onderworpen. Meestal werken een Engelschman en
een van zijn buitenlandsche collega's van de betrokken nationaliteit samen
zoodat geen van beide aan zijn vooroordeelen de vrije teugel kan laten. Sedert
1940 bestaat het personeel van de Nederlandsch-Belgische sectie van de Afdeeling
Luisteronderzoek dus ook uit Nederlanders, Belgen en Engelschen en dank zij
de vriendelijke medewerking van vele luisteraars op het Vasteland kon deze
sectie aanmerkelijk bijdragen tot hel versterken van de band tusschen de B B C
en de luisteraars i n Europa.
O p deze wijze heeft de B B C tijdens de bezetting aan een aantal deskundigen
de taak toevertrouwd zich i n de gedachtengang van de luisteraars i n te denken
en de belangen van de „ afnemer " te behartigen. Liet was niet de bedoeling
om de afnemer aan de hand van de door deze afdeeling verkregen gegevens naaide mond te praten of om hem alleen de hem welgevallige feiten te laten hooren :
het was eerder om op de meest doeltreffend mogelijke wijze eenheid le brengen
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Het programma run Maag en Antwoord van de Duitsche Sectie, 'waarin bekende medewerken
eau de seetie de antwoorden saven. Hush Carleton Greene is de tweede van links en
Lindley Fraser rjet men rechts op deze foto die tijdens een uitzending werd genomen

onder dc verschillende stroomingen van liet verzet. E r moest een zeker evenwicht
tot stand worden gebracht tusschen de politieke richtlijnen die, tengevolge van
de oorlogsomstandigheden, noodzakelijk moesten worden gevolgd en de
practische mogelijkheden die door het luisteronderzoek aan het licht kwamen.
We kunnen van de ingewikkelde problemen op dit gebied een overdreven
duidelijk voorbeeld geven door te zeggen, dat het nutteloos zou zijn de boerenbevolking tot een algemeene opstand aan te sporen i n een land waar alleen de
betere middenstand in de sleden ontvangtoestellen bezit.
Met de bevrijding van een land en de nieuwe problemen die daardoor in het
leven worden geroepen begint weer een nieuw stadium van het werk i n de betreffende sectie voor luisteronderzoek. Weer ondergaan de stemming en de belangstelling van de bevolking een wijziging. V e l e n willen ongetwijfeld nog naar L o n d e n
blijven luisteren, maar niet o m dezelfde redenen. De brieven die de BBC! nu van
zijn luisteraars ontvangt vormen weer een zeer belangrijke bron van inlichtingen.
Diegenen die zich tijdens de bezetting, met gevaar voor eigen veiligheid,
moeite hebben gegeven o m met de B B C in aanraking te blijven, schreven niet
omdat ze niets beters te doen hadden : ze waren er zich doorgaans terdege van
bewust dat zij de B B C een uitstekende dienst bewezen, door inlichtingen te
verschaffen over de reacties van de luisteraars. De B B C rekent erop het contact
met de vrienden uit de moeilijke tijden i n stand te houden of te hernieuwen.
De Nederlandsche of Nederlandsch sprekende luisteraars kunnen de kwaliteit
van de uilzendingen en de zaak der Nederlandsch-Engelsche vriendschap
belangrijk bevorderen door hun kritiek en opmerkingen en, naar we hopen,
ook hun lof aan de B B C mee le deelen. De opmerkingen van de luisteraars
worden onmiddellijk aan alle belanghebbende afdeelingen doorgezonden en,
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al worden ze niet voor de microfoon besproken, bij het voorbereiden van de
programma's wordt er we] degelijk rekening mee gehouden. Als een uitzending
U bevallen heeft, of U hebt U integendeel aan een bepaald programma geërgerd,
schrijft dan vooral aan de B B C . De Afdeeling Luisteronderzoek steil groot belang
m U w kritiek of U w lof. U zoudt ook de technische afdeeling een dienst kunnen
bewijzen door een aantal speciale formulieren in te vullen met gegevens over de
ontvangst. Deze formulieren kunt L" van de B B C krijgen en ook zal men met
genoegen antwoorden op alle vragen die U in verband met de inhoud of de
techniek van de uitzendingen zoudt willen stellen. Door de correspondentie met
de B B C aan te houden zult ge dc banden tusschen Engeland en Nederland en ook
de andere landen, nauwer helpen aanhalen en kunt ge de Londensche omroep
in staat stellen de uitzendingen, die U het meest bevallen voort te zetten in de
hoop dal L' er werkelijk nut van zult hebben.
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IX

M E N L O N D E N H E T BEST K A N
HOOREN

In de eerste plaats moet men een goed ontvangtoestel hebben. Het verdient
aanbeveling uw toestel geregeld door een goede radiodeskundige te laten nazien,
zoo mogelijk om de zes maanden, en de onderdeden die niet meer goed werken
te laten vervangen.
De luisteraar die gewend is zijn plaatselijke zender zonder eenige moeilijkheid te
hooren, zi j het op de lange of de korte golf, is vaak verbaasd als hij L o n d e n niet
altijd gemakkelijk opvangt. ,. Hoe komt het." zoo vraagt men vaak in de briev en
.1.111 de B B C , ,, dat de technische qualiteit van uw uitzendingen, soms tijdens een
programma of van het eene programma op hel andere, aanmerkelijk, kan
verschillen ? "
De technische afdeeling is altijd bereid dergelijke vragen te
beantwoorden, en kan dat het beste doen als de luisteraar een vrij gedetailleerd
rapport omtrent de luisteromstandigheden en resultaten inzendt over een periode
van verscheidene weken. O p zijn verzoek kan de B B C hem een aantal formulieren
voor dat doel toezenden. M a a r algemeen gesproken moet hel mogelijk zijn op
elke tijd van de dag L o n d e n goed te hooren als men rekening houdt met de
bijzondere eigenschappen van de verschillende golflengten.
De wisselende sterkte van de ontvangst is, wanneer het ontvangtoestel op
groote afstand van de zender staat, te wijten aan veranderingen die plaats hebben
i n de ionosfeer, dat w i l zeggen, een van de bovenste lagen van de atmosfeer, en
deze veranderingen worden weer veroorzaakt door allerlei factoren waarop de
mensch geen invloed kan uitoefenen, b.v. zonnevlekken.
D e korte golflengten tusschen 200 en 550 meter (1500 a 545 kcs.) geven ov erdag
goede resultaten binnen een afstand van 350 a 400 k . m . ; op grootere afstand
kan men bij daglicht de uitzendingen op deze golflengten zelden duidelijk hooren,
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maar 's nachts is de maxim u m afstand wel twee of drie
duizend k.m. De uitzendingen op de ultrakortcgolflengten, van 13 a 50 meter,
(22 a 6 megacycles) kan men
daarentegen op elk uur van
de dag en op elke afstand
hooren. M a a r deze golflengten worden zeer makkelijk
beinvloed door de gesteldheid
van de hoogere lagen van de
atmosfeer en vooreen bevredigende ontvangst op de ultrakortegolf moet men. al naar
gelang het jaargetijde en de
tijd van de dag, een bepaalde
golflengte kiezen. Die keus
wordt gedaan door de technische afdeeling van de B B C .
De luisteraar kan zich geheel
op de technici verlaten, als
de uitzending tenminste niet
opzettelijk gestoord wordt, en
de plaatselijke parasieten niet
al te hinderlijk zijn. D a t w i l
zeggen, de luisteraar behoeft
alleen op de hoogte te blijven
van de wijzigingen die van
tijd tot tijd worden aangebracht i n de lijst van golflengten die "voor e l k e
uitzending worden gebruikt.
Deze gegevens worden altijd
van te voren in de programma's verstrekt, of in de
organen van de B B C en zoo
'I iink^cliikih hln ;<>a, Imn^fxuntini:,, m <lum nun een radiozender
mogelijk in de locale pers
meegedeeld.
Overdag kunnen alle luisteraars, behalve diegenen, die zeer dicht bij Engeland
wonen, dus het beste op de ultrakortegolf naar L o n d e n luisteren, onverschillig welk
programma zij willen hooren. H e t eerste wat men moet doen om voor een goede
ontvangst te zorgen is alle golflengten te probeeren die aan het begin van de
uitzendingen worden aangegeven ; de geregelde luisteraars zullen trouwens de
golflengten van de B B C ongetwijfeld van buiten kennen. Hoe dichter men bij
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Engeland woont, hoe beter de golflengten in de 49 en 41 meierbanden zullen
zijn : op meer dan 550 k.m. van de zender zijn de resultaten op 31 en 25 meter
meer bevredigend ; in Afrika en het M i d d e n Oosten, in de Tropen en over hel
algemeen op groote afstanden kan men het overdag beter met de golflengten in
de 13, 16 of 19 meterbanden probeeren, als ze tenminste voor de betrokken
gebieden worden gebruikt.
Verder moet men bedenken dat de golflengten, die krachtens de internationale
overeenkomsten betreffende radio uitzendingen gebruik! mogen worden, dichter
bij elkaar staan op de afstemschaal naarmate ze korter worden. H i e r kan
men zich onmiddellijk van overtuigen als men nagaat hoe betrekkelijk weinig
golflengten i n gebruik zijn tusschen de 1000 en 2000 meter vergeleken met het
aantal tusschen de 200 en 350 meter, dat al vrij aanzienlijk is. M a a r als men de
ultrakortegolflengten bekijkt ziet men eerst recht hoe zij elkaar verdringen.
Hoewel de geautoriseerde golflengten altijd door een vastgesteld verschil van 9 of
10 kc s van elkaar gescheiden moeten zijn, komt dit verschil i n de ultrakortegolfbanden door een steeds afnemend aantal centimeters tot uitdrukking terwijl
het voor de lange golflengten een kwestie van honderden meters is. O p geen
enkele afstemschaal i n een gewoon toestel wordt voor de ultrakortegolflengten
zooveel ruimte beschikbaar gesteld als voor de korte en lange golf. In de 31
meterband, b.v., komen er evenveel geautoriseerde golflengten voor als in de
heele serie langegolflengten. De B B C alléén gebruikt er al 13 i n de 31 meterband,
die er in totaal ongeveer 40 bevat. D a a r o m moet men een zekere handigheid
ontwikkelen om een bepaalde ultrakortegolflengte op te vangen op een afstemplaat
waarop meters en niet kes staan aangeduid. M a a r met eenige ervaring zal men
toch, zonder al te veel zoeken, de gewënschte golflengte kunnen vinden als men
de afstemknop maar heel langzaam draait.
M e n treft dus op verschillende punten in dezelfde ultrakortegolfband
uitzendingen van de BBC! aan, maar het zullen niet altijd programma's van de
Europeesche Afdeeling zijn.
M e n vindt b.v. i n dezelfde band de Engelsche
uitzendingen van de Afrikaansche Afdeeling en die van de General Forces
Programme.
Bovendien moet men niet vergeten dat dc Europeesche Afdeeling i n iedere
ultrakortegolfband, b.v. 25, 31, 41, of 49 meter, gelijktijdig verschillende golflengten gebruikt. In de 49 meterband zult U b.v. op meer dan één punt de
bulletins in het Nederlandsch kunnen hooren. Altijd zal er dan één zijn die in
U w streek een betere ontvangst geeft dan de andere.
Geregeld worden door de B B C lijsten uitgegeven waarop alle golflengten die
voor de uitzendingen uit Engeland gebruikt worden, vermeld staan ; deze lijst
kunt U ook aan het einde van dit hoofdstuk vinden, en kan op alle Engelsche
Consulaten geraadpleegd worden.
SECUNDAIRE ONTVANGST E N BOVENTONEN

V a a k schrijven luisteraars dat zij de B B C hebben gehoord op een golflengte,
die niet door L o n d e n wordt gebruikt, b.v. op 51 of 22 meter. D i t is dan te wijten,
hetzij aan een afstemschaal die niet goed is ingedeeld, hetzij aan een fout i n het
I,!!

toestel, die van ernstiger aard is. In liet laatstgenoemde geval zijn hel meestal de
13 en 16 meterbanden die moeilijkheden veroorzaken, maar hetzelfde verschijnsel
kan zich ook op 4 9 meter voordoen ; het gevolg van dit defect is dat men op twee
punten van de afstemschaal, dezelfde golflengte van de B B C aantreft. E e n van
deze punten is inderdaad de golflengte die door de B B C wordt gebruikt, en het
andere geeft een golflengte aan die of iets langer of iets korter is, hetgeen van het
loeslel al hangt. D i t noemt men ,, secundaire ontvangst " heigeen niet verward
moet worden met een ,, boventoon " waarvan iedere lezer met eenige kennis
van de natuurkunde, het beginsel zal begrijpen. Het gebeurt n.1. dat men een
uitzending kan hooren op een golflengte die een octaaf hooger is dan die welke
werkelijk wordt gebruikt. Een uitzending op 6 . 0 5 0 kc s ( 4 9 , 5 9 M . ) kan b.v.
gehoord worden op de dubbele frequentie, dus 1 2 . 1 0 0 kc s ( 2 4 , 7 9 - )
de
tweede frequentie is n.1. de boventoon van de eerste. O n d e r zekere omstandigheden kan men de boventoon duidelijker hooren dan de uitgezonden grondtoon.
M
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H E T VERSCHUIVEN V A N DE FREQUENTIE

Tenslotte kan het ook gebeuren dat de luisteraar, als hij zijn toestel heeft
afgestemd op een gegeven golflengte, na enkele oogenblikken merkt, dat de
ontvangst minder goed wordt en dat het toestel zelfs begint te fluiten. A l s hij
dan de afstemknop een wenig beweegt wordt de ontvangst weer normaal. H i j
denkt dan vaak dat het aan de B B C ligt, en dat de golflengte veranderlijk is. In
werkelijkheid is dit verschijnsel hieraan te wijten, dat zijn toestel na een minuut of
wat anders reageert dan onmiddelijk nadat het wordt aangezet, hetgeen het
gevolg is van het w a r m worden van verschillende onderdeden. D i t beteekent dus
dat de golflengte slechts in schijn verandert, en dat het ontvangapparaat eenvoudig anders moet worden afgestemd als
het w a r m is dan direct nadat het wordt aan
gezet. E e n goed toestel behoort vrij te zijn
van dit verschijnsel.
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M E N D E UITZENDINGEN V A N

D E B B C H E T BEST K A N O P V A N G E N

Behalve i n het gebied dat zeer dicht bij
Engeland ligt, kan men de uitzendingen van
de B B C overdag het best hooren op ultrakortegolflengten of op de lange golf ; alleen
bij donker, en bij gunstige omstandigheden,
moet men de korte golf probeeren. V o o r de
ontvangst op de ultrakortegolflengten moet
men rekening houden met de aanwijzingen
die aan het einde van dit hoofdstuk worden
gegeven.
Als ge de H o m e Service wilt hooren,
luistert dan op de hieronder vermelde kortcgolflengten. Ze zullen 's nachts een goede

Marjorie Anderson kan men hooren in
de „ Overseas Service " van de BBC

ontvangst geven in geheel E u r o p a en in zekere gedeelten van N o o r d Afrika. Overdag
kan men deze zenders tot op 350 a 400 k.m. van de Engelsche kust hooren, al naar
gelang het type ontvangtoestel en antenne en de plaatselijke omstandigheden.
De uitzendingen van het General Forces Programme kunnen overdag op de
ultrakorte golf worden ontvangen, niet alleen in heel Europa, maar ook in de
omliggende gebieden, vooral i n N o o r d Afrika, en worden door speciale zenders
naar andere werelddeelen uitgezonden. Dankzij het aanzienlijke aantal ultrakortegolflengten dat gebruikt wordt, heeft dc luisteraar een ruime keus. O v e r het
algemeen zal de ontvangst van de General Forces Programme het beste zijn in
de zelfde ultrakortegolfband die ook voor de uitzendingen van de Europeesche
Afdeeling in uw streek de meest bevredigende resultaten geeft.
D c programmas van de Afrikaansche en de N o o r d Amerikaansche Afdeeling
en die voor het gebied van de Groote Oceaan worden uitsluitend op ultrakortegolflengten uitgezonden, en wel op een betrekkelijk klein aantal. In E u r o p a
zijn ze niet goed te hooren aangezien ze volgens een speciaal systeem worden
uitgezonden dat alleen op zeer groote afstand een goede ontvangst verzekert,
's Winters hebben de programmas van laatstgenoemde afdeeling van 5 uur 45 tot
9 uur 45 Middelbare Greenwichtijd plaats, die van de Afrikaansche Afdeeling
van 13 uur 45 tot 21 uur M . G . T . en de uitzendingen voor N o o r d A m e r i k a van
21 uur 15 tot 4 uur 45 M . G . T . 's Zomers worden eenige wijzigingen in dit schema
aangebracht, o m i n de plaatselijke behoeften van de luisteraar te voorzien.
VOOR MUZIEKLIEFHEBBERS
De luisteraar die voornamelijk belangstelt in concerten en muziek in het
algemeen, kan de bijzonderheden over de muzikale uitzendingen uit L o n d e n
vinden i n de programmabladen van de B B C . H e t zou geen z i n hebben i n deze
brochure daar mee te beginnen, omdat de meeste bijzonderheden van de
programmas pas enkele weken tevoren bekend zijn. W e l kan men van enkele
geregelde programmapunten nota nemen. D e H o m e Service geeft Zaterdags
en Zondags symphonicconcerten met solisten en wel van 14 uur 30 tot 16 uur 30
M . G . T . O o k Woensdags zendt de H o m e Service een concert uit van 19 uur
tot 2 uur Londensche tijd, waarin symphonische muziek, gedeelten van opera's
of muziek voor koor wordt gebracht.
Liefhebbers van lichte muziek kunnen
vooral 's ochtends en 's avonds in het Light Programme ettelijke uitzendingen
vinden die hun wel zullen bevallen. O o k wordt door deze afdeeling en door de
H o m e Service verschillende malen per dag dansmuziek uitgezonden.
Op
belangrijke gedenkdagen en nationale feestdagen van al de Geallieerde landen
worden ook groote concerten gegeven, niet alleen voor de luisteraars in Engeland
maar ook op dc golflengten van dc Europeesche Afdeeling.
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V A N GOLFLENGTEN

LANGE

EN KORTE

V A N DE BBC

GOLFLENGTEN

HOME SERVICE
GolfUtlgU in
meters

Frequentie
in kiloperiodes

514.6
449,1
391,1
373,1
342.1
296,1
285.7

583
668
767
804
877
[013
1050

203,5

'47-1

Naam van eie zender op de afstemschaal van ontvangtoestel/en

West of E n g l a n d
North Rcgional
Scollish R c g i o n a l
Welsh R c g i o n a l
L o n d o n Rcgional
M i d l a n d Rcgional
Start Point of West Rcgional ( voor het Noorden
van Engeland (Newcastle en Noord-Ierland)
B o u r n e m o u t h / P l y m o u t h (voor het Westen van
Engeland)

LIOHT PROGRAMME

1500
261.1

200
1149

Droitwich, Daventry of National
London National

EUROPEESCHE AFDEELING

1200
307>>
267.2

250
977
1122

Nieuwe golflengte voor Europa
Northern lreland R c g i o n a l (Belfast)
Newcastle

ULTRAKORTEGOLFLENGTEN
Deze golflengten worden door de Europeesche Afdeeling en voor de andere
programmas voor het buitenland gebruikt, al naar gelang het jaargetijde en
het uur van den dag.
Meterband

Kenletters

Frequentie
(in Mc/s)

49111

GRB
GWS
GSA
GRR
GWM
GSL
GWA
GRW
GWK
GRO
GRN
GRS
GRM

6,01
6,035
6,05
6,07
6,09
6,11
6,125
6,15
6,165
6,18
6,195
7,075
7,12

41 m

Gol/lenele
(in Meters)

Meterband

Keutellen

49,92
49>"t
49,59
49,42
49,26
49,10
48,98
48,78
48,66
48,54
48,43
42,40
42,13

41 111

GRT
GRK
GWL
GSW
GWI
CSU
GWN
GRJ
GRI
GWE
GSB
GWJ
GWB

31 m

7'

Frequentie
(in Me/s)

7,15
7,185
7,205
7,23
7,25
7,26
7,28
7,32
9,41
9,49
9,51
9,525
9,55

Golflengte
(in Meiers)

41,96
41,75
41,64
41,49
41,38
41,32
41,21
40,98
31,88
31,61
31,55
31,50
31,41

Meterband
31 m

Kenletlers

19,82

31,25

GSF
GSO

15,14

9,60

15,18

19,76

GWO

9,025

31,17

GSI

15,26

ig,66

GVZ
GWP

9,64

31,12

19,61

31,06

GWR
GSP

15,30

9,66

15,31

19,60

31,01

GRE

15=375

9,69

30,96

GWE

15,435

19,44

GRH

9,825

30,53

GRD

15,45

19,42

9,915

30,26

16111

GYP

17,70

GRA

17,715

]

6,95

GRG

11,68

25,68

GYW

11,70

25,64

GYY

11,73

25,58

GSD

11,75

25,53

G

S

V

'7>8i

l 6

GVU

11,77

25,49

G

R

P

17,07

16,79

GWH

11,80

25,42

18,025

J6.64

11,82

GVQ,
GSG

11,84

25,34

GSE

11,86

25,30

GVO
13111

17,73
17,79

GRQ,

25,38

GWQ

GVX

18,08

16,93
16.92
'6,86
> 4
8

16,59

GSH

21,47

13,97

GSJ

21,53

13,93
13,92

25,15

GST

21,55

GVY

11,955

25,09

GRZ

21,64

GRV

12,04

24,92

GVR

21,675

13,84

GRE

12,095

24,80

GVS

21,71

13,82

GWG
GWC

15,11

19,85

GVT

21,75

13,79

15,07

19,91

11,93

VERKLARING V A N DE HIER TEGENOVERSTAANDE
Juni 1944
1
2
3
4
5
6
7
8
g
10
11
12
13
14
15
16
17
18

'9=5'

GRX

GSN

m

9,675

19

m

Kenletters Frequentie Golflengte
(in Mc/s)
(in Meters)

31,32

GRU

19

Meterband

9,58

GWT

25111

Frequentie Golflengte
(in Mc/s) (in Meters)

GSC
GRY

Perzisch
Engelsch
Maleisch
Siameesch
Vlaamsch
Tamilisch
Portugeesch
Finsch
Birmaansch
Turksch
Z u i d Afrikaansch
Rocmeensch
Gujratisch
Fransch voor België
Bengaalsch
Spaansch
Fransch
Albaneesch

19 Italiaansch
2 0 Maltcesch
21 Spaansch voor
Zuid Amerika
2 2 Singaleesch
2 3 Slowaaksch
2 4 IJslandsch
2 5 Luxemburgsch
2 6 Tsjechisch
2 7 Decnsch
2 8 Noorsch
2 9 Maratisch
3 0 Bulgaarsch
31 Portugeesch voor
Zuid Amerika
3 2 Grieksch
3 3 Sloveensch
3 4 Duitsch

13,86

TAKEL

3 5 Hongaarsch
3 6 Marokkaansch
Arabisch
3 7 Poolsch
3 8 Nederlandsch
3 9 Zweedsch
4 0 Keltisch voor
Schotland
41 Keltisch voor Wales
4 2 Serbo-Kroatsch
4 3 Hindostansch
4 4 Klassiek Arabisch
4 5 K o u y o u Chineesch
4 6 Kantonecsch
4 7 H o k k i e n Chineesch
4 8 Japansch

I'ublislud In the lirilish llioudi uttins Coi/malion. Starir Rood. U'embler. Middlesex. I'rinled br
Stejihen Auslin & Sons, Ltd., Hertford. Seritil No. 1809.
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