
'HERRIJZEND NEDERLAND'

kwart miljoen exemplaren, gratis enkele brochures verspreid waarvan de
no.'s 2, 3 en 4 (no. I was niet meer dan een selectie uit persartikelen,
Anep-Aneta-bulletins en radiovoordrachten) de volgende veelzeggende
titels droegen: 'Wie is de baas en waarom?', 'Waarom het zo langzaam
gaat' en 'Hoedt u voor de kater', Van maart af ging de sectie- Voorlichting
er voorts toe over om in de belangrijkste dagbladen series advertenties
te plaatsen; de eerste serie had als onderwerp: 'Wat is MG?' Kennelijk
was dat een klein half jaar na het begin der bevrijding aan velen nog
volmaakt onduidelijk.

*

Wij maakten al melding van de radio-omroep 'Herrijzend Nederland'.
Daarover nu iets meer.

Bevreesd dat de Duitsers bij hun terugtocht uit Nederland de daar
aanwezige radiozendapparatuur zouden vernielen, had de Nederlandse
regering medio '43 in de Verenigde Staten drie verplaatsbare midden-
golfzenders besteld, elk bestaande uit drie vrachtauto's: een auto met de
zender, een met een studio-ruimte en een met een generator. In septem-
ber '44 waren die middengolfzenders nog niet gereed (rwee van de drie
werden in de zomer van '45 afgeleverd en behoefden toen niet in gebruik
te worden genomen I), maar het Bureau Inlichtingen had begin augustus
'44 vernomen dat ingenieurs en technici van Philips in Eindhoven clan-
destien een eigen zender hadden gebouwd met een vermogen van 7 tot
8 kilowatt; veel was dat niet, maar men zou er een groot deel van
Nederland mee kunnen bestrijken. De leiding van het omroepbedrijf dat
van die zender gebruik zou gaan maken, kwam te berusten bij kapitein
H. J. van den Broek ('de Rotterdammer' van Radio Oranje) in zijn
kwaliteit van hoofd van de subsectie-Radio van de staf Militair Gezag;
van den Broeks problemen werden aanzienlijk vergemakkelijkt door het
feit dat hij voorlopig niets te maken zou krijgen met de 'oude' omroep-
veremgmgen.

Op 3 oktober, ruim twee weken dus na de bevrijding van Eindhoven,
kwam 'Herrijzend Nederland' in de lucht. Van den Broek had de nodige
medewerkers kunnen aantrekken; de meesten hunner (het werden er in

I Die twee werden gedemonteerd; of de derde ook nog is gearriveerd, weten wij
niet.
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