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George Kauderer was een bijzon-
der mens, zeker voor de meer 
dan honderd Muidenaren en 
Muiderbergers die jaren bij zijn 
firma AMROH gewerkt hebben. 
Die firma was in de twintigste 
voor talloze liefhebbers van het 
zelf bouwen van een radio eeuw 
een begrip. 

George Christiaan Fredrik Kau-
derer werd in 1902 geboren. Hij 
was een zoon van de bekende tol-
beheerder van de Groote Zeesluis 
in Muiden. Hij had nog een broer 
Jan en een jongere zuster Wiem. 
George was in de ban van de opko-
mende radio. Met zelf geknutselde 
spullen probeerde hij bijvoorbeeld 
het tijdsein van de Eifeltoren in 
Parijs te ontvangen, wat voor een 
radioamateur een geweldige pres-
tatie was. De eerste radiolampen 
waren in 1917 te zien op de eerste 
Nederlandse radio-tentoonstelling 
in Den Haag. Kauderer bezocht 
deze tentoonstelling en besefte 
dat de tijd van radio voor de massa 
was aangebroken. Het was de tijd 
dat de radiozenders werden opge-
richt, zoals de VARA (Vereniging 
van Arbeiders Radio Amateurs).

AMROH
Kauderer had op 15-jarige leef-
tijd als matroos aangemonsterd 
op een schip en was van boord 
gegaan in de Verenigde Staten, 
waar hij diverse baantjes vervul-
de in werkplaatsen en fabrieken 
van elektronische producten. 
Aan boord was hij marconist. Vol 
inspiratie kwam hij terug naar 
Nederland. Hij wilde de Ameri-
kaanse producten importeren en 
zelf apparaten gaan bouwen. In 
1923 begon hij vanuit het woon-
huis Sluisstraat 1 onder de naam 
AMROH, afkorting van American 
Radio House, met de verkoop van 
onderdelen en bouwschema’s voor 
zelfbouw van radio’s.

Uitbreiding
George liet voor zichzelf een huis 
bouwen op de Herengracht 34, de 
vroegere verffabriek van Fockens 
en Van der Velde. Hij trouwde in 
1937 in Bussum met Alida Bur-
gers. Hij huurde diverse panden 
in Muiden omdat voortdurend uit-
breiding nodig was. Uiteindelijk 
kon hij in 1938 een pand kopen 
aan de Herengracht 76 en direct 
daarachter de boerderij en stallen 

George Kauderer van de firma AMROH

Een dorpje in een dorp
Wanneer op 1 mei (tot 1 oktober) de Amsterdamse gezinnen buiten 
kwamen wonen in hun zomerhuisjes, gingen hun kinderen in Mui-
derberg naar school en bleven de ouders gewoon werken. Met een 
eigen vlag, sportvereniging en een eigen blaadje (mocht iemand nog 
exemplaren hebben dan houdt het Gemeentearchief zich van harte 
aanbevolen!) nam Huisjeskamp Waarhuys een uitzonderlijke plaats in 
de Muidenbergse samenleving in. In 1954 bestond het HKW-terrein 
25 jaar.

 ¢ Spandoek voor een expositie in Cormeilles.

van de heer Boxman, nu Klooster-
straat 15. Er waren 12 medewer-
kers, welk aantal snel groeide. 
AMROH gaf een eigen blad uit: 
het AMROH-Bulletin, later Ra-
dio Bulletin geheten. Het bedrijf 
bracht bekende merken als Varley 
en Wharfdale op de Nederlandse 
markt.

Herengracht 76
Direct na de oorlog, in 1946, werd 
alles ingericht als fabriek voor o.a. 
afstemspoelen, HF transforma-
toren enz. De vraag naar onder-
delen was groot, want iedereen 
wilde weer via de radio berichten 
ontvangen. In 1947 werd een fa-
brieksgebouw van twee verdie-
pingen ontworpen aan de Kerk-
achterstraat (nu Kloosterstraat) en 
een magazijn voor halfproducten. 
Herengracht 76 werd nu alleen 
nog benut als kantoor en maga-
zijn. Uiteindelijk groeide dit alles 
in 1958 uit tot Kauderer Holding 
met daarbinnen de oorspronke-
lijke handelsfirma AMROH, een 
fabricagebedrijf Amutronics en 
een uitgeverij van technische 
boeken en bouwschema’s dat De 
Muiderkring heette. Verder was 
er een handelsvestiging in Neuss, 
Duitsland.

Herengracht 33
In 1958 kocht het bedrijf de oude 
Openbare School aan de Heren-
gracht 33 toen die te koop kwam. 
Verschillende bedrijfsonderdelen 
werden daarin ondergebracht en 
in 1962 kwam er een groot maga-
zijn achter de school. Het bedrijf 

bleef groeien, waardoor onderde-
len ervan naar Bussum verplaatst 
moesten worden. Later ging het 
hele bedrijf inclusief uitgeverij 
De Muiderkring naar een nieuw 
pand in Weesp.

Pensioen
In 1963 organiseerde George 
Kauderer op de vestinggracht in 
Muiden de Nationale Langebaan 
Schaatskampioenschappen . In het 
begin van de jaren 70 verliet hij 
het bedrijf. Hij verhuisde met zijn 
vrouw naar Elburg. Hij was bijzon-
der gesteld op ezels en hij had er 
een aantal lopen op zijn boerderij. 
Zijn hobby de Muider IJsclub Een-
dracht moest hij laten varen, maar 
in zijn hobby schilderen kon hij 
zich nu helemaal uitleven. In zijn 
huis in Normandië, in Cormeil-
les, schilderde en exposeerde hij. 
George C.F. Kauderer stierf in 1996 
en werd in Muiderberg begraven 
bij zijn eerder gestorven vrouw.

Bronnen: 
Villa Amuda maart 2000. Archief 
HKSM. Correspondentie P.Tack.

Ayla Blum

 ¢ Kauderer met Prins Bernhard in 1953.

 ¢ In Elburg met zijn ezels.

 ¢ Kauderer als marconist.

 ¢ ‘Winter in Elburg’ van Geo Kauderer.

Winkel van radiopionier groeide uit tot concern
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