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Ten geleide
Zestig jaar geleden werd Nozema opgericht door de publieke omroepen en de Staat.
Sinds die tijd hebben Nozema's landelijke gebruikers de beschikking gekregen over zend-

diensten via steeds modernere zendinstallaties: van Middengolf buizenzenders voor AM-Radio
tot solid-state I.C.-zenders voor FM stereo Radio en Televisie. Ook de nieuwe Kortegolf-

zenders waarmee de programma's van Radio Nederland Wereldomroep worden uitgezonden
zijn geavanceerd. En terwijl Nozema nog bezig is haar zenders voor de Regionale omroepen
te moderniseren en de zenders voor commerciële omroepen juist In gebruik zijn genomen.

dient zich alweer een nieuwe -digitale- technologie aan. De eerste digitale radiozenders zijn

in 1994 als proef in de lucht gegaan en binnenkort zal met de bouw van landelijke netten
worden begonnen.

In deze jubileumuitgave wordt het verleden van Nozema belicht: de begin jaren, de

oorlog en de 46 naoorlogse jaren waarin Nozema al haar werkzaamheden had uitbesteed aan
de PTT. Uiteraard wordt ook beschreven hoe vanaf 1991 Nozema weer werd ingericht tot het

volwaardige bedrijf dat het nu Is. En hoe voor een deel van de markt Nozema's monopolie
verdween. Maar de titel van deze uitgave: ‘Tussen Omroep en Telecommunicatie', richt de

aandacht van de lezer vooral op nieuwe mogelijkheden bij transport van omroepsignalen,

datacasting en adresseerbare programma’s. Datacasting is het ‘mee laten liften' van electronische data met Radio- en TV-programma’s. Toepassingen zijn momenteel de elektronische
krant voor blinden en slechtzienden, het landelijk belastingsignaal voor de electriciteitspro-

ducenten en de ether-printer voor de Nederlandse Spoorwegen.

Bij digitale Radio en TV zal de datacasting-functie vanaf het begin zijn geïntegreerd:
een ontvanger heeft dan standaard een ‘data-aansluiting* waarop een printer, PC of monitor

kan worden gekoppeld. Maar ook de Radio- en TV-programma's zelf zullen door hun digitale
mogelijkheden drastisch verschillen van de vertrouwde programma’s. Door hun adresseer-

baarheid is een veel gesegmenteerder, op luisteraars en kijkers toegesneden aanbod

mogelijk: abonnee-radio en abonnee-TV en ‘Pay per View’ of ‘Pay per Listen’. Het aanzienlijk

grotere aanbod van programma's zal, in combinatie met nieuwe technieken, in het digitale

tijdperk leiden tot dramatisch andere verhoudingen tussen producent en consument.
Van standaard geserveerde menu's naar individueel samen te stellen maaltijden a-la-carte.

Ook over deze nieuwe ontwikkelingen gaat dit boekje.

Bij lezing zal blijken dat het woord ‘tussen' in de titel niet slaat op de tijdsdimensie.

Nozema beweegt zich niet van Omroep naar Telecommunicatie. Het slaat op de dubbele
functionaliteit van Nozema's infrastructuur: verspreiding van omroepprogramma’s en versprei
ding van electronische data. Het benadrukt dat, anders dan in het verleden de
telecommunicatie-functie niet langer te zien is als een toevallig nevenprodukt, maar als een

mee ontworpen belangrijke functie.

Bij het zestigjarig bestaan van ons bedrijf hoop ik dat een toekomstig schrijver van
een voorwoord over weer zestig jaar zal kunnen aangeven dat Nozema tussen nu en dan haar
reputatie van een goede en flexibele transporteur van signalen via de ether verder heeft

kunnen waarmaken. En dat het haar positie in twee markten, omroep en telecommunicatie
heeft kunnen handhaven c.q. opbouwen.

Marcel Van Dam Voorzitter Raad van Beheer

Voorwoord
Nozema bestaat door en voor haar gebruikers, maar ook door de inzet van haar
medewerkers. Graag geef ik in enkele regels een typering van de Nozema-medewerkers zoals

u deze In dit boekje zult tegenkomen.

Nozema-medewerkers zijn in lichte of ernstige mate bezeten door hun liefde voor

zenden en zendmiddelen. Dat waren ze door de jaren heen en dat zullen ze ook blijven.

Zoals dat geldt voor een machinist en zijn locomotief, voor de jockey en zijn paard, zo zit
ook in het omroepzender vak een flinke portie intuïtie ingebouwd. Dat moet ook wel, want

het ontwerpen en laten functioneren van zendinstallaties en netten is door de aard van de

materie (nu, anno 1995 weet nog niemand op de wereld precies wat 'ether' eigenlijk is) niet

voor 100% wetenschappelijk of technisch te omvatten.

Nozema-medewerkers zijn dienstbaar. Ze zijn ervan doordrongen dat ze niet uitzen

den voor zichzelf maar voor de omroepaanbieders, luisteraars en kijkers en de laatste jaren
de afnemers van datadiensten. De show-must-go-on is het devies. En als er haperingen zijn
of dreigen, rust men niet voor de problemen zijn verholpen. Een beroepsinstelling die je ook
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tegenkomt bij verplegend personeel in ziekenhuizen, bij de politie en bij toneelmeesters.

Vaak komt voor velen het werk op de eerste plaats.
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Graag wil ik op deze plaats de Nozema-medewerkers bedanken voor hun inzet en
dienstbaarheid. Bij de toenemende complexiteit van de markt en de technologie worden

voortdurend andere eisen gesteld aan de manier waarop aan deze inzet en dienstbaarheid

invulling wordt gegeven. Dienstbaarheid in een zakelijk commerciële omgeving is bepaald
iets anders dan dienstbaarheid in de sfeer van een Staats-nuts-voorziening. Daardoor is de

gevraagde grote inzet niet alleen van toepassing op het werk zelf, maar ook op de veran

derde en veranderende wijze van werken.

Ruud Vader Algemeen Directeur

I

Inleiding
Zelden is de Nederlandse omroepwereld zo In beroering geweest als In de afgelopen

jaren. Deze deining is vooral veroorzaakt door de komst van commerciële radio en televisie
in ons land. Gelukkig blijven de ethergolven die de programma's van zowel publieken als
commerciëlen dragen, hun vastgestelde lengten houden. De kijker of luisteraar thuis merkt

daarom op de buis of via de radio qua geluid en beeld weinig van de onrust. Verantwoordelijk
voor deze zekerheid is het Gemengd Bedrijf Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij

Nozema NV. Via haar zenderpark worden bijna alle Nederlandse radio- en televisieprogramma's

zo storingvrlj mogelijk van de studio's, via de ether, naar de klant gebracht. Wat overigens

niet wil zeggen dat bij dit bedrijf niets Is gebeurd. Ook Nozema heeft de afgelopen jaren nogal
een turbulente tijd achter de rug. Na tientallen jaren van uitbesteding van al het werk aan de
PTT heeft Nozema in 1991 weer opnieuw een eigen werkorganisatie ingericht. Daarmee is

het zenderbedrijf weer uitgekomen bij de situatie zoals het die bij haar oprichting in 1935

kende. Waarna iedereen gemakkelijk kan uitrekenen dat In 1995 Nozema zestig jaar bestaat.

Hoofdstuk een van dit boek vertelt de geschiedenis van Nozema, vanaf de eerste

plannen om te komen tot een zenderbedrijf tot aan de herstructurering van het bedrijf in het

begin van de jaren negentig. Maar het boek beschrijft niet alleen het verleden. In het tweede
hoofdstuk gaat het over de huidige situatie van het bedrijf. En er wordt, in het derde
gedeelte, ook al een blik in de toekomst geworpen: welke perspectieven blinken er voor de

activiteiten van Nozema aan de horizon. En die werkzaamheden zijn er volop. Om met de
woorden van voorzitter Van Boeyen tijdens de allereerste Raad van Beheer te spreken:

‘Dat dit werk schoone vruchten moge dragen voor de omroep en het Nederlandsche volk.'

Mijn dank gaat uit naar allen die op welke manier dan ook hun bijdrage hebben

geleverd aan dit boek. Met name moet echter ik Jan Hogeboom vermelden die bijzonder veel

van zijn verdiende rust omgezet heeft in een nimmer aflatende inspanning om tot een goed
eindresultaat te komen.

Ad Maatjens

Het huidige gebouw van Nozems in Lopik
in aanbouw (1939)

Verleden *

hoofdstuk 1

Van Lopik naar Lopik
De afgelopen zestig jaar is er heel wat veranderd in omroepland. Des te opmerke

lijker is het dat Nozema, die bijna vanaf het begin haar activiteiten start in Lopik, in de

jaren negentig met het hele bedrijf weer terugkeert naar dezelfde plaats. Over wat er in de
tussentijd is gebeurd met Nozema gaat dit eerste hoofdstuk.

De zendersituatie voor 1935
Het begin van Nozema en het begin van radio-uitzendingen in Nederland vallen niet

samen. Als Nozema in 1935 wordt opgericht, worden er in ons land al 16 jaar, vanaf
6 november 1919, regelmatig radioprogramma’s uitgezonden waarvoor verschillende

zenderinstallaties zorg dragen. De allereerste uitzendingen vinden plaats via zogenaamde
fabriekszenders, zenders gebouwd door bedrijven die actief zijn op het gebied van de
radiotelegrafie. Als enige van deze eerste radio-pioniers weet de Nederlandse Seintoestellen

Fabriek (NSF) zich te handhaven, onder andere door de verhuur van haar zendinstallatie aan

verschillende levensbeschouwelijke groeperingen die in de radio een prima medium zien om

hun boodschap te verkondigen. Voor dat doel worden in de periode 1924 -1926 achtereen

volgens de NCRV, de VARA, de KRO en de VPRO opgericht. De AVRO ontstaat in 1928 uit een
fusie van de allereerste omroep op de NSF-zender, de Hilversumsche Draadlooze Omroep
(HDO), met de NOV, de Nederlandsche Omroep Vereeniging. Net zoals de meeste Europese
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radiostations maakt ook de NSF-zender gebruik van een lange golf (1075 meter). Men kiest

voor een lange golf omdat die een groot bereik heeft.
Naast deze zender in Hilversum ontstaat er een tweede zendinstallatie als de NCRV en de
KRO in 1926 gezamenlijk een vergunning aanvragen voor de bouw van een eigen zender.

Dit verzoek doet men om meer uren te kunnen uitzenden en om niet met de AVRO en de VARA

op dezelfde frequentie te hoeven uitzenden. Deze zender, die overigens ook weer door de
NSF wordt gebouwd, start in 1927 in Huizen. De Huizer zender zendt ook uit op een lange

golf, namelijk op 1875 meter. Daarmee zijn er in het begin van de jaren dertig twee zenders
waarop de radio-uitzendingen van de Nederlandse omroepen plaatsvinden.

Maar er zijn een aantal problemen die een ongestoorde radio-ontvangst in de weg
staan. Als gevolg van internationale afspraken moet het 1075-meterstation per 1 januari 1930

stoppen om plaats te maken voor een middengolfzender die gebruik moet gaan maken van

de 300 meter. In grote delen van het land kunnen de uitzendingen die via deze zender worden

uitgezonden, moeilijk of niet meer worden ontvangen.
Ook bij de zender in Huizen is na een aantal jaren een dringende behoefte aan verbetering.

De eerste NSF-zender (1923).

©

Vervelende bijkomstigheid daarbij is dat tijdens de internationale golflengte-conferentie in

Luzern in 1933 ook de 1875-meter golf Nederland ontnomen wordt en aan Roemenië wordt
toegewezen. Nederland weigert de golflengte echter af te staan en probeert letterlijk en

figuurlijk met veel kracht deze lange golf bezet te houden. Daarvoor schakelt men een derde
zendstation in, gevestigd in Kootwijk. Deze zender is een PTT-zender die provisorisch geschikt

wordt gemaakt voor radio-uitzendingen op de 1875-meter. Voordeel van de Kootwijk-zender
(ook wel genaamd ‘Lange Gerrit’) is dat hij ‘s avonds met veel vermogen (120 kW) uit kan

zenden. Door dit machtsvertoon probeert men de lange golf voor Nederland te behouden,
hetgeen uiteindelijk toch niet zal lukken.

Men kan dus zeggen dat de situatie op zendergebied in Nederland in het begin van de
jaren dertig niet al te rooskleurig is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verschillende

omroepverenigingen zenders in eigen beheer willen laten bouwen om op die manier hun

uitzendingen beter bij de luisteraar te brengen. Het is vooral de AVRO die steeds sterkere

aanspraken op een eigen zender maakt. Enerzijds wil de vereniging gebruik maken van het
‘Gleichwellen-systeem’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een voor dat doel internationaal

vrijgemaakte golflengte waarop men via een landelijk netwerk van steunzenders met een laag
vermogen uitzendt. Anderzijds dient men drie verzoeken in voor zenders op verschillende
golflengten. Maar het is niet alleen de AVRO, die een eigen zender wil. Ook de VARA probeert

in deze periode een eigen zender te verkrijgen. Daarnaast ligt er een verzoek van de KRO en
de NCRV om versterking van hun zender in Huizen en voor een machtiging voor de bouw van

een serie zenders volgens het al eerder genoemde Gleichwellen-systeem. In totaal worden er
in de periode 1929-1931 negen verschillende aanvragen voor de bouw van zenders gedaan.
Een opmerkelijk initiatief onder deze voorstellen is een opzet van de NV Philips Radio van 18

oktober 1929. In het plan pleit het bedrijf onder andere voor de oprichting van de NOZEM, de
Nederlandsche Omroep Zender Eigendom Maatschappij, aan welke maatschappij alle

Nederlandse zendinstallaties zouden moeten toebehoren. De aandelen van de maatschappij
zouden daarbij gelijk verdeeld worden over de Staat, de industrie en de omroeporganisaties.

Met het oog op de latere betekenis van het woord nozem is het misschien maar beter dat de
minister die de radiozaken behartigt, Reymer, het nalaat om een beslissing te nemen over
deze en de andere aanvragen voor de bouw van zenders. Het gevolg is wel dat door dit falen
nog een aantal jaren een zeer onduidelijke en ongewenste situatie blijft bestaan op het
gebied van de zenderbouw.

Wanneer J.A. de Wilde in 1933 in het tweede kabinet Colijn minister van Binnenlandse

Zaken wordt en de radio onder zijn verantwoordelijkheid gaat vallen, is de situatie in
zenderland nog steeds zeer roerig. De Wilde is vast besloten om een einde te maken aan
deze onrust. Van de Radio-Raad krijgt hij daarbij het advies om de oplossing van het zendervraagstuk, zoals het probleem gaat heten, niet aan de omroepen over te laten: ‘Een poging
om de omroepverenigingen met uitsluiting van derden de handen in een te laten slaan schijnt
bij voorbaat tot mislukking gedoemd te zijn.(...) Zonder dwang bereikt men niets’, merkt

deze adviesraad op. De Radio-Raad stelt voor om een Gemengd Bedrijf op te richten waarin
zowel de Staat als de omroepverenigingen verantwoordelijkheid dragen voor de zenders.

Minister De Wilde schrijft een nota over het zenderprobleem waarover hij in de laatste week
van oktober 1933 de kopstukken van de vier omroepen inlicht. De gesprekken veranderen

blijkbaar niet veel aan de bestaande opvattingen van de minister want hij publiceert de
nota al een aantal dagen later op 28 oktober 1933. In het stuk worden zowel de technische

verzorging van de omroep als de officiële zendtijdverdeling aan de orde gesteld.

Verleden

De nota wordt besproken in een bijeenkomst op 1 december waarbij naast de minister
aanwezig zijn P.S. Gerbrandy van de Radio-Raad, Directeur-Generaal van de PTT M.H. Damme
en H. Boetje en P.A. Enserinck beide ook van de PTT. Van de omroepen zijn afgevaardigd
W. Vogt en J. Corver (AVRO), P. Witteman en J. Schippers (KRO), Van Leeuwen, C. Keuning en

A. Van der Deure (NCRV) en A. de Vries en J. Lebon (VARA). In het gesprek laat De Wilde
weten wat zijn plannen zijn. Om het zendervraagstuk op te lossen moeten volgens hem alle
zenders in een hand komen. Hierbij denkt hij aan een gemengd bedrijf waarin de Staat en de

omroepen participeren in de verhouding 60%: 40%. Aan het hoofd zou een Raad van Beheer
moeten staan. In tegenstelling tot het eerdere Philips-voorstel is er voor de industrie in deze
nieuwe constellatie geen plaats meer. De Wilde zegt nadrukkelijk dat het nieuwe plan

uitsluitend de technische verzorging behelst en dat het zeker niet de eerste stap is naar een
Staatsomroep, de grote vrees van vooral KRO en NCRV. Alle omroepen zien het uiteindelijke

voordeel in van een Gemengd Bedrijf voor de exploitatie van het zenderpark met uitzondering

van de AVRO. Deze omroep is verre van gelukkig met de ideeën van de minister. Vrijwillig doet
de AVRO niet mee is het standpunt van de omroep. Later typeert Vogt de situatie in de Radio-

bode met een citaat uit Shakespeare’s ‘Koopman van Venetië’: 'Ik mag kiezen wat ik verlang
noch weigeren wat ik verfoei.' Duidelijk is dat de AVRO vanaf nu de aanspraken op een eigen

zender wel kan vergeten. De omroep moet zich bij deze ‘jobstijding’ neerleggen:
‘Het is hard een lang gekoesterde wensch in rook te zien opgaan, maar het is ook verstandig,

het onvermijdelijke in de oogen te zien', schrijft het omroepblad van de AVRO.

De oprichting van Nozema

De minister besluit een commissie samen te stellen met de opdracht te onderzoeken
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op welke wijze het door de overheid bedoelde Gemengd Bedrijf het best georganiseerd,

beheerd en geëxploiteerd kan worden. Verder moet deze commissie verslag uitbrengen over
de daarbij te treffen juridische, financiële en technische regelingen en maatregelen.
De werkgroep staat onder leiding van Hendrik van Boeyen, voorzitter van de Radioraad.
Behalve Van Boeyen zijn Radioraad-lid Gerbrandy en de afgevaardigden van de PTT
J. van Royen, H. Boetje en Mey lid van de commissie. Willem Vogt (AVRO), P. Witteman (KRO),

A. Van der Deure (NCRV) en J. Lebon (VARA) vertegenwoordigen de vier omroepverenigingen.
Secretaris wordt A. Enserinck, tevens de secretaris van de Radioraad. Philips en de NSF

Op 1 december
1933 vindt op
het ministerie
van Binnen
landse Zaken
een eerste
bijeenkomst
plaats van de
commissie voor
het zendervraagstuk.
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schrijven naar aanleiding van de commissie-samenstelling een verontwaardigde brief over het
feit dat zij niet uitgenodigd zijn voor het overleg en zij eisen één of meer vertegenwoordigers

in de werkgroep. Een verzoek dat niet wordt ingewilligd.

De commissie start zijn bijeenkomsten op 5 januari 1934. Na dertien vergaderingen bereikt
men overeenstemming over zaken als de positie van de bestaande zenders, de rechtsvorm,

het beheer en de taken van het nieuwe lichaam, de oprichting van een nieuwe zender en de

verhouding met het bedrijfsleven. De naam Nozema als benaming voor het op te richten

bedrijf valt tijdens deze bijeenkomsten voor het eerst in de vergadering van 7 mei 1934.
Aanvankelijk is het de bedoeling om het bedrijf de Nederlandsche Radio-Omroep-Zender
Maatschappij te noemen, maar op voorstel van Vogt en Boetje wordt het woord radio geschrapt.

Met het oog op de belangrijke positie die televisie later zal krijgen een vooruitziend besluit.
Omdat men in de vergaderingen steeds probeert met algemene stemmen voorstellen aan te

nemen wordt het tot stand komen van het bedrijf een 'langademige geschiedenis', zoals
Witteman in een bestuursvergadering van de KRO opmerkt. Uiteindelijk gaan op 29 november

1934 alle omroepverenigingen akkoord met het eindrapport van de commissie en het daaruit
voortvloeiende wetsontwerp; de Radio-Omroep-Zenderwet 1935 (R.O.Z.).
Weliswaar ligt er nu een wetsontwerp maar voordat Nozema daadwerkelijk wordt
opgericht, zal er toch nog bijna een heel jaar gewacht moeten worden.

Op 19 januari 1935 wordt het ontwerp voor de Radio-Omroep-Zenderwet aan de Tweede
Kamer aangeboden. Eerst vindt er een schriftelijke behandeling van de wet plaats. Op 19 en
20 juni 1935 behandelt de Tweede Kamer het wetsontwerp mondeling. Na enige discussie,
waarbij vooral de juridische persoon van Nozema, de invulling van taken die Nozema nog meer
zou kunnen vervullen en de monopoliepositie van het bedrijf onderwerp van gesprek zijn,
wordt op 20 juni 1935 het wetsvoorstel met bijna algemene stemmen aangenomen.

Op 5 juli stelt de Eerste Kamer het wetsontwerp vast, waarna het op 18 juli zonder beraad
slaging en zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen. In het Staatsblad no. 403 van
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KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
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van dan SSeten Juli 1935, tot in het
leven roepen van een Naamloote Vennoot
schap „Nederlandsche Omroep Zender Maat
schappij (NOZEMA)".

Wu WILHELM1NA, bij de oratie Gods, Koninoin
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassao, enz., enz.,

dhr
enz.

Allen, die deze zullen zien of hooien lezen, salutl doen te
weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het vraagstuk
van do zendapparatuur voor den Nederlandschen radio-omroep
behoort te worden opgcloat door bet scheppen van eenheid van
organisatie door samenwerking tuaschon het Rijk en de omroep
organisaties in den vorm van een met aanleg, beheer en exploi
tatie belast gemengd bedrijf, waarin het Rijk overwegende zeg
genschap heeft;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaai, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.

De Radio-OmroepZenderwet zoals die
op 3 september 1935
wordt gepubliceerd
in bet Staatsblad.

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken wordt gemachtigd
om met inachtneming van de bepalingen dezer wet voor en
namens den Staat der Nederlanden met de Algomeene Vereeni
ging ,, Radio-Omroep" te Amsterdam, de stichting ,.Katholieke
Radio Omroep” te Amsterdam, do Nederlandsche Christelijke
Radio Vereeniging te Wapeningen en de Vereeniging van
Arbeiders Radio Amateurs te Hilversum, allo rechtspersoonlijk
heid bezittende omroeporganisaties, een Naamlooze Vennoot
schap op te richten, genaamd ,,Nederlandsche Omroep-ZenderMaatecbappij, ,.NOZEMA", wolko ten doel hoeft:
a. den aanleg en de exploitatie van aan de eischen des tijds
voldoende zendinrichtingen voor den Nederlandschen radio-

oplosidach-

oordeel
van den
ten worvan toejevaJIen.
sd dezo

R.0. to

De advertentie voor
een directeur van
Nozema in de Katholieke
Radiogids van
29 september 1935.

Antoine Dubois,
de eerste direc
teur van Nozema.

str. 33.

mis opara gen om iv.&j uur. voorzover uouig geueve men aua
do programma-vermelding op bladz. 19 van deze gids, waar
staat Pontificale Hoogmis, te lezen „Plechtige Hoogmis."

OPROEP SOLLICITANTEN N.O.Z.E.M.A.
Raad van Beheer der Nederlandse OmroepzcnderMaatschappjj. N.V. in oprichting, roept gegadigden op voor
de te vervullen functie van Directeur van het bedrijf.
Slechts personen met de titel van Ingenieur of daarmede
gelijkgestelden, op de hoogte van de radio-techniek. adminis
tratief onderlegd en zoowel door ervaring als opleiding in
staat aan een bedrijf als het onderhavige leiding te govon en de
daaraan verbonden vraagstukken te beheersen, komen voor
deze functie in oanmcilang.
Een nader inzicht omtrent dc aard der werkzaamheden
geven de „Radio-Omroep-Zender-Wet 1935” (Wet van de
22ste Juli 1935, Stabld. no. 403) en de statuten der N.O.Z.E.
M. A. (Gedrukte stukken. Staten-Generaal 1934—1935 267
na 5).
Persoonlijke aanmelding slechts na ontvangen oproep.
Sollicitatiebrieven (niet op zegel) vóór 8 Occober 1935 te
richten aan het Secretariaat van de Raad van Beheer der
N. O.Z.E.M.A., Departement van Binnenlandse Zaken te
’s-Oravenhage.
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DE K. R.O. PLAATST GEEN F1ETSREKKEN
In verband mot verdere navraag omtrent dc waarschuwing,
geplnatat in do gtda van 14 September I.I., delen wij belang
hebbenden mede, dat deze waarschuwing gericht is tegen
vwlnrwn
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3 september 1935 wordt de wet gepubliceerd. De uiteindelijke akte van oprichting wordt op

21 december 1935 in Den Haag getekend: de Naamlooze Vennootschap Gemengd Bedrijf

Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij, kortweg Nozema, is een feit.

Artikel 1 van de Radio-Omroep-Zenderwet geeft als doel van de vennootschap:
a. den aanleg en de exploitatie van aan de eischen des tijds voldoende zendinrichtingen voor

den Nederlandschen radio omroep ten behoeve van organisaties of personen, tot het doen

van uitzendingen bevoegd.'
Het tweede lid van het artikel vermeldt bovendien:
b. het ter hand nemen van die werkzaamheden, welke met aanleg en exploitatie van deze
zendinrichtingen direct verband houden of daaraan verwant zijn, en tevens dienstig zijn, om

is

het omroepwezen in Nederland te steunen of het doel, genoemd sub a, te bevorderen.'
Tevens is het bedrijf ‘bevoegd tot het verrichten van die taken, welke, niet liggende op het

eigenlijk gebied der programma-verzorging en niet direct verband houdende met aanleg en
exploitatie van de sub a genoemde zendinrichtingen, als voorwerp van samenwerking
tusschen de omroeporganisaties te beschouwen zijn en overeenkomstig de statuten, zooals

deze terzake luiden of zullen luiden, ter hand genomen kunnen worden.'
In artikel 2 van de wet is bovendien het monopolistische karakter van Nozema geregeld in de
zinsnede 'met uitsluiting van ieder ander'. Voor een groot deel is deze wet uit 1935 voor

Nozema nog steeds van kracht.

Personele invulling
De allereerste Raad van Beheer van Nozema komt op 21 december 1935 voor de eerste
maal bijeen. Voorzitter is wederom Van Boeyen, die later minister van Binnenlandse Zaken
wordt en daarom in 1937 wordt opgevolgd wordt P.S. Gerbrandy. Gerbrandy wordt op zijn beurt
in 1939 minister van Justitie maar blijft desondanks het voorzitterschap van Nozema bekleden.

Naast een Raad van Beheer moet er ook een directeur gezocht worden die leiding gaat
geven aan het bedrijf. Daarvoor verschijnt er in de omroepgidsen van 29 september 1935 een

advertentie waarin gevraagd wordt om een ‘ingenieur of daarmee gelijkgestelden’.
Er solliciteren 38 personen op de advertentie, onder wie Ing. A. Steringa Idzerda, de pionier
van de Nederlandse omroep, die in 1919 verantwoordelijk is voor de eerste radio-uitzendingen
in ons land. Op de lijst met sollicitanten komt overigens de naam van de uiteindelijke

directeur, Antoine Dubois, niet voor. Waarschijnlijk is hij direct door een aantal leden van de

'O

Raad van Beheer benaderd. Dubois is op dat moment een bekend figuur in de omroepwereld.

In de jaren twintig is hij directeur van de NSF. In 1927 wordt hij voorzitter van het Comité van

Omroepverenigingen, het orgaan waarin NCRV, KRO en VARA samenwerken. Ook vertegenwoor
digt hij Nederland in de Union International de Radiodiffusion, de overkoepelende, Europese

radio-organisatie. Deze positie blijft hij na zijn aanstelling tot Nozema-directeur bekleden als
deze internationale vertegenwoordiging een van de taken van het nieuwe bedrijf wordt.
Vooral de AVRO verzet zich fel tegen de benoeming van Dubois als directeur van
Nozema. Dit bezwaar vindt zijn oorsprong in een langlopend conflict tussen de AVRO en de

NSF dat in feite al begint als de NSF rond 1925 zijn zender gaat verhuren aan andere

omroeporganisaties.

Het voorzitterschap van het Comité van Omroepverenigingen van Dubois is eveneens een

doorn in het oog van de AVRO. Omgekeerd wil de AVRO in 1928, buiten de NSF om, een eigen
zender bouwen. Hier is de NSF bij monde van Dubois weer zeer verbolgen over.

Ook de andere omroepen zijn niet helemaal zeker van Dubois als de juiste man op de juiste
plaats. Zo schrijft Dubois buiten medeweten van de omroepen van het Comité al begin jaren

dertig een rapport aan de Radio-Raad over de bouw van een zender op basis van een
gemengd bedrijf. Bovendien is duidelijk dat Dubois eigenlijk voorstander is van een nationale
omroep volgens het Engelse BBC-model. Om aan al deze bedenkingen tegemoet te komen

wordt in de aanstellingsbrief van Dubois dan ook met nadruk zijn onpartijdige en neutrale

houding beklemtoond.
Dubois’ positie zal onderwerp van discussie blijven. Een aantal jaren na zijn aanstelling

vragen de omroepverenigingen nog gezamenlijk aan de regering om naast Dubois een, de
omroeporganisaties welgezinde, commercieel directeur te benoemen. De omroepen hebben

aan het eind van de jaren dertig sowieso het gevoel dat: ‘Nozema hoe langer hoe meer van
hen afdrijft, en dat zij te weinig invloed hebben op de gestes van de dagelijkse leiding’, zoals
in 1939 wordt opgemerkt in het overlegorgaan van de omroepverenigingen.

Als Dubois directeur wordt van Nozema vestigt het bedrijf zich eerst in een bovenetage aan
het Janskerkhof 12 in Utrecht. Omdat deze ruimte vrij klein is verhuist Nozema in april 1938

De Oorkonde die op
5 oktober 1939 bij de
eerste steenlegging in de
muur van het zendergebouw in Lopik wordt
gemetseld.

Verle den

De zender in Jaarsveld
uit 1937, het eerste
eigendom van Nozema.

naar de Sarphatikade 11 in Amsterdam. Er zijn rond deze tijd 27 mensen in dienst bij Nozema

zowel op technisch als op administratief gebied. Van deze medewerkers zijn er twaalf in

Amsterdam werkzaam, acht bij de Radio-Centrale in Delft en zeven in Jaarsveld. Een van hen

is Dubois’ onafscheidelijke secretaresse Mevrouw M. Bordes. Het startkapitaal van de
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onderneming bedraagt ƒ1.000.000,- gulden.

?.
Naast het aanleggen en exploiteren van de zenderinstallaties krijgt Nozema vanaf het
begin ook een aantal andere taken. Zoals gezegd gaat Dubois vanuit Nozema de omroepen

vertegenwoordigen in de Union International de Radiodiffusion. Ook krijgt het bedrijf
toestemming om op lokaal niveau de radiocentrales in Delft en in Hengelo/Enschede te
bouwen en te exploiteren. (Later wordt het radiodistributiegebouw dat Nozema hiervoor in

Hengelo bouwt, benut voor de apparatuur van de hulpzender die in 1949 in Overijssel wordt

neergezet). Verder wordt bepaald dat Nozema van alle draadomroepen 2 gulden per

aansluiting krijgt. Nozema gaat zorg dragen voor de inning van het geld. Het bedrag wordt in
mindering gebracht op de huurprijs die de omroepen aan Nozema moeten betalen voor de

zenders. In feite komt Nozema met deze regeling op niet-technisch terrein, hetgeen door de
argwanende omroepen scherp in de gaten wordt gehouden.

Een andere taak voor het nieuwe bedrijf is het regelen van contracten met de
bestaande zendstations in Hilversum, Huizen en Kootwijk. Dit omdat in het wetsontwerp

bepaald is dat alle zenders onder Nozema moeten gaan vallen. Met de NSF wordt op 1 april

1936 een huurcontract afgesloten voor de zender in Hilversum, waarna Nozema de zender op

haar beurt weer verhuurt aan de Nederlandse omroepverenigingen. De Huizer zender is
inmiddels, op 1 juli 1935, buiten gebruik gesteld. Nozema moet hiervoor 25.000 gulden
schadeloosstelling aan de eigenaar van de zender, de NSF, betalen. De taak van de zender in
Huizen is ondertussen geheel overgenomen door Kootwijk. Deze zender blijft nog geruime

tijd binnen het Nederlandse omroepbestel functioneren. De zender overleeft het begin van de
Tweede Wereldoorlog maar wordt wel op 17 september 1944 door de Duitsers vernield.

Kootwijk keert op 3 februari 1947 weer terug, nog steeds op de 1875 meter. Op 15 maart
1950 sluit de zender voorgoed zijn ‘deuren’.

Om het radiosignaal van Kootwijk zo goed mogelijk te ondersteunen bouwt Nozema in Jaars

veld, vlakbij Lopik, een tijdelijke proefzender die in oktober 1937 in gebruik wordt genomen.

Daarmee wordt het zendstation Jaarsveld het eerste echte eigendom van Nozema. De zender
gaat uitzenden op een nieuwe aan Nederland toegewezen golflengte van 414,4 meter.
Maar de belangrijkste taak voor Nozema is en blijft het goed distribueren van het

omroepsignaal. Omdat de bestaande zenders daarvoor niet voldoen besluit men al in de voor

bereidende Commissie voor het Zendervraagstuk een geheel nieuw zenderpark te bouwen.
Door de bouw van een nieuw zendercomplex zouden de zenders in Jaarsveld en Hilversum

overbodig worden. Om zo goed mogelijk het gehele land te bereiken met de, inmiddels twee,
aan Nederland toegewezen middengolffrequenties (de al genoemde 414,4 meter en de 355.9

De bediening van
de radiozender
in Lopik zoais die
tot 1965 plaatsvindt.

meter) moet er voor de nieuw te bouwen zender een, voor een middengolfrequentie meer
gunstige, vestigingsplaats worden gezocht. De eerste metingen voor de beste lokatie vinden

al plaats in 1934. Uit de metingen blijkt dat het gebied tussen Vianen en IJsselstein, en met

name een terrein in de omgeving van Lopikerkapel het meest geschikt is. De PTT ziet overi
gens in het begin liever Loosdrecht als lokatie. Ook het Ministerie van Defensie maakt

bezwaren tegen de gekozen plek. Men vindt deze lokatie hoogst ongewenst omdat deze te

dicht bij de Hollandse Waterlinie ligt. Het standpunt van Defensie is, als Nozema daar toch

gaat bouwen, het risico voor Nozema is. Mocht er oorlog uitbreken dan kan de zendermast

tegen de grond gegooid worden wanneer het defensiebelang dat zou eisen.
Nozema besluit de door haar gekozen lokatie te handhaven. De omroepen zien echter nogal
op tegen de kosten van de bouw van zo’n nieuwe zender en proberen een definitieve beslis

sing hierover zo lang mogelijk te rekken. Pas in de vergadering van 10 oktober 1938 besluit
men definitief in Lopik te gaan bouwen: de plek waar Nozema nog steeds, of beter gezegd

opnieuw, zetelt. Op 5 oktober 1939 kan eindelijk door, ondertussen minister, Van Boeyen de

eerste steen gelegd worden voor het nieuwe zendergebouw.
De officiële oorkonde metselt hij, tegelijk met muntgeld uit 1939, in een holte in de muur van

het gebouw. Op welke plek dit precies is weet op dit moment niemand meer. (Overigens weet

Verleden

men in 1954 al niet meer waar de oorkonde is ingemetseld) Er zijn vijf verschillende

gegadigden die de bouw van het nieuwe pand willen uitvoeren. Dubois ziet in eerste instantie
het meest in het ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey uit Amersfoort. De vertegen
woordigers van de vier omroepen zien echter liever een van de architecten van hun eigen

omroepgebouwen als bouwer van het Nozemagebouw.

Nadat alle vijf kandidaten hun ontwerpen inleveren gaat de opdracht voor de bouw van het

zendergebouw uiteindelijk toch naar het ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey.
De architect Van der Tak wordt belast met de bouw. Het bureau ontwerpt het gebouw vanuit
de twee grote zenders die er in moeten komen te staan. Aangezien de zenders op dat

moment nogal wat ruimte innemen kan men op dat moment over het gebouw beter praten als
over een functionele jas om twee zenders.

De streefdatum voor de ingebruikneming van het gebouw is 4 maart 1940. Onenigheid over

de uitvoering van het ontwerp en de veranderde politieke omstandigheden aan het einde van
de jaren dertig vertragen de bouw echter. Veel personeel wordt gemobiliseerd of wordt ingezet
voor de bouw van militaire projecten. Juist voor de inval van Duitsland in Nederland is het

zendergebouw bouwkundig gereed. De twee zenders moeten dan nog geïnstalleerd worden.

De Tweede Wereldoorlog

De oorlogsschade aan de Nederlandse zenders als gevolg van de inval van Duitsland
op 10 mei in ons land valt gelukkig mee. De zenders in Kootwijk en Jaarsveld komen

onbeschadigd uit het eerste oorlogsgeweld tevoorschijn. De NSF-zender en de korte golfzender van de PHOHI (Philips Omroep Holland Indië) in Huizen (tot 1938 eigendom van

Philips, daarna overgenomen door de PTT) worden door het Nederlandse leger zelf onklaar
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gemaakt. De uitzendingen van de Nederlandse omroepverenigingen komen na een aantal
dagen weer normaal op gang. Eerst één programma via Jaarsveld, na enkele weken ook weer
een tweede programma via Kootwijk.

Veranderingen blijven echter niet lang uit, ook niet voor Nozema. Zo is het eerst de bedoeling
dat het bedrijf belast gaat worden met de inning van de door de bezetters ingevoerde

luistergelden. Er blijkt echter binnen de Duitse leiding een meningsverschil te zijn over de
plaats en het voortbestaan van Nozema. Dubois wil het liefst dat de technische (Nozema)

zaken en de programmazaken in een nationale omroep bij elkaar gaan komen.

Op 19 december 1940 valt de beslissing. Rijkscommissaris Seyss-lnquart bepaalt dat het
omroepzenderpark en de radio-distnbutiecentrales in handen van het rijk overgaan en dat de
PTT voortaan met de exploitatie en het onderhoud daarvan belast wordt. Alle eigendommen

Het Nozema personeel in Lopik
in 1942.
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van Nozema worden daarmee volledig bezit van de Staat. Het duurt overigens tot aan het
einde van de oorlog voordat Nozema als bedrijf daadwerkelijk niet meer actief is. De voorlopig

laatste Raad van Beheer-vergadering wordt pas op 13 mei 1943 gehouden. Dubois blijft tot

die tijd functioneren als directeur van Nozema, belast met de liquidatie.

Na de oorlog claimt Dubois overigens dat hij nog steeds directeur is van Nozema, aangezien

hem destijds geen formeel ontslag is verleend. Als hij bovendien volkomen gezuiverd wordt
van zijn oorlogshandelingen geeft dit zulke moeilijkheden dat de Raad van Beheer hem in

1951 een financiële genoegdoening van tienduizend gulden geeft.
Het personeel dat in december 1940 in dienst is bij Nozema in Lopik en dat een volle dag
taak heeft (18 personen) wordt aangeboden om over te gaan naar de PTT.

Hoewel de Duitsers in mei 1940 meteen bevel geven de zenders in Lopik versneld af

te bouwen, duurt het tot aan het einde van het jaar voordat de beide zenders operationeel zijn.

Op 14 oktober 1940 is de zender voor Hilversum 1 uitzendklaar en een aantal weken later,
op 23 november, die voor Hilversum 2. Beide zenders hebben veel last van storingen.
Als op 28 januari 1941 een zender wegvalt doordat de hoogspanning uitvalt, terwijl op dat mo

ment ook de andere zender defect is, is voor de Duitsers de maat vol. De Duitsers eisen de
verzekering dat er een betere verzorging van de zendinstallatie door geschikt personeel komt.
De zenders in Lopik worden door de Duitsers niet alleen gebruikt voor de programma’s
van Hilversum 1 en 2. Buiten de uitzenduren dienen ze ‘s nachts als richtbaken voor vlieg
tuigen. Ze zijn daarom 24 uur per etmaal in dienst. Als in 1943 de stad Bremen zwaar wordt

gebombardeerd en daarbij ook Radio Bremen wordt geraakt, moet één zender in Lopik de
uitzendingen van Radio Bremen gaan overnemen. Datzelfde gebeurt met de andere zender als
ook Radio Calais beschadigd wordt. Uiteindelijk gaat de Jaarsveld-zender zelfs gebruikt worden
als stoorzender voor de uitzendingen van Radio-Oranje.

Het einde van de oorlog verloopt in Lopik nogal chaotisch. Op Dolle Dinsdag, in

september 1944, loopt de helft van het personeel dat in Lopik werkzaam is weg. Onder de
medewerkers is een aantal mensen actief in het organiseren van radiocontacten voor het

verzet en zij vrezen voor hun leven vanwege de te verwachten wraakacties van Duitse zijde.
Tijdens de allerlaatste dagen van de oorlog willen de Duitsers het liefst zo veel mogelijk

verwoest achter laten. Het is daarbij ook de bedoeling om het Nozema-gebouw op te blazen.

Dankzij een berouwvolle Oostenrijker, die op het laatste moment de ontstekingen uit de
explosieven haalt, blijft alles gelukkig gespaard.

Een nieuwe start

Na de Tweede Wereldoorlog krijgen langzaam maar zeker de omroepstructuren van
voor 1940 weer de overhand. De toekomst voor Nozema ziet er in aanvang niet al te goed uit.

Al tijdens de bezetting wordt, in een in Londen opgesteld PTT-reglement, besloten dat na de
oorlog het eigendom en de exploitatie voorlopig aan de PTT blijft voorbehouden. Dit eigen
domsrecht duurt niet lang want ook Nozema komt weer van de grond als op 25 april 1947 de

liquidatie uit de oorlog per terugwerkende kracht per december 1940 ongedaan wordt
gemaakt. Hierdoor wordt het bedrijf weer eigenaresse van het zenderpark. Op 4 augustus van
dat jaar is de instelling van een nieuwe Raad van Beheer een feit. Voorzitter wordt wederom

Gerbrandy die tot 1958 deze functie blijft vervullen, waarna hij opgevolgd wordt door
L. Scholten. Welke functie de hernieuwde Nozema zal krijgen blijft echter lange tijd onduidelijk.

Een deel van de oorspronkelijke taken is Nozema in de oorlog immers ontvallen, zoals het

beheer van de radiodistributiecentrale’s en de vertegenwoordiging in het buitenland. Maar met

name is het bedrijf natuurlijk niet meer uitvoerend actief in het beheer, de exploitatie en het in
stand houden van de zendinrichtingen. Deze taken liggen nog steeds bij de PTT. De Minister

voor Wederopbouw en Volkshuisvesting vraagt dan ook aan de Raad van Beheer welke taken
zij voor Nozema nog ziet. In het advies dat de Raad geeft schrijft men dat men vindt dat er
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een duidelijke technische en administratieve taak voor Nozema is weggelegd. Er zijn op dat

moment ook tal van ontwikkelingen die een zinvol functioneren van Nozema kunnen wettigen.
Televisie staat voor de deur, de Wereldomroep is net gestart en de FM-radio doet zijn intrede.

Over al deze onderwerpen wordt inderdaad aan Nozema advies gevraagd. Reden voor de Raad

van Beheer om, naast het eigendomsherstel, nu ook rechtsherstel voor het zenderbedrijf te
vragen. In maart 1951 krijgt Nozema ook weer het volledige rechtsherstel van de minister van
Verkeer en Waterstaat. Desondanks blijft haar positie onzeker.

De Baad van Beheer van Nozema
aan het eind van de jaren zestig
onder voorzitter Scholten.
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In 1951 verschijnt namelijk het wetsontwerp ‘Ontwerp inzake het Nederlands Omroep

bestel’. De wet houdt in dat alleen het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
op dat moment onder minister Rutten, volledige zeggenschap over het omroepbestel krijgt.
Binnen de wet wordt ook de plaats en taak van Nozema behandeld. Het wetsontwerp vraagt

zich af of Nozema, als vooroorlogs instituut, nog wel voldoende levenskracht heeft om in een

nieuwe regeling van het omroepbestel te worden opgenomen. Voor de realisering van de

wet vormt bovendien de structuur van Nozema, dan vallend onder het ministerie van Verkeer
en Waterstaat, een obstakel. In de wet wordt daarom een nieuw orgaan opgevoerd, de
Technische Radio Unie, dat in enige mate overeenkomt met de vroegere Nozema en wiens

oprichting in feite de opheffing van Nozema betekent. Via allerlei wegen wordt geprobeerd de

minister op andere gedachten te brengen. Met name de omroepen laten weten dat zij achter
Nozema staan. Nog in september 1954 vraagt de minister van O.K.& W., ondertussen Cals,

welke financiële gevolgen de liquidatie van Nozema met zich mee zou brengen. Het ontwerp
voor de omroepwet wordt nog een aantal jaren steeds aangevuld en bijgesteld maar verdwijnt
uiteindelijk in de kast om daar pas weer in de jaren zestig, in een overigens andere vorm, uit

te komen. Nozema blijft bestaan!
Hoewel Nozema na de oorlog weer snel wil beschikken over haar bezittingen, wenst
het bedrijf verder alleen maar vast te houden aan haar administratieve taken en aan de, in de
oorlog gegroeide, verhoudingen tussen de PTT en Nozema. De aanleg, zorg voor onderhoud en

exploitatie van de zendinrichtingen wil het zenderbedrijf niet meer opnieuw ter hand nemen.
Volgens de Raad van Beheer is de PTT op het gebied van technische ervaring, deskundigheid

en research volkomen toereikend als waarborg voor een verantwoorde aanleg en exploitatie

van de zendinrichtingen. Dat betekent dus ook dat het daarvoor vereiste personeel bij de PTT
in dienst blijft en niet terug komt bij Nozema. Nozema wil alleen nog een algemeen richting
gevend element zijn dat met betrekking tot de zenders wel steeds de goedkeuring moet geven
aan de PTT voor de aanleg en de exploitatie daarvan. Het komt er in de praktijk op neer dat

de PTT de uitsluitende bevoegdheid voor deze taken krijgt. In een zeven artikelen tellende
exploitatie-overeenkomst wordt in 1951 de verhouding tussen Nozema en PTT vastgelegd.
De overeenkomst geldt steeds voor de tijd van vijfjaar. Nozema zet zich van af dat moment

voort als een zuiver administratief lichaam, zonder directie, staf of ander personeel. Na het
rechtsherstel in 1951 vindt de Raad van Beheer geen aanleiding om een directeur in de

vroegere vorm aan te wijzen omdat de aan Nozema toegewezen werkzaamheden nog maar
van beperkte aard zijn. Alleen een administrateur komt in dienst van het bedrijf, die zich

vestigt aan de ’s Gravelandseweg 55 in Hilversum. Als eerste in deze functie treedt voormalig
directeur van de AVRO en Raad van Beheer-lid Willem Vogt op.

Hij wordt niet alleen administrateur maar hij blijft ook zijn eerdere functie van penningmeester
aanhouden. Vogt blijft van 1952 tot zijn overlijden op 18 juni 1973 in dienst van Nozema.

In dat jaar wordt hij als administrateur opgevolgd door J. Angenent. Angenent blijft bij Nozema

in dienst tot 1990. Omdat op dat moment de herstructurering van Nozema in zicht is wordt
er geen nieuwe administrateur aangesteld en heeft het bedrijf in 1990 een jaar lang niemand

in dienst.
Gedurende de periode 1951-1993 wordt het praktisch-technische werk voor Nozema bij de

PTT verricht door de afdeling Omroep en Maritiem van het Directoraat Kabel- en

Radioverbindingen. Staf- en beleidstaken vinden plaats bij de afdeling Omroep en Televisie
van het Directoraat Regelgeving en Bijzondere Diensten. Onder het werk dat de PTT voor
Nozema doet, valt onder andere het projecteren van nieuwe zenders- en zendernetten, het

vaststellen van de technische specificaties, de bouw, het onderhoud en het bedienen van de

zenders, het toezicht op de zenders en veldsterktemetingen. De medewerkers van de PTT die

voornamelijk diensten verrichten voor Nozema voelen zich gedurende al die jaren toch altijd
een buitenbeentje binnen het grote PTT-bedrijf. Het Nozema-gevoel gaat bij hen niet verloren.

Bestuurlijke ontwikkelingen in de jaren zeventig en tachtig

Als de verhouding tussen Nozema en de PTT in 1951 geregeld is en de functie van het

bedrijf vast staat blijft het lange tijd rustig bij Nozema op bestuurlijk gebied, behoudens een
aantal personele wijzigingen in de Raad van Beheer. Er treden pas weer veranderingen op als

de Omroepwet in 1969 in werking treedt en het aantal zendgemachtigden in de jaren zeventig
wordt uitgebreid met de E.O., de TROS en Veronica en de Nederlandse Omroep Stichting

(NOS) als overkoepelende en zelfstandige organisatie ontstaat. De Raad van Beheer vraagt
zich als gevolg van deze ontwikkeling af of de structuur van Nozema gehandhaafd moet

blijven. Er zal een aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden moeten komen is het idee
binnen de Raad van Beheer, nu de werkzaamheden van Nozema zich steeds meer uitbreiden

naar andere dan de vier omroepen van het eerste begin. De overheid stemt in met de door
Nozema voorgestelde herstructurering. De aanpassing vindt plaats in twee fasen. De eerste
fase is dat de aandelen die sinds 1935 in handen zijn van de vier grote omroepen, AVRO,

VARA, KRO en NCRV, overgedragen worden aan de NOS. Deze overdracht vindt plaats op
23 maart 1978. Als gevolg hiervan maken de vier vertegenwoordigers van de vier omroepen

(2
Willem Vogt (midden)
blijft tot zeer hoge
leeftijd werkzaam voor
Nozema. Rechts naast
hem de latere voorzitter
van de Raad van Reheer,
J. Rengelink.

in de Raad van Beheer plaats voor vier door de NOS aangewezen leden. Dit betekent ook dat
de op dat moment functionerende voorzitter J. Rengelink, die op 1 december 1973 M. Vrolijk

heeft opgevolgd, als vertegenwoordiger van de VARA moet aftreden. Hij maakt plaats voor
A. van den Bos die van 1978 tot 1994 voorzitter blijft.

De tweede herstructurering heeft meer voeten in aarde. Deze aanpassing behelst een
wijziging van de uit 1935 stammende Radio-Omroep-Zenderwet (zoals we gezien hebben de

wet naar aanleiding waarvan Nozema is opgericht) en een daarmee samenhangende herzie
ning van de statuten van Nozema. Door de intrede van televisie, Wereldomroep en regionale

en lokale radio moet de terminologie van de beide stukken worden aangepast. Verder moet er
een uitbreiding en een aanpassing van de Raad van Beheer plaatsvinden. De Wereldomroep

krijgt 1% van de aandelen van Nozema en een vast lid in de Raad van Beheer. Deze wordt

tegelijkertijd uitgebreid van 9 naar 11 personen. Een derde belangrijk punt is de feitelijke
legalisatie van de functie die de PTT ten behoeve van Nozema vervult. Ook komt er een

regeling tot stand met betrekking tot de inspraak die de ‘omroep’-minister heeft in de

handelingen van Nozema in verband met diens verantwoordelijkheid voor het hele omroep-
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bestel. De gewijzigde Radio-Omroep-Zenderwet wordt op 22 juni 1983 gepubliceerd in het

Staatsblad. De wetswijziging wordt uiteindelijk pas op 16 september 1985 van kracht.

Op dat moment zijn er al weer zoveel veranderingen op komst binnen de omroepwereld dat de
verwachting meteen wordt uitgesproken dat binnen niet al te lange tijd de wet opnieuw op de

helling moet.

Dat is het geval als een aantal jaren later twee nieuwe wetten het licht zien die het functio
neren van Nozema veranderen. Allereerst treedt op 1 januari 1988 de herziene Mediawet in

werking. Hiermee probeert de overheid de mediawetgeving meer bij de tijd te maken. Een jaar
later volgt de invoering van de nieuwe Wet op de Telecommunicatievoorzieningen (WTV), die in

de plaats komt van de uit 1904 stammende Telegraaf- en Telefoonwet. Belangrijkste
verandering van de eerste wet is de scheiding van de programmatische en de produktionele

tak van de NOS in respectievelijk de Nederlandse Omroepprogramma Stichting en het

Nederlandse Omroepproduktie Bedrijf. Als gevolg hiervan verandert de samenstelling van de
Raad van Beheer van Nozema.

De Wet op de Telecommunicatievoorzieningen heeft ondertussen geleid tot een andere wijze

van frequentiebeheer.

Met de komst van Henk de Zwart als hoofd van de afdeling Omroep en Televisie van

de PTT en adviseur van Nozema en Ad van den Bos als voorzitter van de Raad van Beheer

gaat er in de jaren tachtig een steeds duidelijkere profilering van Nozema optreden. Een goed
voorbeeld daarvan is de presentatie van het bedrijf naar buiten toe via het jaarverslag.
Dat gaat er nu verzorgder uitzien door een betere lay-out en het gebruik van foto’s.

Verleden

TV, Wereldomroep en FM-Radio
Zoals gezegd dient zich na de Tweede Wereldoorlog in Nederland heel snel een aantal

nieuwe ontwikkelingen aan op omroep- en zendgebied. Allereerst doet de televisie zijn

intrede. Daarnaast wordt in 1947 de Wereldomroep opgericht. Op radio-gebied wordt de
Frequentie Modulatie-techniek (FM-radio) geïntroduceerd.
Televisie kent een moeizame start in Nederland. Nadat de ontwikkelingen met

betrekking tot televisie door de Tweede Wereldoorlog worden onderbroken, begint Philips na

de oorlog weer snel met experimenten op dit gebied. Eind 1949 beslist de regering tot
invoering van experimentele televisie voor een periode van twee jaar. Nozema wil, mede onder
druk van de PTT, graag een leidende rol spelen bij de introductie van televisie in Nederland.

De minister van Verkeer en Waterstaat geeft ook in eerste instantie Nozema de verantwoorde

lijkheid voor het experiment.

Op haar beurt draagt Nozema de programmaverzorging weer over aan de omroepen. In 1951
brengt het bedrijf een rapport uit over de bouw en inrichting van televisiestudio’s.

De kosten van televisie die in het plan worden opgevoerd zijn echter vrij hoog, ondanks een
tweede aanvullend advies van de Raad van Beheer dat deze kosten naar beneden brengt.

De overheid wil uiteindelijk niet zoveel bijdragen als in het rapport verlangd wordt. In deze

periode van wederopbouw liggen bij de meerderheid van de regering de prioriteiten op een
ander gebied dan op een snelle en dure invoering van televisie. Liever ziet ze dat de kosten
gedekt worden door de omroepen en de industrie. Ook wil de overheid zich niet binden aan

deze of gene belanghebbende op televisiegebied. Daarnaast heeft men vooral bezwaren tegen
de in het rapport aan Nozema toegewezen adviserende en leidinggevende functie. De over
heid ziet voor Nozema alleen een beleidstaak op technisch gebied. De Raad van Beheer kan
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niet akkoord gaan met de beperkende rol die de overheid met Nozema voor heeft en wil aan

gewezen blijven als ‘het centraal richtinggevend orgaan' voor het televisie-experiment.
Het gevolg is dat op 8 mei 1951 de regering de aanvankelijk aan Nozema verleende opdracht

intrekt. De omroepen reageren geprikkeld op de ontwikkelingen en kondigen aan dat ze niet
meer aan het televisie-experiment zullen deelnemen als de regering geen duidelijke houding

inneemt. Na een debat in de Tweede Kamer komt het toch tot een akkoord. Er wordt een

De bediening
van de eerste
televisiezender
in IJsselstein.

■o

televisieraad opgericht waarin PTT, omroep, filmindustrie, Philips en de overheid zijn vertegen

woordigd. De programmaverzorging komt in handen van de daarvoor opgerichte Nederlandse
Televisie Stichting die de zendvergunning krijgt. De eerste televisie-uitzending vindt enige tijd
later, op 2 oktober 1951, plaats vanuit studio Irene in Bussum. Deze eerste uitzendingen
kunnen overigens alleen nog in het westen van het land gevolgd worden. Nozema ontwerpt een

televisiezenderplan om heel Nederland te voorzien van televisie. In 1954 krijgt het bedrijf de
toestemming om aan de slag te gaan. Daardoor verrijzen in de periode 1957-1961 op een

zestal plaatsen in Nederland televisietorens: Usselstein, Smilde, Markelo, Goes, Roermond
en Huisduinen (op 1 januari 1968 buiten dienst gesteld en vervangen door het zendercomplex

Wieringermeer).

Een andere aangelegenheid waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor Nozema is

de Stichting Radio Nederland Wereldomroep die op 15 april 1947 wordt opgericht. De bedoe

ling van de Wereldomroep is om contact te houden met de Nederlanders in de overzeese
gebiedsdelen en in den vreemde. De eerste uitzendingen van deze nieuwe organisatie vinden

nog plaats via de inmiddels herstelde zender van de PHOHI. Deze kortegolfzender wordt al in
de jaren dertig door Philips verhuurd aan de publieke omroepen voor uitzendingen naar
Nederlands Indié. Om de zender geschikt te maken voor de vele uren die de Wereldomroep

gaat uitzenden zou deze zendinstallatie eigenlijk zeer dringend verbeterd en uitgebreid
moeten worden. Een heel nieuw zenderpark zou daarentegen een veel betere oplossing zijn.

In 1949 brengt Nozema daarom een rapport uit aan de minister van Verkeer en Waterstaat

over het meest gewenste zendcomplex voor de Wereldomroep. Volgens Nozema moeten er vijf
korte golf zenders komen: drie zenders van ieder 100 kW, een van 50 kW en een van 10 kW.

Het zendcomplex moet bovendien gelokaliseerd worden nabij Lopik omdat dan het best
gebruik kan worden gemaakt van het daar al aanwezige personeel. Men krijgt wel een voor

lopige toestemming tot de bouw van een 100 kW-zender, maar een definitieve beslissing hier
over wordt door de regering aangehouden. Ook nu zijn de hoge bouwkosten voor de regering

een reden om lang te dralen met een besluit. Pas eind 1951 wordt de opdracht definitief, wel
met dien verstande dat de kosten van de bouw gebonden zijn aan een maximumbedrag.
Stapsgewijs werkt Nozema in de jaren vijftig aan het project. Pas op 2 mei 1960 kan het
totale complex officieel door Z.K.H. Prins Bernard worden geopend.

Een derde advies van Nozema in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog betreft
de aanbevelingen met betrekking tot de bouw van een FM-zendernet. Het FM-net (FrequentieModulatie) wordt nodig geacht omdat men vreest voor een te grote storing op de middengolf

vanwege de groei van het aantal zenders in Europa en de daarmee optredende schaarste aan

kanalen. In 1952 wordt het vraagstuk in studie genomen, waarna in het daaropvolgende jaar

advies gegeven wordt tot invoering van het FM-net, met dien verstande dat men besluit dat
een middengolfnet behouden dient te blijven om een voldoende radio-ontvangst in het

Noorden en in de grensgebieden in het Oosten en Zuiden van het land te waarborgen. Ook wil
men het luisterend publiek niet dwingen om tot de aanschaf van een radiotoestel met FM over

te gaan en wil men dat de uitzendingen ook over de Nederlandse grens hoorbaar blijven.
In drie fasen verrijzen in Nederland een aantal FM-zenders. De eerste twee fasen van dit plan
worden in mei 1954 uitgevoerd. Het omvat de inrichting van provisorische FM-zenders in

Hulsberg, Hengelo en Hoogezand, als ook de bouw van FM-zenders in Irnsum, Appelscha,
Markelo en Mierlo. In de derde fase wordt het FM-net voltooid met FM-dubbelzenders in

Usselstein en Goes. Met het oog op de daardoor te bereiken besparing wordt de uitvoering
van het FM-zendernet gecombineerd met de bouw van het televisiezendernet.

De televisie
toren in Goes.
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De uitbreiding van het zenderpark

Het zenderpark van Nozema is vanaf de bouw van de Jaarsveld-zender in 1937 steeds
verder uitgebreid en verbeterd. Op de eerste plaats natuurlijk door de toename van het aantal
televisie- en radiostations, zowel landelijk, regionaal, lokaal als commercieel. Maar ook omdat
zenders naar verloop van tijd niet meer voldoen aan de nieuwste eisen of veranderingen op

technologisch gebied. Ook de kwaliteitseisen van de kijker en de luisteraar worden steeds hoger.

Wat betreft de radio is in de loop van de jaren het aantal landelijke publieke radio
zenders uitgebreid naar vijf, zenden er inmiddels dertien regionale en een tweehonderdtal

lokale omroepen uit via de ether, is de Wereldomroep met haar uitzendingen begonnen en
verzorgen er in Nederland ondertussen vier commerciële omroepen uitzendingen via de ether.

De groei betekent voor Nozema een constante bouw van nieuwe zenders.
De uitbreiding begint al vlak na de oorlog wanneer er middengolf-steunzenders voor Hilversum

2 in het noorden, oosten en het zuiden van het land worden gebouwd en de bouw van het

hierboven vermelde FM-netwerk ter hand wordt genomen. Deze zenders vormen tevens het
begin van het uitgebreide FM-netwerk voor de regionale omroepen, dat inmiddels meer dan

25 zenders omvat.

Ook de ontwikkelingen op technologisch gebied zorgen voor een gestage groei van het aantal
zenders. Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan de stereofonisering van het radiosignaal

MIDDENGOLF ZENDSTATION FLEVOLAND
EIGENDOM VAN: DE NEDERLANDSE OMROEP-ZENDER MAATSCHAPPIJ

Eind jaren zeventig
wordt in Flevoland
een nieuw
middengoll-station
gebouwd.

vanaf middenjaren zestig. Momenteel zijn voor het radiosignaal van de vijf Hilversumse
zenders en de regionale omroepen zeven verschillende zendernetten in bedrijf. Het betreft

hier zowel FM- als AM-netten.

Ook de komst van televisie betekent natuurlijk de bouw van een groot aantal zenders.
In de periode 1957 - 1961 verschijnen er op een zestal plaatsen in het land televisiezendmasten. Maar pas in de loop van de jaren zestig kan er in het héle land Nederlandse televisie

worden gekeken, onder andere door de bouw van het zenderpark in Wieringermeer in het
midden van de jaren zestig. Kijkers in heuvelachtige gebieden, zoals rondom Arnhem en in
Zuid-Limburg of aan de rand van het zenderbereik, blijven lang klagen over een mindere

ontvangst. Om in heel het land een ongestoorde ontvangst te krijgen moet in de loop van de
jaren een keten van steunzenders worden gebouwd.
De introductie van het tweede televisienet in 1964, waarvoor Nederland tijdens de conferentie

in Stockholm in 1961 een frequentie krijgt toegewezen (naast een derde FM-frequentie en
ook al een derde televisiefrequentie), verloopt heel wat sneller dan die van het eerste.
De bouw van dit zendernetwerk is jn anderhalf jaar uitgevoerd en is eind 1966 gereed.
De omschakeling naar kleurentelevisie eind jaren zestig heeft, hoewel de impact ervan voor

de kijker erg groot is, niet direct tot een groei geleid van het aantal zenders. Wel indirect,

want door de technologische verbeteringen zijn de eisen van de kijker (eo ook de luisteraar
natuurlijk) steeds hoger komen te liggen. Met name televisie is dusdanig belangrijk geworden

in het sociale leven dat men een ongestoorde ontvangst wil hebben.
De komst van het derde nationale televisienet, dat op 4 april 1988 officieel van start gaat,

en de uitbreiding van het aantal radiostations zorgen ervoor dat Nozema op dit moment zo’n
130 zendinstallaties in ongeveer 30 vestigingen in bezit heeft. Het netwerk is ondertussen zo
uitgebreid dat een maximaal storingvrij transport van alle door Nozema verzorgde radio- en

televisiesignalen kan worden gegarandeerd.

Naast deze uitbreiding van het zenderpark is er ook al die jaren een continu proces

gaande wat betreft het vervangen en verbeteren van zenders. De kijker en luisteraar hebben

daar overigens nauwelijks last van omdat met reservezenders en noodantennes de verschil
lende functies gemakkelijk kunnen worden overgenomen.

Verleden
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De waardestijging van het zendmiddelenbezit van Nozema
(in miljoenen guldens).

De opvallendste en bekendste zender van Nozema is de televisietoren in IJsselstein,
hoewel hij, waarschijnlijk vanwege de eerdere ligging van het Nozemagebouw in de gemeente

Lopik, algemeen bekend staat als de televisiemast in Lopik! Al van ver kan deze 374,5 meter
hoge mast gezien worden. Op 9 mei 1961 wordt de televisietoren door H.M. koningin Juliana

in gebruik gesteld. In 1965 krijgt de toren door toedoen van het studenten-dispuut Nee
Aspera Terrent-afdeling Utrecht officieel de naam Gerbrandytoren, de naam die de zendmast

nog steeds draagt.
Het gebouw is lange tijd het hoogste bouwwerk in Europa en is bijvoorbeeld 40 meter hoger

dan de Eiffeltoren. Via 504 treden kan men naar de 25e etage klimmen van de toren vanwaar

men een schitterend uitzicht heeft over Midden-Nederland. De stalen buismast die boven de
ongeveer 100 meter betonnen toren is gebouwd meet 250 meter. Om deze top te bereiken
moet men een steile trap met 1100 treden beklimmen. Het duurt ongeveer 45 minuten
voordat men boven is. Maar er is gelukkig ook een, weliswaar zeer smalle, tweepersoonslift

die de afstand in 7,5 minuut overbrugt. Boven op de stalen buismast bevindt zich nog een
antenne van 25 meter.

Een van de grootste projecten van Nozema is de bouw van een nieuw zendstation voor
de Wereldomroep in de jaren tachtig. Het complex dat Nozema na de oorlog voor de Wereld
omroep in Lopik heeft gebouwd is op dat moment dringend aan uitbreiding toe en de zenders

moeten bovendien krachtiger worden. Omdat deze uitbreiding niet mogelijk is in Lopik wordt

in de jaren zeventig gezocht naar een nieuwe locatie voor het zendcomplex. Na het afvallen

van onder andere Groningen en Zeeuws Vlaanderen valt de keuze uiteindelijk op ZuidFlevoland, op dat moment bijna nog een maagdelijk stuk land. Al eerder, eind jaren zeventig,
wordt door Nozema in Flevoland een nieuw middengolfstation met drie zenders (waarvan een
reserve) gebouwd. Dit station wordt op 24 april 1980 door staatssecretaris van Verkeer en

Waterstaat mevr. Smit-Kroes, in dienst gesteld. Het korte golf-station van de Wereldomroep

wordt echter vele malen groter dan dit middengolfstation en beslaat zo'n 15 hectare.

1 ’

In oktober 1981 verleent het Openbaar Lichaam Zuidelijke Usselmeerpolders de bouw

vergunning voor het zendstation. De bedoeling is dat het zenderpark eind 1984 in bedrijf is.
Er zijn echter al snel zorgen over de bouw van het station door onder andere de slechte
financiële situatie van de leverancier van de 5 kortegolfzenders. Bovendien kan het bouwen

van een dergelijk omvangrijke zender op dat moment niet meer zonder dat voldaan wordt aan

tal van voorschriften. De gemeente Zeewolde, op wier grondgebied het zenderpark ligt, geeft
in 1985 een tijdelijke hinderwetvergunning waarna de bouw zijn voltooiing kan krijgen.

Op 19 mei 1987 stelt Z.K.H. Prins Claus het nieuwe kortegolfstation Flevoland officieel in
bedrijf. Een definitieve hinderwetvergunning wordt overigens pas in 1994 verleend.

Het nieuwe zenderstation van de Wereldomroep bezit 4 kortegolfzenders van ieder 500 kW.
Verder staan er zeventien zogenaamde gordijnantennes die opgehangen zijn aan vijftien
masten. Voor de uitzendingen binnen Europa zijn er nog drie kleinere antennes.

Bij de aanleg van zendinrichtingen in Nederland treden tegenwoordig heel wat meer
problemen op dan vroeger. Vroeger zag men het als een eer om een zendtoren in de gemeente

te hebben staan. Nu is Nederland veel dichter bevolkt geraakt, nagenoeg volgebouwd en zijn
er erg veel elektronisch gevoelige apparaten in huizen en bedrijven, van telefoons, faxen,

spelletjescomputers en videorecorders tot computer-geregelde bedrijfsinstallaties en

medische apparatuur. Dit alles heeft tot gevolg dat optredende storingen in zulke apparatuur
door elektromagnetische velden van zend-installaties, maar ook van bijvoorbeeld draagbare

telefoons, veel vaker voorkomen. Anders dan in het verleden is Nozema begonnen om klacht
behandeling zelf ter hand te nemen en meer nadruk te leggen op preventie.
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De vele masten
van het zenderpark
voor de wereld
omroep in Flevoland
vormen een indruk
wekkend beeld.
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De beschadigde mast
van Smilde na een
onzachte aanvaring
van een vliegtuig met
een van de tuidraden.

Door deze en andere aspecten van zenderbeheer die met het milieu zijn verbonden,
bijvoorbeeld horizonvervuiling, wordt het traject van grondverwerving en vergunningverlening
voor het opstellen van zenders steeds complexer.

Daarnaast wordt men in de samenleving ook steeds bewuster van gezondheidsaspecten die
mogelijk kunnen zijn verbonden aan ‘normaal’ geachte voorzieningen, zoals het uitzenden van
programma's.
Gelukkig zijn de normen die Nozema altijd heeft gehanteerd voor de veiligheid van mens en

dier, steeds zo stringent geweest dat, toen de internationale normgeving op dit punt enkele
jaren geleden aanzienlijk werd verscherpt, er slechts beperkte aanpassingen nodig bleken om
alle zendinstallaties weer ruim binnen de nieuwe normen te doen functioneren.

Bij het ontwerp en de bouw van zendinstallaties moet men behalve de zend-technische
en veiligheidscriteria dus ook steeds meer een verantwoorde inpassing van het station in het
landschap meenemen. De noodzakelijke koelventilatoren moeten voldoen aan de strengste
eisen voor geluidsoverlast.

Om het energieverbruik van de zenders zo laag mogelijk te houden zijn in een reeks van jaren
veel buizen-zenders vervangen door transistor en IC-zenders. Ook wordt waar mogelijk de
energiebesparende modulatietechniek van Dynamische Amplitude Modulatie (DAM) toegepast.

De warmte die vrijkomt bij de zenders wordt gebruikt voor de verwarming van het gebouw.

In de praktijk betekenen al deze ontwikkelingen wel dat er, als er al een nieuwe lokatie wordt
gevonden, rekening moet worden gehouden met langdurige inspraakrondes.

Ongelukken
Ondanks de schijnbaar gevoelige hoge masten en torens zijn grote calamiteiten tot nu
toe gelukkig uitgebleven. De vele onvermijdelijke blikseminslagen op de hoge torens worden

nog steeds goed ‘opgevangen’.

c

Een opzienbarend ongeluk vindt al helemaal in de beginjaren van Nozema plaats. Als in sep

tember 1937 de antennemast van de Jaarsveld-zender moet worden geplaatst, stort deze bij
het opzetten naar beneden. De Telegraaf van 25 september 1937 schrijft daarop terugkijkend:

‘Zooals men weet werd toen een der paaltjes waaraan een tuidraad welke de hijschmast
recht overeind moest houden, bevestigd was, ten gevolge van de groote spanning op den
tuidraad uit den grond getrokken, waardoor de geheele hijschinstallatie het begaf en de

antennemast op vele plaatsen geknakt en gebroken naar omlaag stortte.'
In de periode van de koude oorlog wordt steeds meer rekening gehouden met mogelijke aan
slagen op het zendcomplex in Lopik. Daarom verschijnt er bijvoorbeeld in 1953 op voorstel

van de afdeling Bedrijfsbeveiliging van het Staatsbedrijf een toegangspoort aan het begin van
de weg naar het zendergebouw en wil men bij de poort een portiershuisje bouwen. Vanwege

de hoge kosten gaat dit laatste niet door, wel bouwt men een abri voor het personeel.

De ramen en deuren van het zendergebouw worden van onbreekbaar draadglas voorzien.

Geheel in dezelfde sfeer wordt in Lopik in het begin van de jaren zeventig een Nucleair
Chemisch Onderkomen gebouwd waar twee reservezenders komen te staan en waarvandaan in
noodgevallen zelfs uitzendingen konden komen. Ondertussen is deze ruimte niet meer als
zodanig in gebruik.

In de zomer van 1977
wordt er een verscherpte
bewaking ingesteld van
het zenderpark in Lopik.
Alle wegen naar en
langs het zenderpark zijn
alleen toegangkelijk
met een speciaal pasje.

Dreigend wordt het in 1977 wanneer heel Nederland verschrikt reageert op de gewelddadige
acties van Molukse jongeren voor een eigen Molukse Staat. Alle staatseigendommen worden

wekenlang zwaar bewaakt, waaronder ook Lopik.
Het zwaarste ongeluk in de geschiedenis van Nozema gebeurt op 14 augustus 1968 als een

tuidraad van de televisietoren-Smilde wordt aangevaren door een Amerikaans militair vliegtuig.
Persoonlijke ongelukken doen zich hierbij gelukkig niet voor en de mast blijft, hoewel gebogen,

wonderwel overeind. Ook heeft het ongeluk nauwelijks enige gevolgen voor de door Smilde
uitgestraalde programma’s. De materiële schade is echter aanzienlijk.
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De strenge winter van begin 1989 zorgt ervoor dat het antennesysteem van de zender in de
Flevopolder beschadigd wordt waardoor enige uren niet met deze zender kan worden

uitgezonden.

Onder andere door het uitblijven van grote calamiteiten kan Nozema een optimale

beschikbaarheid van de verschillende netten leveren. Deze belangrijke toetssteen voor de

kwaliteit van het bedrijf bedraagt in 1994 gemiddeld 99,98%.
De voortschrijdende technologie maakt het mogelijk om het bedienen en bewaken van
de zenders op afstand vanuit één centraal punt te doen. Hiervoor wordt een schakelcentrum

ingericht, het ZBC (Zender Bedrijfs Centrum) dat alle zenders controleert. In eerste instantie
is het ZBC gevestigd in de toren van Lopik. Door de automatisering en afstandsbediening kan

het personeelsbestand op de torens inkrimpen en elders worden ingezet.
Het ZBC raakt als gevolg van de groei van het aantal zenders, met name door de komst van
het derde televisienet, overbelast. Daarom komt er in 1991 een nieuw ‘Omroepzender
Beheerssysteem'. Behalve dat het centrum gebruik maakt van de nieuwste technologieën,

maakt het ook een adequate registratie van alle bedrijfsgegevens mogelijk. 24 uur per dag
worden in het centrum alle radio- en TV-zenders gecontroleerd die bij Nozema in gebruik zijn.

Via een speciaal computerprogramma kan elke storing in elke zender direct gelokaliseerd
worden. Het nieuwe Omroepzender Beheer Centrum (OBC) wordt gevestigd in het Nozemagebouw in Lopik. Rien van Nimwegen is al vele jaren op deze plek de laatste schakel tussen
omroepsignaal en luisteraar of kijker.
Om de ruimte te beschermen tegen allerlei mogelijke storingen is het OBC gebouwd binnen

een, overigens onzichtbare, metalen kooi van Faraday.
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Een tweede schakelcentrum dat van groot belang is bij de uitstraling is het gecombi
neerde Audio Video Management Centre (AVMC) in Hilversum. In dit centrum komen alle

uitzendsignalen van de omroepen bij elkaar en van hieruit worden ze via een 145 meter hoge
toren naar de diverse zenderontvangststations uitgestraald. De schakeling van de

distributieverbindingen, die tot 1992 altijd in Hilversum plaats vond, vindt ondertussen ook
geautomatiseerd plaats vanuit het OBC in Lopik.

De televisietoren in

IJsselstein.

Heden

Hoofdstuk 2

Weer op eigen benen
Aan het begin van de jaren negentig vinden er grote veranderingen plaats bij Nozema.
Belangrijkste oorzaak is de privatisering van het Staatsbedrijf der PTT waardoor de

verhouding tussen de PTT en Nozema zich drastisch wijzigt. Deze ontwikkeling leidt tot een

bezinning op de toekomst van Nozema en laat een herstructurering van het zenderbedrijf,
met weer een eigen werkorganisatie, in beeld komen. Deze nieuwe situatie is uiteindelijk
op 1 oktober 1991 een feit. De herstructurering brengt natuurlijk, zeker in het begin, de

nodige problemen met zich mee.
Zo zijn de wetgeving en de bedrijfsorganisatie nog niet aangepast op een zelfstandige

Nozema. Als bedrijf opererend op de commerciéle markt wordt Nozema zowel beschermd

als geblokeerd door de verouderde wetgeving en bestuursstructuur. Ondanks deze
startproblemen kan het bedrijf toch al beter inspringen op de komst van commerciéle radio
en televisie en op de talloze nieuwe technologische ontwikkelingen die zich in deze periode
aandienen. Ook deze factoren hebben vanzelfsprekend belangrijke gevolgen voor het

huidige functioneren van het bedrijf. Dit tweede hoofdstuk laat zien hoe Nozema op dit

moment in bedrijf is.

Herstructurering

Op 1 januari 1989 wordt de PTT een zelfstandige onderneming: Koninklijke

O

PTT Nederland (KPN). Voor een bedrijf als Nozema, dat zo lang zo’n nauwe liaison heeft gehad

met de PTT, heeft dat de nodige consequenties, zowel voor Nozema zelf als voor de samen
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werking met de PTT. Op de eerste plaats waren, zoals in het vorige hoofdstuk al gezegd
is, vanaf 1951 tot aan de herstructurering alle werkzaamheden voor Nozema via een steeds

vernieuwd contract door de PTT verricht. Daarnaast was de PTT de belichaming van de

overheid in de Raad van Beheer.
Om de band te laten zien die er tussen beide bedrijven in het verleden is geweest hoeft men

vandaag de dag maar naar de zendtorens te kijken. De betonnen torens zijn eigendom van de
PTT, de zenders in de torens zijn van Nozema. De zendmast die boven op de toren staat is

eveneens eigendom van Nozema. De semafoonantennes en verschillende andere antennes
aan en op de zendmast zijn op hun beurt weer bezit van de PTT.

Om te onderzoeken hoe Nozema na de privatisering van de PTT opgezet moet zijn en hoe de

werkwijze van het bedrijf daarbij zou moeten zijn, neemt men het adviesbureau McKinsey &
Company in de arm. Naast de effecten van de verzelfstandiging van de PTT onderzoekt
het bureau ook de gevolgen van een aantal andere ontwikkelingen, zoals de groeiende rol van

communicatiesatellieten, de mogelijkheid van het gebruik van Nozema-infrastructuur voor
andere dan specifieke omroepdoeleinden en de toenemende verzakelijking van de bij Nozema

betrokken partijen.
Medio 1989 verschijnt het rapport van het adviesbureau. Op basis van dit advies schrijft de
Raad van Beheer op 13 oktober 1989 een brief aan de ministers van Verkeer en Waterstaat

en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) over de toekomstige organisatie en werkwijze

van Nozema. Het voorstel hierin is dat Nozema weer een eigen directie en staf krijgt die de
verantwoordelijkheid voor de opdrachten van het bedrijf krijgt. Deze directie zou moeten

worden gecontroleerd door een Raad van Commissarissen. De uitvoerende taken zouden in

deze eerste opzet nog steeds verricht moeten worden door PTT-Telecom. De regering blijkt

het standpunt van de Raad van Beheer voor het grootste deel te kunnen onderschrijven met
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uitzondering van de te vormen Raad van Commissarissen. Men wil vasthouden aan een Raad
van Beheer die tevens statutaire directie is.

Er bestaat in de Raad van Beheer onenigheid over wat er moet gebeuren met de Staatsaandelen van Nozema na de privatisering van de PTT. De leden die afkomstig zijn van de PTT

zien natuurlijk het liefst dat deze aandelen naar de PTT gaan. Een meerderheid in de Raad
wil echter dat de situatie blijft zoals zij is en dat de Staat deze aandelen in bezit houdt.
De regering beslist om de meerderheid van de aandelen van Nozema in handen te laten blijven

van de Staat. De PTT is verre van gelukkig met deze beslissing over de Staatsaandelen.

Het overheidsbesluit zorgt er voor dat Nozema concrete voorbereidingen gaat treffen om een
eigen organisatie op te zetten. Op 1 oktober 1991 is het zover en start het bedrijf, na een

periode van 51 jaar, opnieuw met een eigen directie en staf. De eerste directeur van de
nieuwe Nozema wordt Ruud Vader. Henk de Zwart wisselt zijn dubbelfunctie als adviseur van
Nozema en als hoofd van de afdeling Omroep en Televisie van de PTT in voor de positie van

plaatsvervangend directeur.

De nieuwe positie van Nozema roept wel een aantal moeilijkheden op. Deze problemen
spitsen zich toe op de wetgeving omtrent Nozema en haar juridische bedrijfsstructuur, op de
relatie tussen Nozema en de PTT en op het intern functioneren van Nozema.

Om deze moeilijkheden op te lossen wordt vanuit het ministerie van WVC een advies gevraagd
aan, opnieuw, McKinsey & Company over een ‘Doelmatig en toekomstgericht uitzendproces

en omroepzenderbeheer voor Radio en televisie'. Het bureau komt onder andere tot de

conclusie dat, in een periode van maximaal vijfjaar, Nozema gelegenheid krijgt om de over

name van het PTT-personeel te verwerken, dat de opzet van het omroepzenderbeheer zodanig
aangepast moet worden dat nieuwe (commerciële) omroepen snel en tegen redelijke condities

toegang tot de ether kunnen krijgen, dat de zenderstructuur van Nozema ook kan worden
ingezet voor niet-omroeptoepassingen en dat meerdere invullingen van het omroepzender
beheer op langere termijn mogelijk blijven. Om aan deze eisen te kunnen voldoen wordt een
aantal veranderingen voorgesteld. Zo wordt er opnieuw geadviseerd dat er een Raad van

Commissarissen ingesteld moet worden die toeziet op een goed functioneren van het bedrijf.

Daarnaast zou er een Gebruikersraad moeten worden opgericht voor advisering over belang

rijke beslissingen.
De verantwoordelijkheden op het gebied van het functionele frequentiebeheer, wie mag er met
welke programma’s gebruik maken van welke frequenties, moeten definitief overgedragen

worden aan de overheid. Als vierde punt stelt men voor de verouderde Radio-OmroepZenderwet te vervangen door wettelijke bepalingen voor het omroepzenderbeheer die opgeno
men zijn in de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen en de Mediawet. Volgens McKinsey

is deze wijziging van de Nozema-structuur om drie redenen gewenst. Allereerst moet dit een
gelijke behandeling van de verschillende klanten waarborgen. Daarnaast moet het de
gebruikers voldoende invloed op Nozema geven. De derde reden is dat een wijziging van de
structuur de slagvaardigheid van het bedrijf vergroot.

De Raad van Beheer onderschrijft in hoofdlijnen de adviezen van het McKinseyrapport. Op het punt van de wederzijdse afhankelijkheid van publieke omroep en Nozema

vindt men daarentegen dat deze exclusiviteit wettelijk moet blijven vastgelegd. Men maakt
verder bezwaar tegen de instelling van een Gebruikersraad met belangrijke adviesbevoegd
heden. Een derde bezwaar betreft de vorm van de bestuurlijke herinrichting. De Raad is van

mening dat een toekomstige herziening van het aandelenbezit moet worden overwogen.
Volgens de Raad is de rechtvaardiging van een dominante positie van de overheid in het
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eigendom en de bestuurlijke organisatie van Nozema weggevallen. Op dit moment bezit de
Staat nog steeds 59% van de aandelen van Nozema.

In september 1993 adviseert de Raad van Beheer aan minister H. d'Ancona van WVC dat
Nozema niet meer het voorkeursrecht zou moeten hebben bij de bouw van omroepzenders.

Omdat de minister in de brochure ‘Omroepfrequenties voor commerciële toepassingen’ het

standpunt van Nozema overneemt, verdwijnt voor deze markt de monopolie-positie van
Nozema en krijgt het bedrijf voor de eerste keer in haar bestaan te maken met directe
concurrentie.

De verhouding tussen Nozema en de PTT is door de herstructurering van beide
bedrijven natuurlijk fors veranderd. Ondertussen is Nozema voor de uitvoering van haar

opdrachten niet meer contractueel verplicht om naar PTT-Telecom te stappen. Op dit moment

wordt er tussen beide partijen op basis van zakelijke, commerciële, contracten gewerkt.

Personeel van
Nozema aan het werk.
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Doordat Nozema weer op eigen benen is komen te staan is ook de verhouding van

Nozema met de publieke omroepen veranderd. Vroeger werden de kosten van de huur van de
zenders door de omroepen automatisch afgetrokken van de omroepgelden. De hoogte van het

kostenplaatje was daarbij in wezen niet zo belangrijk. Men leverde kwaliteit volgens hoge

normen en dat had nu eenmaal zijn prijskaartje was de redenering. Doordat deze geldstroom
in 1988 is omgelegd zijn de omroepen zich nu bewuster van de kosten die zij maken voor de

huur van de zenders. Graag ziet men dan ook dat de kosten voor de huur naar beneden gaan.
Andersom is ook Nozema gebaat met tevreden klanten en een goede prijs-prestatieverhouding. Besprekingen tussen beide partijen hebben geleid tot het vervangen van het

declaratiestelsel door meerjarige contracten. Nacalculatie en de doorberekening van
gemaakte kosten hebben plaatsgemaakt voor ondernemersrisico. Ondertussen is er een tien
jarige overeenkomst afgesloten met de NOS. Ook met andere partijen zoals de Wereldomroep

en de ROOS, het overkoepelende overlegorgaan van de regionale omroepen, wordt gekeken of
men kan overgaan tot langdurige contracten.

Het leveren van distributiediensten aan de publieke omroepen voor radio- en televisiesignalen
blijft de ‘core-business’ van Nozema.

Bij de renovatie
kwam een
muurschildering
van Peter Alma
te voorschijn.

Eigen personeel in een eigen gebouw

Gezien de aanwezige expertise is het een logische zaak dat in 1991 het overgrote
deel van de nieuwe Nozema-medewerkers afkomstig is van de (opgeheven) afdeling Omroep
en Televisie van de PTT. Alle personeelsleden van deze afdeling krijgen in juni 1991 een
aanbod tot indiensttreding bij het nieuwe bedrijf. Nadat in 1940 achttien personeelsleden van

Nozema, min of meer gedwongen, overstapten naar de PTT, kiezen nu eenentwintig
personeelsleden voor een terugkeer naar Nozema. Zo beschikt Nozema na meer dan vijftig

jaar weer over een eigen staf. Voor de technische uitvoering blijft men op dat moment nog

aangewezen op het voormalige Staatsbedrijf. Maar binnen de nieuw gegroeide verhoudingen

is het logisch dat nu ook het PTT-personeel dat de technische uitvoering voor Nozema verricht,
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met name een deel van de afdeling Omroep en Maritiem, die gevestigd is in Amersfoort, naar
Nozema overgaat. Op 29 januari 1992 wordt tussen PTT Telecom en Nozema een intentieovereenkomst gesloten waarin het voornemen wordt vastgelegd om de uitbesteding van

uitvoerende werkzaamheden aan de PTT per 1 januari te eindigen en om de betreffende PTTmedewerkers in de gelegenheid te stellen om bij Nozema in dienst te treden. Op 17 juni 1992

besluit de Raad van Beheer van Nozema om deze intentie om te zetten in een definitief
besluit. Op grond hiervan krijgen ruim 100 PTT-medewerkers een aanbod, waarvan 96 mensen

gebruik maken.

Omdat bij het overnemen van PTT-personeel voornamelijk is gemikt op degenen die
technische kerntaken vervullen, zijn medewerkers voor ondersteunende taken (logistiek,
kantinefaciliteiten, post- en documentatieafdelingen, etc.) niet mee overgenomen. Deze
worden vervolgens van buitenaf aangetrokken, zodat het aantal medewerkers eind 1993

ongeveer 140 bedraagt.
Inmiddels is per 16 juni 1993 ook de eerste ondernemingsraad van Nozema een feit.
Aangezien de afdeling Omroep en Televisie van de PTT in Zoetermeer is gevestigd is
het vanzelfsprekend dat Nozema zich tijdens de eerste fase van haar verzelfstandiging ook in

Zoetermeer vestigt. Met de uitbreiding van haar taken en de komst van het daarbij behorende
personeel zoals dat hierboven geschetst is, moet er evenwel een nieuwe lokatie gevonden
worden. Het bedrijf neemt een historische stap als men besluit om het oude, uit 1939

stammende, Nozema-gebouw in Lopik te gaan betrekken.
Bij de oorspronkelijke oplevering is het gebouw min of meer een strak omhulsel voor de twee

zenders. Het gebouw zal na de oorlog bekend komen te staan als gebouw ‘Binnenlandse

Omroep’. De zenders die in het gebouw gehuisvest zijn worden echter in de loop van de jaren

r
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steeds kleiner. Na de ingebruikneming van het middengolfstation in Flevoland worden de twee

overbodige middengolfzenders omgebouwd tot een zender voor Hilversum 3. Op deze manier
groeit wel de ongebruikte ruimte in het gebouw en staat het pand op een gegeven moment

zelfs nagenoeg leeg. In 1990 besluit men om het personeel dat in Lopik en Usselstein op vier
verschillende plaatsen werkzaam is te concentreren in het voormalige zendergebouw. Onder
andere het Omroepzender Beheer Centrum wordt in het gebouw ondergebracht.

Om de groei van het personeelsbestand aan te kunnen wordt besloten het gebouw uit te

breiden met nieuwbouw. Architect Bob Schiller krijgt de opdracht voor de renovatie en de
nieuwbouw in Lopik. In het ontwerp wordt meteen rekening gehouden met een mogelijke
verdere uitbreiding van het gebouw die in de vorm van een extra verdieping bovenop de aan

bouw gezet kan worden. Inmiddels heeft deze uitbreiding al plaatsgevonden. Er is in een

vroeg stadium even overwogen om het historische gebouw te slopen en een complete nieuw
bouw op te trekken, maar uiteindelijk is gelukkig besloten tot een combinatie van renovatie
van het oude pand en nieuwbouw. Wat een renovatie kan opleveren blijkt wel uit het terug

vinden van een oude muurschildering in het trapportaal van het gebouw uit 1942 van Peter
Alma die sinds 1971 onder een laag pleisterwerk verborgen zat. Ook zijn gebrandschilderde
ramen te voorschijn gekomen. Op 1 januari 1993 is het totale gebouw door Nozema in
gebruik genomen.

De verhuizing is compleet wanneer in 1994 de Zoetermeerse vestiging naar Lopik verhuist.
Ondertussen is iedereen zeer tevreden met de lokatie in Lopik en kan de totale operatie zeer

geslaagd genoemd worden, hoewel het voor enkele medewerkers een ingrijpende wijziging van
de woon-werk situatie betekende.
Het interieur is natuurlijk ondertussen sterk veranderd vergeleken met vroeger. De zaal waar
eerst de zenders stonden opgesteld is nu omgebouwd tot een kantine. In een daarboven

39

liggende zaal ligt het al eerder genoemde Omroepzender Beheer Centrum. De ruimte waar nog
altijd de vergaderingen van de Raad van Beheer worden gehouden is nog min of meer in zijn

oude staat aanwezig. Aan de muur van deze vergaderzaal hangt het geschilderde portret van

oud-voorzitter professor Gerbrandy dat ter gelegenheid van zijn afscheid in 1958 door de

kunstenaar Van de Molengraft is geschilderd.
De nieuwbouw huisvest de kantoren en de technische ruimten. Hierbij moet trouwens
opgemerkt worden dat Nozema ook nog vier bemande vestigingen in het land heeft, met name

De huidige kantine
in Lopik. Vroeger
stonden hier de
middengolfzenders
opgesteld.
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in Smilde, Markelo, Roermond en Zeewolde. Vanuit deze vestigingen, en de regionale
vestiging West te Lopik, wordt door bediening en door regulier onderhoud van de
infrastructuur, de dagelijkse produktie gezekerd. In noodgevallen kunnen de technici snel ter
plaatse zijn om storingen te verhelpen.

Cultuuromslag

Bij de herstructurering van Nozema wordt het duidelijk dat de bedrijfsstructuur en cultuur van het bedrijf achterlopen bij de ontwikkelingen in de markt. De no nonsense politiek

van de jaren tachtig drukt ook haar stempel op de omroepwereld. Dit betekent niet alleen

krappere budgetten die bij de verschillende omroepen aanwezig zijn, maar ook een zakelijker
opereren. Dit vraagt een efficiëntere en minder ambtelijke dienstverlening. Voor Nozema

betekent het dat er betaalbaar maatwerk geleverd moet worden, waarbij de kwaliteit die het
bedrijf in het verleden leverde bewaard moet blijven.
Daarnaast moet het personeel omschakelen van het werken voor een non-profit monopo
listisch semi-overheidsapparaat, naar werken in een commercieel bedrijf dat zich moet gaan
profileren in de markt ten opzichte van concurrenten en dat winst moet gaan maken.
Was Nozema vroeger vooral een technisch bedrijf met een vaste klantenkring, nu moet er ook

marketing verricht worden. Bovendien moeten afdelingen die jarenlang in verschillende
bedrijfstakken hebben gewerkt nu in één bedrijf onder één dak nauw met elkaar samenwerken.

Ook veranderen voor het personeel zaken op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoor
waarden. Zo is bijvoorbeeld nu de omroep-CAO van toepassing op de werknemers. Er kan bij

het veranderingsproces, dat de afgelopen jaren noodzakelijk is geweest, met recht gesproken

worden van een cultuuromslag binnen het bedrijf.
Om deze cultuurverandering zo succesvol mogelijk te laten verlopen wordt in 1993 een

organisatie-adviesbureau in de arm genomen dat dit proces gaat begeleiden. Zeer belangrijk

voor de ontwikkeling is dat alle medewerkers zich actief betrokken gaan voelen met de
structuur van de vernieuwde Nozema. De organisatie krijgt daarom geen blauwdruk opgelegd

met het idee van zo moet het, maar de organisatiestructuur wordt juist losgelaten. In een
aantal plenaire sessies worden van alle personeelsleden de wensen en de meningen over

Nozema geïnventariseerd. De algemene uitkomst van de inventarisatie is dat de medewerkers
Nozema zien als een jong bedrijf met een pioniersfunctie. Maar er komen bovendien zo’n 140
bruikbare voorstellen uit de bijeenkomsten, waarvan een honderdtal binnen een halfjaar

gerealiseerd worden.
Deze voorstellen variëren van de introductie van een telefoonboek op voornaam tot afspraken

over een vaste plek voor een sleutel. Bovenal gaat echter de versnipperde, sterk hiërarchi

sche structuur, zoals die nog afkomstig is uit de PTT-tijd, plaats maken voor een platte
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Omroep toont
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Voordat Nozema
een trolley voor de
controle van de
tuidraden ontwikkelde
moest alles met de
hand gedaan worden.
Deze schilders doen
hun werk op 345 meter
hoogte.
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organisatie die veel simpeler in structuur wordt. Van de vijf managementlagen blijven er nog

drie over. De afstand tussen leiding en werknemers wordt daardoor kleiner. Belangrijk is dat
iedereen in deze organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid krijgt. Via veel trainingen en
bijscholingscursussen wordt het personeel op zijn nieuwe taken voorbereid. Op deze manier

probeert men een open en minder formele bedrijfscultuur te laten ontstaan. Een cultuur

waarin makkelijker geaccepteerd wordt dat mensen fouten kunnen maken en die daardoor
minder drukkend is. De bureaucratie en de vanzelfsprekendheid die in de PTT-periode wel

eens is opgetreden verdwijnen om plaats te maken voor resultaatgericht en creatief werken

afgestemd op de behoeften van de klanten. Ook de gecentraliseerde werkwijze van de PTT
maakt plaats voor een gedecentraliseerde aanpak. De omslag wordt echter vooral een succes

door een grote inzet van de gemotiveerde medewerkers.
Nozema staat met zijn nieuwe organisatiestructuur in een veld dat sterk in beweging
is. Een sterke positionering voor het bedrijf is daarom noodzakelijk. Dat Nozema ondertussen

haar monopolie kwijt is vormt een extra stimulans om haar positie te behouden en zelfs uit te
breiden. Met de infrastructuur zoals die door het bedrijf de afgelopen zestig jaar is opge
bouwd, heeft het bedrijf uiteraard een grote voorsprong ten aanzien van nieuwkomers op de

markt op het gebied van zenders. Voor Nozema is het natuurlijk zaak deze voorsprong te

behouden. Een goed imago is daarbij vanzelfsprekend van wezenlijk belang. Dat imago is door
de bovenstaande ontwikkelingen duidelijk veranderd en verbeterd. Werd het bedrijf in het

verleden nog weleens gekarakteriseerd als stoffig en bureaucratisch, de huidige sleutelbe
grippen zijn snelheid, kostenbeheersing, kwaliteit, zelf-management en, vooral, de klant.
Niet voor niets wordt een videofilm over Nozema die eind 1993 voor de medewerkers wordt
gemaakt ‘Vooruit met de klant’ genoemd.

De nieuwe werkwijze van Nozema wordt getypeerd bij de installatie van een zender voor de

commerciële zender Classic FM. Als deze zender in 1994 een etherzendvergunning krijgt wil
men natuurlijk het liefst zo snel mogelijk starten. Twee medewerkers van Nozema, Jan Holl

en Rein Simonse, gaan daarom naar Ierland om een tweedehands-zender van de Ierse Radio

te kopen. Als ter plekke blijkt dat het een tijd kan duren voordat men de zender mee kan
krijgen besluit men om eigenhandig de zender diezelfde nacht uit elkaar te sleutelen en mee

terug te nemen naar Nederland. Al binnen drie weken na de frequentietoewijzing aan Classic
FM is de zender operationeel, tot zeer grote tevredenheid van de nieuwe klant. Het is een

voorbeeld van hoe er, overigens voor zowel publieke als commerciële en lokale omroepen,
tegenwoordig bij Nozema anders gedacht en gewerkt wordt dan vroeger het geval was.

Bij een goed imago hoort ook een grotere naambekendheid. Het is nog niet zo lang
geleden dat zelfs voor veel omroepmedewerkers de naam Nozema een grote onbekende was,
ofschoon men toen ook al voor de verspreiding van het signaal afhankelijk was van het bedrijf.
Na de herstructurering krijgt de naam Nozema een bekendere klank omdat het zenderbedrijf

actiever op de omroepmarkt opereert. De naambekendheid wordt verder vergroot doordat

onder andere het testbeeld van de Nederlandse televisie sinds midden 1992 niet meer de

naam van PTT-Telecom laat zien maar de naam Nozema toont. Het bedrijf trekt zelfs wereld
wijde belangstelling door een project onder de naam Stichting Kerstboom. Door toedoen van

deze stichting, geïnitieerd vanuit de ondernemerswereld, verandert de televisietoren in Lopik
tegenwoordig ieder jaar in een feestelijk verlichte kerstboom. Hiervoor worden de tuidraden

van de toren tijdens de kerstdagen voorzien van 120 speciaal door Philips vervaardigde
lampen. Deze lampen worden met behulp van een lier en een door Nozema uitgevonden
volgwagentje, dat in zijn eigenlijke vorm bedoeld is als controle-apparaat voor de tuidraden,
aan de kabels bevestigd. Tijdens de kerstdagen van 1992 was deze grootste kerstboom van

de wereld voor het eerst te bewonderen. Sindsdien kan men met Kerstmis in Lopik en in de

verre omtrek van deze bijna 375-meter hoge kerstboom genieten.

Tijdens Kerstmis
verandert de
televisietoren
in Lopik in de
grootste kerstboom
ter wereld.

H e d e i.

Nieuwe markten
In 1989 stelt Henk de Zwart, als adviseur van Nozema en hoofd van de afdeling
Televisie en Omroep van de PTT, een rapport op onder de titel ‘Nozema 2000'. Hierin is een

uitgebreide inventarisatie te vinden van de werkvelden waarop Nozema actief is en tevens
van de nieuwe technologische ontwikkelingen op deze terreinen. Naar aanleiding van het

rapport wordt aan het einde van 1989 een werkgroep ingesteld die verder onderzoek moet
doen naar onder andere etherdata, satelliet-communicatie en de mogelijkheden voor regionale/lokale televisie. Veel van wat er in het rapport beschreven is, is inmiddels werkelijk

heid geworden. In het kort zullen hieronder de verschillende ontwikkelingen tot aan heden
de revue passeren.

Landelijke publieke radio en televisie

Voor de radio is een goede ontvangst op mobiele en portable radio’s, zoals autoradio,
radio-walkman en draagbare radio, van zeer groot belang geworden. Om de mobiele ontvangst

daarom verder te verbeteren worden in de jaren negentig twee aanpassingen aangebracht.

Zo wordt in 1991 gestart met de bouw van een nieuw FM-net, het FM-H net. Dit net bestaat
uit 12 zenders en moet ervoor zorgen dat de uitzendingen van Radio 1 nog beter ontvangen
kunnen worden. Bij de ontwikkeling van het FM-H net richt Nozema zich op een fijnmazig

zendernet dat zich met name richt op de stedelijke agglomeraties. Verder wordt begonnen

met het draaien van de stand van de antennes van de zendmasten zodat deze optimaal aange

past zijn aan de verticale stand van de antenne van mobiele ontvangers.
Begin jaren negentig wordt het televisienet geschikt gemaakt voor het uitzenden van stereo

geluid bij televisieprogramma's. De invoering van dagtelevisie brengt voor Nozema met zich
mee dat de schema's voor de onderhoudswerkzaamheden worden aangepast aan de nieuwe

uitzendtijden: een voorbeeld van de grotere klantgerichtheid die Nozema tegenwoordig
kenschetst.

Voor zowel radio als televisie geldt dat er steeds meer andere informatie met het signaal
wordt meegestuurd. Bij het onderwerp datacasting zullen deze ontwikkelingen verder worden

behandeld.

Regionale en lokale radio en TV

De landelijke dekking door regionale zenders wordt op 1 januari 1990 met de komst

van Omroep Zeeland een feit. Op dat moment zijn er in Nederland 13 regionale omroepen
actief op radiogebied. In alle regio’s worden voor de doorgifte van het regionale radiosignaal

zendinstallaties bijgebouwd. Omroep Friesland heeft de primeur om als eerste regionale
omroep televisie-uitzendingen via de ether te doen. In 1992 start Omroep Oost met televisie
uitzendingen via de kabel. Ondertussen heeft ook Zuid Holland-TV regionale televisie
uitzendingen verzorgd.
De verwachting is dat ook andere regionale omroepen met televisie zullen beginnen en dat

Nozema hierbij een dienstverlenende functie blijft vervullen. Zoals al vermeld is zijn Nozema
en ROOS in onderhandeling om een langjarig contract af te sluiten.

Ook op lokaal gebied is Nozema (weer) actief. In 1985 krijgt het bedrijf, net zoals in de jaren

dertig, met radio op lokaal niveau te maken als er vanuit de overheid advies wordt gevraagd
over de beste etherfrequentieverdeling voor lokale omroepen. Hiervoor stelt Nozema een

aantal proefzenders op in een drietal gemeenten, te weten Leiden, Utrecht en Landsmeer.
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Voor de Lokale Omroep heelt
Nozema een speciaal
zenderpakket ontwikkeld

O

z

Uit het onderzoek komt naar voren dat ether-uitzendingen van de lokale omroep mogelijk zijn

wanneer wordt uitgegaan van een netwerk van kleine zenders van maximaal 50 watt en een

antennehoogte van ten hoogste 38 meter. De lokale omroepen gaan werken tussen de 104,9
en 107,8 MHz.

Nozema ziet er in eerste instantie van af om op de lokale markt actief te zijn, ondanks het
voorkeursrecht dat het bedrijf heeft. Desalniettemin roept een aantal grotere lokale omroepen
de hulp in van Nozema bij de installatie van hun zender, zoals Rotterdam, Den Haag en
Dordrecht. Ondertussen is de mening van Nozema wat de lokale markt betreft veranderd.

Er is nu een eigen Lokale Omroep Service en een speciaal voor de lokale markt ontwikkeld

zenderpakket. Ongeveer 6% van de 220 lokale omroepen die ether-uitzendingen verzorgen
wordt bediend door Nozema.
Natuurlijk heeft deze stap op het lokale pad ook strategische aspecten. We hebben in het

vorige hoofdstuk al gezien dat het steeds moeilijker wordt om goede opstelplaatsen voor
zenders te vinden. Goede contacten op lokaal gebied kunnen wat dat betreft in de toekomst

belangrijk zijn.
Voor een tijdelijke, zeer lokale, vorm van uitzenden is Nozema overgegaan tot de bouw van

een verplaatsbare FM-zender die ingezet kan worden bij allerlei evenementen. Van deze
mogelijkheid is gebruik gemaakt bij een aantal openlucht-bioscoopvoorstellingen waarbij het

geluid van de film op de eigen (auto)radio te ontvangen is. Het jaarlijkse Oerolfestival op
Terschelling heeft eveneens gebruik gemaakt van deze evenementen-zender. Bij de bootover-

tocht naar het eiland zijn aan de bezoekers van het festival speciale radio-ontvangers verkocht
waarop men de festival-radio-uitzendingen heeft kunnen beluisteren.

Commerciële radio en televisie
In de tweede helft van de jaren tachtig komt een aantal initiatieven van de grond om
tot de oprichting van commerciële radio en televisie in Nederland te komen. Omdat deze

omroepen in eerste instantie niet via de ether mogen uitzenden is deze markt dan nog niet

interessant voor Nozema. Als in 1991 commerciële omroep in de ether dichterbij komt,

besluit de Raad van Beheer om, wanneer daarvoor de toestemming komt, ook deze markt op
te gaan. Uiteraard zitten daar wat haken en ogen aan. Men moet in ogenschouw nemen dat
de Raad van Beheer voor 40% in handen is van de publieke omroep, vertegenwoordigd door
de NOS. De publieke omroepen zouden alleen maar nadelen kunnen ondervinden wanneer
commerciële omroepen etherfrequenties krijgen toegewezen. De commissie Donner, die is
ingesteld door Minister d'Ancona van WVC om na te gaan onder welke voorwaarden ether

frequenties aan commerciële omroepen kunnen worden uitgegeven, constateert dan ook in
haar rapport van februari 1992, dat er een spanning bestaat tussen de bestaande

bestuurlijke invloed van de publieke omroep in Nozema en de gewenste onpartijdigheid van
het bedrijf in een markt waarin ook commerciële omroepen klant van Nozema kunnen zijn.

Begrijpelijk is dat de commerciële omroepen in eerste instantie nogal argwanend tegenover

Hede

Medewerkers van
Nozema in actie bij
veldsterklemetingen.

Nozema als 'vertegenwoordiger' van het publieke bestel staan. Deze argwaan wordt nog
versterkt als Nozema na een inventarisatie oordeelt dat er maar weinig etherfrequenties

beschikbaar zijn voor commercieel gebruik. Volgens de commerciële omroepen zou het bedrijf
zich daarbij hebben laten leiden door de wensen van de publieke omroep, hetgeen overigens

door Nozema met klem bestreden wordt.
In eerste instantie worden, onder druk van de rechter, op 1 juni 1992 drie tijdelijke, en

beperkte, ethervergunningen afgegeven aan commerciële omroepen. Dit zijn Sky Radio, RTL-

Radio en Radio Ten Gold. Nozema slaagt erin om met deze nieuwe omroepgerechtigde
bedrijven contracten af te sluiten voor de aanleg en exploitatie van vijf zendinstallaties.
Hangende een definitieve toewijzing van etherfrequenties aan commerciële omroepen bouwt
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het bedrijf in 1993 al 11 nieuwe zenders. Daardoor kan Nozema snel op de nieuwe situatie

inspringen als op 21 januari 1994 door minister d'Ancona definitief vijf etherfrequenties
worden verstrekt aan commerciële radiostations. De uitverkorenen zijn Classic FM (FM), Radio
Noordzee Nationaal (FM), Radio Ten Gold (AM), Holland FM (AM) en een commercieel
nieuwsstation, opgezet door Dagbladunie en Quote-beheer. Populaire kabelstations als Sky

Radio en Radio 538 worden bij de toewijzing gepasseerd. Nozema sluit met de eerste vier

stations contracten af (het vijfde station is nog steeds niet in de lucht maar inmiddels wel

opgekocht door de Veronica/Endemol-combinatie). Deze contracten worden gesloten ondanks
dat in 1993 de Raad van State oordeelt dat buitenlandse commercile stations niet meer

afhankelijk zijn van Nozema voor doorgifte van hun programma’s. Dit betekent meteen het

definitieve einde van de monopoliepositie die het bedrijf vanaf zijn oprichting heeft gehad.
De mogelijkheden van Nozema zijn echter zodanig dat het voor de vier commerciële omroepen
toch aantrekkelijk is om met het zenderbedrijf in zee te gaan.

Datacasting
De omroepfrequenties zijn tot nu toe voornamelijk gebruikt voor de uitzendingen van
omroepprogramma’s. Hierbij wordt echter niet de totale capaciteit van de frequentie benut.

Behalve voor omroepsignalen kunnen deze frequenties ook gebruikt worden voor het versturen

van data: datacasting. De extra capaciteit is te verdelen in liftcapaciteit en resttijd. Liftcapa
citeit is het gedeelte van de frequentie dat niet in gebruik wordt door het uitgezonden omroep
programma. Resttijd is de tijd dat er geen programma’s via de frequentie worden uitgezonden.

Deze vormen van restcapaciteit kunnen gebruikt worden voor datacasting. Onder datacasting

wordt verstaan het tegelijkertijd met het radio- en/of televisiesignaal meesturen van informatie.

o

Actuele verkeersinformatie
via de RDS-radio.

Eigenlijk wordt al sinds 1982 voor het publiek gebruik gemaakt van de liftcapaciteit bij

het overbrengen van Teletekst. In maart 1987 begint Nozema met een andere manier van
informatie-overdracht onder de naam RDS (Radio Data Systeem). Bij dit systeem wordt

informatie over de aard van het programma en/of verkeersinformatie en eventuele andere
informatie meegestuurd met het radiosignaal. Via een display op de radio kan de informatie
afgelezen worden. Eind 1989 zijn alle FM-netten voorzien van deze technische mogelijkheid.

Een uitbreiding van de mogelijkheden van de liftcapaciteit op het gebied van verkeers

informatie bieden Enhanced Other Networks (EON), waarbij in het geval van verkeersinformatie

direct op het kanaal wordt afgestemd dat de informatie geeft, en Traffic Anouncement (TA),
een functie die er voor zorgt dat bij verkeersinformatie automatisch van de cassettespeler
wordt overgeschakeld naar de radio. Een verdere verfijning op dit gebied is de Traffic Message

Control (TMC). Hierbij wordt de meest actuele verkeersinformatie opgeslagen in een spraakchip die op elk gewenst moment beluisterd kan worden. In 1994 en 1995 wordt met TMC
geëxperimenteerd.

Ook de PDC, de Program Delivery Control, is een techniek die mogelijk kan worden via datacasting. Via dit systeem kan een videorecorder via een met het TV-signaal meegestuurd

signaal op het juiste moment de voorgeprogrammeerde opname starten.
Ondertussen zijn het niet alleen de omroepen die de extra capaciteit in de ether
hebben ontdekt en willen benutten. Allerlei organisaties kloppen bij Nozema aan de deur om

gebruik te maken van de mogelijkheden die het zendernetwerk van Nozema op dit gebied biedt.
Hierbij gaat het om allerlei vormen van datacasting die in de toekomst steeds belangrijker zullen

worden voor Nozema. Daarom zal dit in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan de orde komen.

Satelliet

Het gebruik maken van de satelliet voor signaaltransport is in feite geen andere
bezigheid dan de distributie van het signaal via het 'aardse'-net zoals Nozema dat al doet.
Nu wordt er alleen een verbinding gelegd naar een ontvanger die 36.000 kilometer boven
de aarde staat. Natuurlijk worden door Nozema ook de mogelijkheden die de satelliet brengt
in overweging genomen. Nozema heeft in 1977 tijdens de World Administrative Radio

Conference (WARC) nadrukkelijk meegewerkt om het recht te krijgen op vijf satellietbedek-

kingen voor Nederland. Om te bekijken welke aspecten van satellietomroep onderwerp van
studie voor Nozema moeten zijn wordt in 1979 een werkgroep ingesteld.

—

Heden

I

In 1985 denkt Nozema evenwel dat in Nederland geen behoefte zal zijn aan een satellietfrequentie omdat met het aardse net Nederland voldoende verzorgd kan worden. In 1988 is

dat standpunt veranderd en ziet men wel degelijk het nut van het gebruik van satellieten ten

behoeve van signaaltransport.
Tijdens de WARC '92 werkt Nozema aan het verkrijgen van een frequentietoewijzing voor

digitale satelliet radio omroep (DAB per satelliet) op de 1,5 GHz band. Om het gebruik van

deze frequentieruimte te regelen moet nog een planningsconferentie gehouden worden.

Inmiddels heeft Nozema toestemming om zelf up-links (van studio naar satelliet) voor
satellietverkeer te bouwen. Tot kort geleden was dit aan PTT-Telecom voorbehouden.

Het tot stand laten komen van down-links (van satelliet naar ontvanger) was al eerder aan
anderen toegestaan.
De vele verzoeken die Nozema krijgt van klanten die satellietdiensten willen afnemen kunnen
nu door het zenderbedrijf in behandeling worden genomen.

©
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hoofdstuk 3

Het digitale perspectief
Het verleden heeft ons geleerd dat het wat betreft toekomstige ontwikkelingen op
het gebied van de tele- en massacommunicatie moeilijk is ver vooruit te kijken.

Mogelijkheden die tien, twintig jaar geleden bijna science fiction uit de volgende eeuw
leken, liggen ondertussen binnen handbereik. Dit hoofdstuk wil zich dan ook niet wagen

aan voorspellingen. Wel is het zeker dat de posities van het publieke omroepbestel en van
de commerciële omroepen momenteel en in de toekomst aan grote veranderingen onder

hevig (zullen) zijn en dat de technologische ontwikkelingen zich in snel tempo voltrekken.

Bij Nozema zullen de toekomstige veranderingen zich op intern gebied voordoen op het
terrein van met name de wettelijke structuur van de organisatie en de bedrijfsvoering.

Op extern gebied is zowel de markt waarop Nozema zich beweegt als de produkten die op

deze markt kunnen worden aangeboden zich nu al sterk aan het vergroten. Digitalisering
staat bij deze ontwikkelingen vooraan, evenals Nozema! In dit derde en laatste hoofdstuk

komt vooral deze digitale toekomst van Nozema aan de orde.

Interne vernieuwingen

Op dit moment is Nozema nog gebonden aan wettelijke regels die het goed functio
neren van het bedrijf in de markt belemmeren. Weliswaar is de overheid akkoord gegaan met

het nieuwe plan van aanpak van Nozema, maar de noodzakelijke structurele wijzigingen op dit
gebied kunnen pas plaatsvinden bij een wijziging (of opheffing) van de Radio-Omroep-

Zenderwet en een nieuwe aanpassing van de Mediawet en de Wet op de Telecommunicatie
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voorzieningen.

Inmiddels is ook de regelgeving omtrent datacasting duidelijker geworden en als gevolg daar
van kan Nozema zich vrij op deze markt bewegen.
Het is de bedoeling dat binnen een aantal jaren Nozema zal veranderen van een bedrijf

met een Raad van Beheer naar een normale NV met een Raad van Commissarissen en een
statutaire directie. Daarnaast zullen de aandelen van Nozema, die nu nog verdeeld zijn over

de Staat (59%), NOS (40%) en de Wereldomroep (1%), op een andere manier verdeeld gaan

Het gebruik van
datacasting door de
Samenwerkende
Electriciteits Produktiebedrijven (SEP).
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worden. De Raad van Beheer is van opvatting dat de Staat in de komende jaren haar aande
len af moet stoten om ze over te dragen aan de gebruikers van de infrastructuur van Nozema.

Door deze privatisering van Nozema zou het vooruitzicht ontstaan om ook andere dan de

huidige aandeelhouders aandelen in beheer te geven. Ook het noteren van de aandelen aan
de beurs behoort dan tot de mogelijkheden. Verschillende scenario’s zijn wat dat betreft
denkbaar voor de toekomst van Nozema. Aan Marcel van Dam, die in 1994 Ad van der Bos

opvolgde als voorzitter van de raad van beheer, is het de taak om deze bestuurlijke vernieu
wingen in de toekomst te leiden.

De organisatiestructuur van Nozema is de afgelopen jaren sterk veranderd. Momenteel

kent het bedrijf de afdelingen Business Development, Operations, Engineering en Financiën &

Facility-Management. Nozema is met deze nieuwe organisatie beter ingericht op de toekomst
en kan nu met veel elan en flexibiliteit inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Dat men zich
duidelijk op de toekomst richt blijkt wel uit het opstellen van een vijf-jaren businessplan voor

het bedrijf.

In het najaar van 1993 keurt de raad van Beheer het eerste businessplan in het bestaan van

Nozema goed. Inmiddels is een tweede businessplan voor de periode 1995-2000 verschenen.

In het vorige hoofdstuk hebben we al gezegd dat voor Nozema een nieuwe situatie is
ontstaan nu men van een non-profit bedrijf een onderneming is geworden die zich als een

commercieel bedrijf op de markt beweegt met produkten die winst moeten opleveren. In deze
situatie is de uitbreiding van het bedrijf met een afdeling die zich bezig houdt met marketing
natuurlijk een must. Vanuit deze afdeling worden bijvoorbeeld voor het eerst in de

geschiedenis van Nozema marktonderzoeken gedaan naar nieuwe mogelijkheden voor het

bedrijf, onder andere naar de mogelijkheden van penetratie van Nozema op de markt voor

lokale omroepen.

In 1994 is het
meerjarig contract
tussen Nozema en de
NOS getekend.

In 1994 wordt uit de bestaande Nozema-afdelingen Externe Betrekkingen & Marketing en
PR/Promotie de nieuwe afdeling Business Development geformeerd, onder leiding van Jan

Willem Voogd. Daarmee heeft Nozema voor het eerst in haar geschiedenis een volwaardig
eigen verkoopapparaat binnen de muren voor omroepdistributiediensten en restcapaciteit-

produkten, met daarbij behorende activiteiten op het gebied van marktonderzoek en verkoopondersteuning (brochures, advertentiebeleid). Een aantal accountmanagers onderhoudt

-soms gespecialiseerd- daartoe de dagelijkse contacten met de publieke- en commerciële

omroepen of met klanten uit de niet-omroepbranches.

Het schip van Hitradio
Holland FM met
aan boord de
zender van Nozema

o

Externe veranderingen

De externe veranderingen voor Nozema doen zich voor op het traditionele werkveld van
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het zenderbedrijf maar ook op het geheel nieuwe terrein van de telecommunicatie.

De strategie van Nozema voor de toekomst richt zich daarbij op de handhaving en uitbreiding
van het produktaanbod voor de publieke omroep, zowel landelijk als regionaal. Verder wil men

een aandeel verwerven in de zakelijke markt van elektronische informatiedistributie door

Datacasting. Derde speerpunt in de marketingstrategie is het uitbouwen en verder verwerven
van de markt voor commerciële omroep.

Om zo goed mogelijk dit beleid uit te voeren wil Nozema gebruik maken van eigentijdse trans

missietechnologie, een zo compleet pakket diensten voor de distributie van informatie
aanbieden, zo economisch verantwoord mogelijk de ether gebruiken en een markt- en

klantgerichte houding ontwikkelen. Op deze manier moet Nozema op een deskundige en
professionele manier in staat zijn de door haar gewenste posities in de markt te verwerven,
te behouden en/of uit te breiden.

Op het van oudsher door Nozema bestreken gebied zal, met de komst van meer
commerciële, regionale en lokale omroepen in de ether, de vraag met betrekking tot de distri

butie van de radio- en/of televisiesignalen zich in de toekomst steeds verder uitbreiden.
Belangrijk in dat verband is dat onlangs in de Tweede Kamer een wetsaanpassing is aange
nomen die nu ook commerciële omroep op lokaal en regionaal gebied toestaat. Het grote

belang van etheruitzendingen blijkt onder andere uit de daling in luistercijfers van commerciële

radio-omroepen die momenteel alleen via de kabel uitzenden en die niet meer via de ether te
beluisteren zijn.

Op kleinschalig niveau, met name de lokale omroep, zullen etheruitzendingen eveneens van

betekenis blijven. Maar ook zenders met een landelijk bereik blijven voor Nozema actueel.

Zo is onlangs een schip op het IJsselmeer voor anker gegaan met aan boord een middengolfzender van Nozema die uitzendingen verzorgd voor het commerciële station Hitradio Holland FM!

o

In de toekomst zal daarom zeker behoefte blijven bestaan aan uitzendingen via aardse

zenders die met eenvoudige middelen ontvangen worden. Voor de radio staat de toekomst
van de aardse netten dan ook niet ter discussie. De dichte bekabelingsgraad in Nederland en

het succes van commerciële televisiestations die per satelliet uitzenden zullen de toekomst

van de aardse televisie waarschijnlijk wel in enige mate aantasten.

Zoals we gezien hebben begeeft Nozema zich ook steeds meer op het pad van de
telecommunicatie. Weliswaar wordt voor deze technologische ontwikkelingen nog steeds de

i

voor Nozema zo vertrouwde ether gebruikt, maar de toepassingen zijn duidelijk nieuw.

Ook deze markt zal zich de komende tijd steeds verder uitbreiden. Het bedrijf wacht daarbij
niet meer af totdat klanten de weg naar Lopik vinden maar Nozema is zelf actief op de

markt.
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Het huidige
Omroepzender
Beheer Centrum.
Bijna al deze nieuwe ontwikkelingen gebeuren in internationaal verband. Medewerkers
van Nozema, zoals Jan Doeven, hebben daarom zitting in verschillende Europese werkgroepen
en projecten. Dit internationale overleg is noodzakelijk omdat Nederland alleen te klein is

!

voor het doen van Research & Development op dit gebied, maar ook vanwege de zo nood

zakelijke standaardisatie op internationaal niveau. Nozema zoekt daarom samenwerking met
andere organisaties.

Digitalisering

Radio en televisie is tot nu toe voornamelijk een analoog gebeuren geweest.
De digitale revolutie zorgt echter ook hier voor een omwenteling. Enerzijds vanwege de

vergroting van de kwaliteit en het aantal programma's, anderzijds vanwege het efficiënter
omgaan met het frequentiespectrum.
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Toekomst

Een belangrijk aspect bij de digitalisering van radio en televisie is dat, door de zich steeds

verder ontwikkelende compressietechnieken, het aantal kanalen binnen een frequentieblok in
de toekomst nog verder kan toenemen. Er komt daardoor weer meer ruimte in de ether.
Dat betekent ook dat het argument van de frequentieschaarste in de ether veel van zijn

kracht gaat verliezen. Er is met name vanuit commerciële zijde dan ook grote belangstelling
voor deze ontwikkelingen.

De digitale revolutie heeft zich in zeer korte tijd voltrokken. In 1990 was digitalisering

van het zenderpark bij Nozema alleen nog onderwerp van gesprek voor de afdeling Research
& Development. Momenteel is het experimentele stadium van een digitaal radionet in zicht en
wordt in 1996 gestart met de bouw van een landelijk DAB-net (Digital Audio Broadcasting).

De plannen voor de ontwikkeling van een digitaal televisienet zijn in volle gang.
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Digitale Audio Broadcasting (DAB)
Het DAB-systeem is als Europees project in het kader van EUREKA in 1986 gestart.
Digitale Audio Broadcasting is een systeem voor digitale radio waarmee radio-uitzendingen in

CD-kwaliteit kunnen worden ontvangen. Via DAB kunnen in een beperkte bandbreedte (1,5 MHz)
6 stereoprogramma’s op CD-kwaliteit worden uitgezonden. Maar er kan ook gekozen worden

voor 12 stereoprogramma’s op het huidige niveau of 24 mono-spraakprogramma’s. Ook kan
men een mix van programmakwaliteiten binnen één bandbreedte uitzenden.
DAB kent een groot aantal voordelen ten opzichte van het huidige analoge systeem.

Een van de voordelen van DAB is dat men met meerdere zenders binnen een verzorgings

gebied op dezelfde frequentie kan uitzenden. Als men bijvoorbeeld van Groningen naar

Maastricht rijdt hoeft men hierdoor niet meer steeds opnieuw naar de nieuwe FM-frequentie
van de gewenste zender te zoeken. De radio kan op dezelfde frequentie blijven afgestemd
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(single-frequency-net). Dit betekent natuurlijk vooral dat er veel efficiënter gebruik kan worden

gemaakt van de ether.
Een extra voordeel daarbij is dat de verschillende signalen elkaar juist versterken, in plaats

van de ‘fading’ en ‘uitdoving' die bij analoge signalen wel eens kunnen optreden. Het gevolg

is ook dat zelfs onder zeer ongunstige omstandigheden, zoals mobiele ontvangst in steden en

dergelijke, ongestoorde ontvangstmogelijkheden op CD-kwaliteit voor 99% kan worden

gegarandeerd. Deze aspecten maken DAB dan ook bij uitstek geschikt voor mobiele en
portable ontvangst.

DAB kan bovendien voorzien worden van meer data-informatie dan het analoge signaal.
De RDS-functie, zoals die nu ook al toegepast wordt bij het FM-signaal, kan uitgebreid worden.
Een DAB-ontvanger selecteert de categorie programma’s zoals die door de gebruiker worden

opgegeven, bijvoorbeeld programma's van een bepaalde omroep of van een bepaald muzikaal
genre. Op het gebied van muziek kunnen onder andere de teksten van de nummers, opname-

gegevens en titels mee worden verstuurd. Of, vanuit een commerciële gedachte, mogelijk

heden om de betreffende CD direct aan te schaffen. Ook kan DAB benut worden voor zaken
als het aangeven van de zendernaam, frequenties, verkeersinformatie, cursussen en

teletekst. Deze informatie kan afgelezen worden via een display, maar kan ook gekoppeld
worden aan een PC of een printer.
De ontwikkeling van DAB is zoals gezegd inmiddels zijn experimentele stadium
nagenoeg voorbij. In verschillende Europese landen start men in 1995 met DAB. In Nederland

is Nozema al enige tijd bezig met uitzendingen via een experimenteel DAB-net. In de loop van
1995 zal de Randstad met een 'single-frequency’-net, kunnen worden bediend. De ervaringen

hiermee moeten leiden tot het ontwerp van een DAB-net voor heel Nederland. De bouw
daarvan is gepland voor 1996. Reguliere digitale radio-uitzendingen zijn vanaf de twee daarop
volgende jaren te verwachten. Zowel van publieke als van commerciële omroepzijde, inmiddels

verenigd in de NVCR (Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio-omroepen) is grote

belangstelling voor DAB in Nederland.

Tijdens een frequentieverdelingsconferentie in juli 1995 in Wiesbaden zal op Europees niveau
overlegd worden over het vrijkomen van frequentieblokken voor DAB. Nederland hoopt dan

twee blokken, bestaande uit één landelijk en vier ‘regionale’ blokken, te verwerven waarmee
minimaal 6 landelijke en 6 regionale programma’s kunnen worden uitgezonden.

Natuurlijk zijn er, behalve de aanleg van de technische voorzieningen, nog wel enige

belemmeringen voor een definitieve invoering van DAB in Nederland. Het functionele

frequentiebeheer, dat uitgaat van 1 programma op 1 frequentie, zal moeten worden aangepast

nu er via DAB verschillende programma’s binnen een frequentie kunnen worden uitgezonden.
Ook het begrip ‘zend-uren’ zal moeten worden aangepast nu de zendmogelijkheden zo
uitgebreid worden. In een nieuwe Mediawet en Wet op de Telecommunicatievoorzieningen zal
de regelgeving verder moeten worden aangepast op deze digitale ontwikkelingen.

HDTV, PAL-plus en Digitale Video Broadcasting (DVB)

Op het gebied van televisie zijn al een aantal jaren de systemen HDTV (High Definition
Television) en PAL-plus in ontwikkeling. HDTV is televisie met de beeldscherpte van foto

kwaliteit. PAL-plus is een verbetering van het huidige analoge (PAL) TV-systeem, dat
breedbeeld-televisie in een verhouding van 16:9 mogelijk maakt. Zowel HDTV als PAL-plus
kunnen op de huidige televisietoestellen worden ontvangen (natuurlijk zonder dat dan de
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Breedbeeld TV.
De televisie
van de toekomst

verbeterde kwaliteit kan worden weergegeven). De belangstelling voor HDTV is ondertussen
sterk verminderd. Het PAL-plus systeem is echter inmiddels met succes in een aantal landen

van start gegaan. In Nederland is de zenderinfrastructuur de afgelopen tijd getest en
aangepast op de doorgifte van het nieuwe systeem. Grote evenementen als de WK-atletiek

van dit jaar en de Olympische Zomerspelen en het EK-voetbal van 1996 zullen in PAL-plus
worden uitgezonden.

Uiteindelijk zal PAL-plus de geschikte overgang naar digitale breedbeeld-televisie

moeten vormen. Door middel van een extra decoder kan het systeem gemakkelijk overge

schakeld worden op digitale televisie.

De ontwikkeling van de digitale televisie heeft inmiddels zijn aanvang genomen. De verwachting
is dat digitale TV, in tegenstelling tot digitale radio, eerst via kabel en satelliet zal worden
ingevoerd. Digitale aardse netten worden niet voor 1998 verwacht. Nozema werkt mee aan de
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ontwikkeling van aardse digitale televisie in een door de Europese Gemeenschap gesubsi
dieerd project (dTTb). In dit kader onderzoekt Nozema momenteel in samenwerking met

Philips de ontvangstmogelijkheden van digitale televisie. Het begin van de digitalisering van
het televisienet wordt aan het eind van de jaren negentig verwacht. Omdat het hier televisie
betreft trekt deze ontwikkeling meer de aandacht dan de digitalisering van radio.
De verwachting is dan ook dat de totale tijd voor invoering van digitale televisie uiteindelijk

korter zal zijn dan de introductietijd van digitale radio.
De voordelen van DVB zijn legio. Digitale televisie is zeer flexibel toe te passen.

Zo kunnen bijvoorbeeld binnen één kanaal vier programma’s vergelijkbaar met de huidige

kwaliteitsstandaard worden uitgezonden. In plaats daarvan zou ook één HDTV programma
kunnen worden uitgezonden.

In vergelijking met analoge televisie geeft digitale televisie een veel scherper beeld en een
verbeterd geluid op CD-kwaliteit. Een vooruitgang is onder andere dat het televisiebeeld met

de trillende blokjes van geruite jasjes waarvan de kleuren in elkaar overlopen verdwijnt. Niet
alleen beeld en geluid verbeteren maar de datamogelijkheden zijn bij digitale televisie veel

uitgebreider dan bij analoge televisie. Zo zijn bijvoorbeeld synchrone vertalingen in meerdere
talen mogelijk. Ook is de digitale stereo-kanaalscheiding aanmerkelijk beter dan de analoge

kanaalscheiding.
Het probleem met de digitalisering van zowel het radio- en televisienet is dat deze

toepassingen niet compatibel zijn met analoge uitzendingen. Bij de invoering van digitale
radio en televisie zal dus nog geruime tijd naast het digitale signaal ook een analoog signaal
moeten worden uitgezonden. Een ander probleem bij de invoering van digitale radio en
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Via datacasting kunnen
op hetzelfde moment alle
NS-stations informatie
over t reinvertraging en en
dergelijke ontvangen.

televisie is natuurlijk het (nog) niet voorhanden zijn van publieksvriendelijk geprijsde
ontvangsttoestellen. De overstap van de meerderheid van het Nederlandse volk naar digitale
ontvangers zal ongetwijfeld nog enige jaren duren. Volgens het Meerjarenplan 1992-1996

voor de radio van de NOS zal bijvoorbeeld het analoge FM-zendernet daarom zeker nog zo'n
10 tot 15 jaar in gebruik blijven. En ondanks dat de ontwikkelingen op het gebied van digitale

televisie zeer snel gaan is de verwachting dat ook de (verbeterde) analoge televisie zeker
gedurende de eerste 10 a 15 jaar zal blijven bestaan.

In internationaal verband verwacht men zelfs dat het wel zo'n twintig jaar kan duren voordat
FM en analoge TV uitgeschakeld kunnen worden.

Datacasting en Videocasting
Datacasting en videocasting zijn voor Nozema nog relatief nieuwe produkten op een
nieuwe markt. De verwachting is dat de markt zich in de toekomst in deze sector sterk zal uit

breiden. Nozema richt zich bij deze toepassingen in eerste instantie op het bedrijfsleven.
De mogelijkheid tot het vormen van dochterbedrijven en/of verregaande samenwerking met

bedrijven met aanvullende activiteiten kan daarbij niet worden uitgesloten.
Dat Nozema verbintenissen aangaat met andere organisaties in nieuwe ondernemingen is

overigens niet nieuw. Zo is het bedrijf aandeelhoudster van CASEMA (Centraal Antenne
Systeem Exploitatie Maatschappij). CASEMA wordt opgericht nadat in het begin van de jaren

zestig ideeën ontstonden waarbij er sprake is van een centraal kabelsysteem dat geheel
Nederland zou gaan bedekken. Het voordeel zou zijn dat atmosferische storingen niet meer

van invloed op het signaal zouden zijn, het televisie- en radiogebruik zou gemakkelijker voor
de klant worden en de vele ontsierende antennes zouden van de daken verdwijnen. In 1969

wordt de CAS-wet, na acht jaren discussie in de Tweede Kamer, aangenomen, echter met
dien verstande dat er geen monopoliepositie voor één bedrijf zou komen (net zoals dat voor

Nozema het geval was) en dat er vooralsnog geen sprake kon zijn van een landelijk net.

Nozema, PTT en de vier grote omroepverenigingen AVRO, VARA, KRO en NCRV richten
vervolgens op 6 januari 1970 CASEMA op. Nozema bezit op dat moment 90% van de
aandelen van het bedrijf. Ondertussen is het zenderbedrijf nog houdster van 22,56% van het

totaal geplaatste aandelenkapitaal van CASEMA.

Als Nozema begint met de ontwikkeling van de mogelijkheden van datacasting is het
probleem dat er nog geen wettelijke beslissing is of datacasting ‘omroep' is dan wel een

vorm van telecommunicatie. Bij de start van de experimenten op dit gebied is het daarom ook
de vraag of deze vorm van dienstverlening aan PTT-Telecom is voorbehouden of dat ook
Nozema deze dienst mag aanbieden. In 1990 wordt door beide partijen een contract getekend
voor samenwerking met betrekking tot datacasting onder de naam Teledata. Daardoor kan in

1991 begonnen worden met deze vorm van informatiedistributie. In 1992 ziet de PTT af van
eventuele concessieaanspraken op deze dienstverlening waarna Nozema zelfstandig verder

kan. Oogluikend worden de experimenten op dit gebied door de overheid toegestaan. In

december 1994 heeft de overheid het besluit genomen dat datacasting moet worden gezien
als een vorm van telecommunicatie waarvoor waarschijnlijk geen speciale vergunningen nodig

zijn. Het ziet er naar uit dat binnen niet al te lange tijd een definitieve beslissing genomen zal
worden over de status van datacasting als vorm van telecommunicatie. Nozema kan
datacasting dan als een volwassen produkt op de markt brengen.

Een voordeel van datacasting is dat het systeem onafhankelijk van elektriciteits

netwerk en kabel functioneert en dus zowel stationair als mobiel is. Van deze laatste

mogelijkheid wordt bijvoorbeeld gebruikt gemaakt bij het mobiel faxen.
Een ander belangrijk voordeel van deze vorm van informatieoverdracht is de ‘Point-to-area-

verbinding’, waarbij een bedrijf vanuit een centraal punt simultaan informatie kan uitzenden

naar meerdere afnemers. Op deze manier kan op een en hetzelfde moment een willekeurig
aantal ontvangers dezelfde informatie krijgen.

Het aantal toepassingen van datacasting is inmiddels sterk gegroeid. Bedrijven die al
op deze manier via Nozema informatie distribueren zijn bijvoorbeeld de Samenwerkende
Elektriciteits Produktiebedrijven (S.E.P.) en de Nederlandse Spoorwegen.

De electriciteitsbedrijven gebruiken de techniek om up to date informatie te verspreiden over

de belasting van het elektriciteitsnetwerk in Nederland. Op deze manier kunnen groot
verbruikers van elektriciteit, zoals de tuinbouwbedrijven in het Westland, snel inspringen op

een veranderend energieverbruik. Wanneer er pieken in het landelijk elektriciteitsgebruik

dreigen te ontstaan kan men tijdelijk het eigen verbruik minderen of uitschakelen. Wanneer
de grootverbruiker hieraan meewerkt kan hij een korting verdienen op zijn maandelijkse

elektriciteitsrekening hetgeen grote besparingen van de kosten met zich meebrengt.
De Nederlandse Spoorwegen gebruiken het informatienet om tekstmededelingen, bijvoorbeeld

over storingen, door te geven aan alle stations in het land waar een monitor opgesteld staat
waarop de informatie direct te lezen is.
Datacasting wordt ook al sinds 1991 gebruikt bij het uitzenden van een elektronische krant

voor blinden, het ELK (Elektronisch Lezen van een Krant) ten behoeve van het Centrum voor
Gesproken Lektuur in Grave. Daarvoor zendt Nozema ‘s nachts, tijdens de uren dat de

zenders niet door de publieke omroepen in gebruik zijn, via Nederland 2 en 3 gedurende

korte tijd een aantal gedigitaliseerde kranten uit die thuis opgenomen kunnen worden en
vervolgens via een voice-synthesizer of een braille-printer gelezen kunnen worden.

Het experiment heeft tot enthousiaste reacties bij de doelgroep geleid. Deze vorm van data

casting is natuurlijk ook interessant voor andere uitgevers die mededelingen voor specifieke
doelgroepen hebben, zoals de beurs- of scheepvaartberichten en elektronische knipsel
kranten en supplementen.

Het systeem wordt ook toegepast door Tijl Data voor de verspreiding van beursinformatie.
Verder wordt er gewerkt aan een toepassing waarmee van bewegende objecten zo nauwkeurig
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mogelijk de juiste lokatie kan worden bepaald. De mogelijkheden voor datacasting zijn te

bedenken zover de creatieve geest kan gaan. Wat bijvoorbeeld te denken van elektronische
billboards met radio-ontvangers die in het hele land staan opgesteld en die steeds allemaal

in een keer ‘real time’ reclameboodschappen kunnen laten zien! En deze billboards kunnen
bijvoorbeeld ook achterop autobussen of in treinen, die voorzien zijn van een mobiele

ontvanger, worden gemonteerd!

Ook is het mogelijk om via datacasting een geactualiseerd bestand van foto's van panden
door makelaarsverenigingen aan geïnteresseerde kopers te tonen. Deze toepassing is
ondertussen ontwikkeld voor een makelaarsvereniging in Den Haag.

De Seiko-Interceptor
die aan het einde
van 1995 op de markt
wordt gebracht.

Samen met het Japanse bedrijf Seiko wordt door Nozema datacasting toegepast bij
een radio-horloge waarmee allerlei communicatie-technieken gebruikt kunnen worden.

Het horloge, de Seiko Interceptor bevat een mini FM-scanner en werkt behalve als uurwerk

ook als semafoon, als boodschappendienst en als doorgeefluik voor informatie over tal van
items zoals beursberichten, weersverwachting en actualiteiten. Op een display kan de

informatie worden afgelezen.
In Japan en de Verenigde Staten is deze toepassing inmiddels operationeel. Voor Nederland

betekent het horloge een Europese primeur want het 'uurwerk' zal aan het einde van 1995
voor het eerst in ons land te koop zijn, daarna volgt de rest van Europa. De samenwerking
tussen de twee bedrijven verloopt zo goed dat de mogelijkheid bestaat dat men in de toekomst

nauwer gaat samenwerken in de vorm van een joint-venture. Seiko heeft inmiddels in Lopik

een vestiging in gebruik genomen van waaruit de Europese activiteiten worden gestuurd.
Bij videocasting kan gedacht worden aan uitzendingen voor educatieve televisie of

bedrijfstelevisie. Ook bestaat de mogelijkheid om op tijdstippen dat de publieke omroepen
niet uitzenden gecodeerde en geadresseerde, televisieprogramma’s uit te zenden naar
aangesloten abonnees (narrow-casting). In 1992 wordt tijdens een experiment van deze
mogelijkheid van abonnee-TV gebruik gemaakt door de KLM met een programma bestemd
voor haar medewerkers. In 1995 maakt BUMA van deze mogelijkheid gebruik.

Tussen Omroep en Telecommunicatie
Nozema is momenteel volop actief op twee tereinen: het gebied van de omroep en het

gebied van de telecommunicatie. De grens tussen beide werkvelden zal in de toekomst echter
verdwijnen. Door de voortschrijdende digitalisering vloeien de twee gebieden 'omroep' en

'telecommunicatie' in elkaar over. Op het moment namelijk dat signaaloverdracht digitaal gaat
plaatsvinden valt het verschil tussen omroep en telecommunicatie weg. Al de door Nozema

getransporteerde signalen bestaan dan uit digitale nulletjes en eentjes. Niet voor niets voor
spellen ingewijden een sleutelrol voor het bedrijf op de elektronische snelweg. Nozema

bevindt zich met zijn medewerkers en zijn produkten op het kruispunt van deze toekomstige

digitale snelwegen, tussen omroep en telecommunicatie.

o
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
Abonnee-TV

De uitzendingen die alleen met een decoder ontvangen kunnen
worden door kijkers die hiervoor betalen.

AM

Amplitude Modulatie

AVMC

Audio Video Management Centre; Schakelcentrum in Hilversum waar

alle studiosignalen naar de juiste zenderontvangststations worden
geschakeld.

AVRO

Algemene Vereniging Radio Omroep

Bandbreedte

Het deel van het spectrum dat voor een uitzending nodig is.

CASEMA

Centraal Antenne Systeem Exploitatie Maatschappij

DAB

Digital Audio Broadcasting; systeem voor digitale radio waarmee

radio in CD-kwaliteit kan worden ontvangen.
DAM

Dynamische Amplitude Modulatie; energiebesparend systeem dat

gebruikt wordt om zenders te moduleren.
Datacasting

Systeem waarbij data verstuurd wordt via frequenties die ook gebruikt
worden voor omroepdoeleinden.

DTTB

Digital Terrestrial Television Broadcasting; systeem voor aardse
digitale televisie.

DVB

Digital Video Broadcasting; Europees project voor de ontwikkeling

en standaardisatie van digitale TV-uitzendingen.

ELK

Elektronisch Lezen van een Krant; De mogelijkheid voor het lezen
van een krant door blinden of slechtzienden.

EO
EON

Evangelische Omroep

Enhanced Other Network; systeem waarbij, in geval van verkeers

informatie, direct op de juiste zender wordt ingeschakeld.

FM

Frequentie Modulatie: techniek die gebruikt wordt voor hifi-geluids-

uitzendingen.
HDO
HDTV

Hilversumsche Draadlooze Omroep

High Definition TV; kleurentelevisiesysteem waarbij het beeld
tweemaal zo scherp is als bij het huidige systeem en wordt weer

gegeven in de beeldverhouding 16:9 (filmformaat)
KHz

Kilo-Hertz (frequentie-grootheid)

KPN

Koninklijke PTT Nederland

KRO

Katholieke Radio Omroep

NCRV

Nederlandse Christelijke Radio Vereniging

NOS

Nederlandse Omroepprogramma Stichting

NOV

Nederlandsche Omroep Vereniging

Nozema

Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij

NSF

Nederlandsche Seintoestellen Fabriek

NVCR

Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio omroepen

OBC

Omroepzender Beheer Centrum; regel- en bewakingscentrum in

Lopik van waaruit sinds 1991 alle zenders van Nozema worden
gecontroleerd.
Pal-plus

Verbeterd analoog televisiesysteem dat breedbeeldtelevisie in een
verhouding van 16:9 (filmbeeld) mogelijk maakt.

PDC

Program Delivery Control; systeem om voor videorecorders data
met het televisieprogramma mee te sturen.

PTT

Post, Telegrafie en Telefonie, sinds 1 januari 1989 geprivatiseerd.

RDS

Radio Data Systeem; informatie over de aard van het uitgezonden

programma en/of verkeersinformatie, meegestuurd met het radiosignaal.
RNW

Radio Nederland Wereldomroep

ROOS

Regionale Omroep, Overleg en Samenwerking

R.O.Z.

Radio-Omroep-Zenderwet, sinds 1935.

Single-Frequency-Net

Digitale radiotoepassing waarbij in het hele land dezelfde zender op

een golflengte beluisterd kan worden.
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TA

Traffic Announcement; de mogelijkheid van RDS-radio's om bij
verkeersinformatie automatisch in te schakelen.

TMC

Traffic Message Control; systeem waarbij actuele verkeersinformatie
wordt opgeslagen in een spraakchip die op ieder willekeurig moment

kan worden afgeluisterd.

TROS

Televisie en Radio Omroep Stichting

VARA

Vereniging Arbeiders Radio Amateurs, thans Omroepvereniging VARA

Vldeocasting

Systeem waarbij gecodeerd bewegend beeld via het televisiezendernet
wordt gedistribueerd naar een geselecteerd publiek.

VOO

Veronica Omroep Organisatie

VPRO

Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep, thans Omroepvereniging VPRO

WARC

World Administrative Radio Conference; tweejaarlijkse internationale
conferentie met het doel het gebruik van het frequentiespectrum te
standaardiseren en gezamenlijk te beslissen over wijzigingen.

WTV

Wet op de Telecommunicatie Voorzieningen

f

ZBC

Zender Bedrijf Centrum; tot 1991 de plaats van waaruit de zenders
gecontroleerd werden.
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Over de auteur

Ad Maatjens (1956) studeerde cultuurgeschiedenis in Utrecht.
Na werkzaam te zijn geweest als hoofdredacteur radio bij de lokale
Omroep Nijmegen, is hij thans werkzaam als free-lance onder

zoeker. Zijn aandacht gaat daarbij vooral uit naar media en cultuur.

Hij verricht onder andere onderzoek in opdracht van het Nederlands
Omroepmuseum en publiceert regelmatig in vakbladen en tijd
schriften.

