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een goed inzicht in de veelheid van aktiviteiten welke door
onze organisatie zijn en ook thans nog worden ontplooid.

Ten geleide

De lucht tintelt bij de NOZEMA in afwachting van
nieuwe grotè opdrachten.
Willem Vogt

Namens de Raad van Beheer van de NOZEMA bied ik u dit
boekwerkje aan, ervan uitgaande dat het wordt gewaar
deerd dat een 50-jarige eens uit z'n schulp kruipt en zich
als het ware bovenop een antennemast aan geïnteresseer
den manifesteert.

Zeker in de laatste jaren van de 50-jarige Nederlandse Om
roep Zendermaatschappij zijn deze woorden, afkomstig van
de heer W. Vogt, in vervulling gegaan.
Zonder ook maar iets tekort te doen aan de vele aktivitei Een halve eeuw NOZEMA zou niet denkbaar zijn geweest
ten die in de gehele 50-jarige NOZEMA-periode zijn ont zonder intense steun van anderen. Steun van vele organisaplooid, hebben de laatste jaren een cumulatie van bijzonder ties en van veel instanties. In het bijzonder steun van tal
grote projekten te zien gegeven. Nog nauwelijks was de van personen die zich dagelijks inzetten de doelstelling van
bouw van het middengolf-zenderpark in de Flevopolder vol onze organisatie te realiseren.
tooid of er werd een aanvang gemaakt met de realisatie Vooral hen wil ik namens de jubilerende NOZEMA hartelijk
van het zenderpark voor Radio Nederland Wereldomroep. bedanken voor de getoonde inzet. Ook daarom is een veranProjekten die zonder enige overdrijving als uniek in de Ne- kering van de 50-jarige geschiedenis van de NOZEMA tederlandse omroephistorie kunnen worden aangemerkt. In- recht,
dien daaraan dan ook nog worden toegevoegd de stereofonisering van de bestaande t.v.-zenders en de landelijke be Mr.drs. A.W.W. van den Bos
dekking van Nederland met FM-zenders ten behoeve van Voorzitter Raad van Beheer N.V. Nederlandse Omroep Zen
onder meer de regionale omroep, dan is het duidelijk dat dermaatschappij
de NOZEMA menig herkenningsteken - vooral in de laatste
jaren - tot stand heeft gebracht. Herkenningstekenen van
een organisatie die overigens buiten het omroeppolitieke
gewoel en bij voorkeur op de achtergrond opererend de
noodzakelijke werkzaamheden verrichtte ten behoeve van
de nationale en de internationale radio- en t.v.-uitzendin
gen.

Het 50-jarig jubileum biedt de NOZEMA een gerede aanlei
ding om eens uit die achterste gelederen te treden, ten
einde wat meer informatie over de veelheid van aktivitei
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ten te verstrekken die door de NOZEMA zijn en worden ver
richt.
Deze jubileumbrochure is daartoe een - naar mijn mening
El bijzonder goed geslaagde - poging. De 50-jarige historie
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NOZEMA
een geheel eigen karakter
NOZEMA. Een lettercombinatie die vrijwel onbekend is
bij het overgrote deel van het Nederlandse volk, dat zonder het te weten dus - de instelling die achter deze let
ters schuil gaat evenwel beslist niet kan ontberen, wan
neer het althans luistert naar de radio en kijkt naar de tele
visie. Want het is op dit terrein dat het onderhavige bedrijf
zich manifesteert, zij het echter op zulk een bescheiden
wijze, dat zelfs binnen de omroepwereld het noemen van de
naam NOZEMA bij de meesten niet meer dan vage associa
ties oproept.
Met bij voorbeeld nozem, de door sociale onlustgevoe
lens beheerste branieschopper die, teneinde de aandacht te
trekken, tot grove baldadigheid overgaat. Maar bij de ge
boorte van de NOZEMA, in 1935, was dit begrip nog on
bekend en kon het dus niet worden gehanteerd. Bovendien
is deze bargoense naam al lang in onbruik geraakt.
Ook zij die de klassieke talen beheersen kunnen met de
naam gaan spelen. Dat deden o.a. de classici onder de le
den van de Tweede Kamer die in 1935 het wetsontwerp
m.b.t. de oprichting van de NOZEMA behandelden. In het
Voorlopig Verslag op dat Ontwerp van Wet werd op
gemerkt, dat 'de naam NOZEMA voor hen die Grieks ken
nen steeds een eigenaardige klank zal hebben door de over
eenkomst tussen deze naam en het Griekse nosèma, het
welk ziekte betekent en in overdrachteiijke zin de betekenis
heeft van waanzin.' Voor de toenmalige minister van Bin
nenlandse Zaken, mr. J.A. de Wilde, was er evenwel onvol
doende aanleiding een andere benaming te zoeken omdat
de overeenkomst, terecht, niet geheel en al gelijkluidend

sten en activiteiten ten behoeve van de dagelijkse radioen televisie uitzendingen verricht. Maar ook al doet zij
haar belangrijke werk rustig en ongemerkt in de schaduw
van het veel meer aan de weg timmerend omroepbedrijf,
toch kan niet gezegd worden dat zij zich met haar op dit
moment in totaal 71 zendinstallaties geheel aan het ge
zicht van de bewoners der lage landen onttrekt, wanneer
die althans oog hebben voor de gebouwen en gevaarten
waarin die bezittingen zijn ondergebracht: zenderparken
met stationsgebouwen en antennemasten, stalen vakwerktorens of hoge, betonnen, cilindervormige kolossen
met slanke masten er op. Vooral de laatste domineren in
het landschap. Toch gaan velen er zonder er acht op te
slaan aan voorbij.
Geheel eigen karakter

Het bleef dus NOZEMA ofwel Nederlandse Omroep Zen
der Maatschappij, een naamloze vennootschap - een in zijn
soort nogal ongewone weliswaar, zoals we later zullen
zien - die nu al vijftig jaar zo goed al anoniem haar dien-

De NOZEMA. Een naamloze vennootschap dus, die zich
als zodanig niet alleen nadrukkelijk onderscheidt van de
vele andere als stichting of vereniging in omroepland ope
rerende organisaties, maar bovendien ook onder de NV's
van een geheel eigen karakter blijk geeft. Wel houdt zij elk
jaar haar vergadering van aandeelhouders, maar die stel
len geen dividend vast, ook al zouden de bedrijfsresultaten
dat veroorloven. Het is dan ook nimmer uitgekeerd. Aande
len van de NOZEMA staan niet op de beurs genoteerd en
zijn ook niet incourant. Ze bevinden zich in slechts twee
portefeuilles: die van de Staat der Nederlanden en die van
de Nederlandse Omroep Stichting. In de laatste organisa
tie zijn vertegenwoordigd de omroepverenigingen, waarvan
vier (AVRO, KRO, NCRV en VARA) zich vijftig jaar geleden
met de overheid om de tafel schaarden om te beraadslagen
over samenwerking op (zender) technisch gebied. Die
samenwerking, waarbij de overheid mede werd vertegen-
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(Nederland immers kent geen van beide), maar wel van een
compromis daartussen, uitmondend in een samenwerking
tussen overheid en particuliere ondernemingszin. Het is de
taak van de NOZEMA de in welke vorm dan ook verpakte
boodschap van de zendgemachtigden - van groot tot klein,
van landelijk tot regionaal - naar de luisteraars en kijkers
over te brengen. Via de ether, want daar ligt het werkter
rein van de NOZEMA, het gebied tussen zender en ontvan
ger. En het maakt niet uit wat dat voor een ontvanger is:
een indrukwekkend, van allerlei mogelijkheden voorzien
apparaat, een eenvoudig zakradiootje of een centrale antenne-inrichting.
Intussen is de geschiedenis van de NOZEMA, ondanks
haar vele in betrekkelijke stilte voltrokken activiteiten,
niet gezapig verlopen. Wie zich daarvan een beeld wil vor
men kan het echter niet stellen zonder kennisneming van
wat er aan de geboorte van de NOZEMA is voorafgegaan.
Want ook in het prenatale NOZEMA-tijdperk werd er uit
gezonden.
Hoe dat ging en waarom het niet zo kon blijven doorgaan
wordt uitgelegd in het volgende hoofdstuk waarin wordt
teruggegaan naar de oorsprong van ons omroepbestel. Een
situatie die nu eens wordt geprezen, dan weer wordt ver
guisd, maar waarmee wij Nederlanders geleerd hebben te
leven. Dit niet zelden tot verbazing van menige buitenlander, die bij de uitleg hiervan de handen verbijsterd ten hemei heft...

woordigd door PTT, kreeg in 1935 gestalte in de bij de wet
opgerichte NOZEMA; een wet die nadien enkele malen
werd gewijzigd.
De gezamenlijke arbeid is zo hecht en doelmatig geble
ven, dat het statuut sindsdien nimmer ingrijpend is gewij
zigd, met dien verstande evenwel, dat - samen met de door
PTT belichaamde overheid - niet meer de vier genoemde
omroepen de NOZEMA vormen, maar de NOS. Het rijk bleef
intussen in het bezit van 60 procent van de aandelen, ter
wijl de omroep 40 procent behield. In het nieuwste wijzi
gingsvoorstel van de omroepzenderwet is echter opgeno
men, dat de Wereldomroep één procent van de NOS-aandelen overneemt, waarna derhalve 39 procent voor de NOS
resteert. De overdracht van het aandelenbezit der afzonder
lijke omroepverenigingen aan de NOS vloeide overigens
rechtstreeks voort uit de op 29 mei 1969 in werking getre
den Omroepwet, waarin de NOS onder meer de opdracht
kreeg de gezamenlijke belangen van de zendgemachtigden
te behartigen.
Vijftig jaar nu al is het de NOZEMA die er voor zorg
draagt dat de programma's keurig bij de luisteraars en kij
kers worden afgeleverd. De zendgemachtigden - en dat zijn
er in al die jaren vele geworden - vervaardigen de program
ma's, PTT zorgt voor de noodzakelijke verbindingen, maar
er is slechts één instantie die tot uitzenden van omroepprogramma's gemachtigd is: de NOZEMA. Uitzondering hierop
vormt de middengolfzender Bloemendaal. Deze kerkzender,
die alleen op zondag uitzendt, is geen eigendom van de
NOZEMA. (Bijzondere machtiging verworven recht). De
NOZEMA ziet ook af van haar voorkeursrecht tot bouw en
beheer van zeer kleine omroepzenders t.b.v. lokale FM-omroep.
Merkwaardig fenomeen
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Eigenlijk een merkwaardig fenomeen. Er is hier geen
sprake van een stelsel van staatszenders, noch van een
door particulier initiatief beheerd systeem van zenders

♦

I

@ NEDERLANDSE RADIO-OMROEP

co

de eerste ter wereld
Men kan, bij wijze van spreken, beter proberen een be
zemsteel tot bloei te brengen, zo heeft een omroephistoricus eens gezegd, dan pogen een buitenstaander uit te leg
gen hoe ons nationale, op geestelijke en maatschappelijke
pijlers steunende omroepbestel in elkaar steekt. Mondiaal
gezien is het een unieke, uiterst complexe zaak waaraan
niet-ingewijden doorgaans dan ook geen touw kunnen
vastknopen. Trouwens, de meeste radio-luisterende en televisie-kijkende Nederlanders kunnen niet beweren dat het
hun allemaal even helder voor ogen staat en er zijn zelfs
insiders die niet zelden de weg in het omroeplabyrinth
kwijtraken.
Toch hebben wij dit unicum in de wereld zelf gemaakt.
Blijkbaar heeft men in de jaren twintig van onze eeuw ge
dacht, dat als er verschillende politieke partijen, kerken,
scholen, kranten enz. zijn, er ook best onderscheiden om
roepverenigingen mogen bestaan.
Zo ontstonden er, gebaseerd op particulier initiatief van
geestelijke en maatschappelijke stromingen, vrije en zelf
standige omroeporganisaties, achtereenvolgens te weten:
de neutrale HDD (waaruit later de AVRO is voortgekomen),
de protestants-christelijke NCRV, de rooms-katholieke
KRO, de socialistische VARA en de vrijzinnig-protestantse
VPRO. Tot vandaag de dag is die later nog verder om zich
heen grijpende pluriformiteit de grondslag van ons omroep
bestel gebleven. Verzuiling is het kenmerk en openheid het
uitgangspunt voor de in 1969 in werking getreden Omroep
wet waarin het allemaal na meer dan veertig jaar werd ge
regeld. Dat was wel nodig ook, want inmiddels hadden
nieuwe organisaties, wederom volgens het principe van
particulier initiatief, zich in de rij der zendgemachtigden
geschaard, zoals de neutrale TROS, de protestants-christe
lijke EO en later, halverwege de jaren zeventig, de even
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eens neutrale VOO ofwel Veronica. Plus een aantal kleine
zendgemachtigden...
®
Het Nederlandse omroepbestel is overigens niet zo maar Q
uit de lucht komen vallen. Vóór het ontstaan ervan vonden
er al radio-uitzendingen plaats. Weliswaar gedurende een 0)
betrekkelijk klein aantal jaren, maar voor een goed begrip
van een en ander, ook m.b.t het ontstaan van de NOZEMA,
dienen toch wel enkele gebeurtenissen uit dit prehistori
sche omroeptijdperk gereleveerd te worden. Dit temeer om
dat Nederland, al uniek vanwege zijn omroepbestel, ook
nog de historie is ingegaan met de faam het eerste land van
Europa en mogelijk zelfs van de hele wereld geweest te zijn
waar regelmatig radio-uitzendingen in de zin van omroep
werden verzorgd. Waar zelfs nog aan kan worden toe
gevoegd, dat het persagentschap Vaz Dias in Amsterdam
op 21 februari 1922 via de radiozender van de Amsterdamse
Effectenbeurs de eerste radio- nieuwsuitzending ter wereld
verrichtte.

Idzerda op de Jaarbeurs
Het begon met ir. Hanso Henricus Schotanus a Steringa
Idzerda, uit overwegingen van eenvoud voortaan Idzerda te
noemen. Hij was directeur van de te 's-Gravenhage geves
tigde N.V. Nederlandsche Radio Industrie (N.R.I.), die de
nog in de kinderschoenen staande radiotelefonie voor omroepdoeleinden gebruikte. Hij installeerde in 1919 het eer
ste Nederlandse radiotelefoniestation dat gebruikt werd
voor het doen van omroepuitzendingen, waarmee tot eind
1924 regelmatig werd uitgegezonden.

De proefnemingen, die aan de officiële aanvangsdatum
op 6 november 1919 voorafgingen, begonnen op 24 februari
van dat jaar. Op die dag namelijk werd voor het eerst in
ons land radiotelefonie gedemonstreerd en wel ter gele-

genheid van de derde Utrechtse Jaarbeurs tussen de stand
van Philips op het Vreeburg en die van Idzerda aan het Lu
cas Bolwerk. Een opzienbarende gebeurtenis, waarvan
zelfs koningin Wilhelmina getuige was.
Het resultaat veroorzaakte in de wereld van radio-amateurs heel wat opschudding, in het maartnummer van 'Radio-Nieuws', het maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie waarin radio- amateurs zich in
1916 hadden verenigd, werd opgetogen gemeld, dat de
;(8 proeven met draadloze telefonie, waarvoor Philips-zend-

lampen werden gebruikt, zo succesvol waren, dat al op de
eerste dag een amateur in de stad Utrecht een heel gesprek
op zijn eenvoudig lamptoestel kon horen. De golflengte
was toen 600 m. In het aprilnummer werd gesproken van
'een welgeslaagde demonstratie van hetgeen de Neder
landsche industrie op ons terrein vermag te presteren. Tusschen de stands was de afstand slechts 1200 m, doch spoe
dig bleek dat een amateur in het 12 K.M. verwijderde
IJsselstein beide stations zóó luide ontving, dat ze door de
geheele kamer klonken...'
Het succes van de Jaarbeurs deed Idzerda definitief be
sluiten om nu ook ‘echt’te gaan uitzenden en dat geschied
de na verkregen toestemming van de minister van Water
staat begin november met een zender waarvoor hij de roep
letters PCGG kreeg. Nadien vielen er ook nog andere zen
ders te beluisteren, maar Idzerda, de pionier, was nu een
maal het idool van de radio-amateurs en PCGG stond
derhalve in populariteit bovenaan. Als er in die tijd al luis
teronderzoek geweest was, zouden er verrassende cijfers
uit de bus gekomen zijn.
Idzerda spaarde moeite noch kosten om zijn enthousiaste
gehoor te gerieven. Zo richtte hij in oktober 1923 ter verde
re vervolmaking van zijn omroep een nieuwe ‘klankzaal’ in.
'Een lokaal', zo schreef het weekblad Radio-Expres van 25
oktober, ‘waar de microfoons zijn geplaatst en waar men
speelt, zingt en spreekt en dat door de Engelschen ‘studio ’
wordt genoemd, een woord, dat zoowel een studeerkamer
als het atelier van een kunstenaar aanduidt. Een vertaling
van studio zou ons dus voeren tot: atelier, een woord dat
in onze taal ook niet thuishoort. We hopen ons in Neder
land met een Nederlandsch woord verstaanbaar te kunnen
maken.’ Een wens die dus nimmer in vervulling is ge

gaan...
‘Koppen dicht — ’

Idzerda stond bekend om zijn gevatte en geestige opmer
kingen. Zo zette hij eens als kop boven een advertentie in

Radio-Express: Pracht Concerten Gratis Geven (doet de
NRI al jaren), een woordspeling dus op PCGG. En omdat
medewerkers aan programma's niet altijd goed begrepen
dat, wanneer in de klankzaal de microfoons werden in
geschakeld en er een rode lamp ging branden, er geen on
nodige geluiden gemaakt mochten worden, hing Idzerda
onder de lamp een bordje met de tekst: ‘Brandt dit licht
dan... koppen dicht’.

□
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Koppen ditHt
□
Aangezien toen al radio-omroep een geldverslindend me
dium was, kwam Idzerda stilaan in financiële problemen
te zitten. Luisteraars waren karig met geldelijke steun en
hadden er geen notie van wat er eigenlijk wel voor nodig
was om een hele avond te kunnen uitzenden. Een euvel dat
zich ook thans nog in brede kringen voordoet. Immers, zes
tig jaar later nog vinden velen dat een omroepbijdrage van
f 158,- per jaar aan de hoge kant is. Daarbij vergetend dat
men dan voor f 3,- (44 cent per dag...) elke week in ruim
500 uur radio op vijf zenders en ca. 85 uur televisie over
twee zenders de meest uiteenlopende soorten programma's
kan beluisteren en zien.
Toen mede door de geldzorgen zich ook nog technische
problemen voordeden, kwam het eind van Idzerda's zendactiviteiten in zicht. Een laatste opleving betrof een reeks,
op 20 juli 1924 begonnen Kurhausconcerten, maar ondanks

de financiële steun van de directie van de Mij Zeebad te
Scheveningen en bijdragen van luisteraars vergde dit toch
te veel van Idzerda's geldmiddelen. De kosten gingen ver
boven zijn draagkracht uit. In september boog de strijdbare
radiopionier het hoofd voor onoverkomelijke moeilijkhe
den, die zelfs leidden tot het faillissement van zijn Nederlandsche Radio Industrie. Op 11 november 1924 werd de
zendmachtiging van PCGG ingetrokken. Dit betekende te
vens het einde van de Nederlandsche Vereeniging voor Radio-amateurs, die niet over een eigen zendmachtiging be
schikte en zendtijd van PCGG moest huren.
De oorspronkelijke samenwerking met Philips had reeds
eerder een einde genomen als gevolg van de technische en
financiële belangstelling van Philips voor de kapitaalkrachtiger Nederlandse Seintoestellen Fabriek in Hilver-

sum, waarover aanstonds meer. Bovendien geraakte de
omroep allengs in meer professioneel vaarwater: eind 1924
begonnen de uitzendingen van latere omroepverenigingen.

Gefusilleerd en ...vergeten
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Het trieste van Idzerda is ook, dat deze man, die toch in
feite de stoot tot het huidige omroepbestel heeft gegeven
omdat hij de produktie van apparatuur, openbare uitzendin
gen en contacten met luisteraars beoogde, al spoedig ge
heel vergeten was. Hij werd evenwel weer enigszins in de
belangstelling geplaatst toen op 6 november 1969 in Den
Haag herdacht werd dat 50 jaar geleden de eerste radiouitzending in Nederland plaatsvond. Aan het pand Beuk
straat 8, vanwaaruit de historische uitzending kwam, werd
een gedenkplaat aangebracht en in het Friese Weidum,
waar Idzerda op 26 september 1885 werd geboren, onthulde
de Commissaris der Koningin een gedenknaald ter na
gedachtenis aan de radiopionier, die ook nog op droevige
wijze om het leven kwam.
Toen hij namelijk in november 1944 in de buurt van zijn
huis in Den Haag naar een als gevolg van een mislukte lan
cering neergestorte V-2-raket ging kijken en louter uit
technische belangstelling een paar brokstukken verzamel
de, werd hij door Duitse soldaten die hem voor een spion
aanzagen gearresteerd en even later op de V-2-lanceerplaats in Scheveningen terechtgesteld.
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omroepbestel dient
Terwijl de ondergang van radiopionier Idzerda - wiens
oorspronkelijke zender in het Postmuseum in Den Haag te
bezichtigen is - zich al langzamerhand begon af te tekenen,
was - na een aanvankelijk weinig hoopvolle start - in Hil
versum de Nederlandse Seintoestellenfabriek ontstaan,
met als directeur ir. A. Dubois. Eigenlijk een fabriek voor
draadloze apparatuur voor de scheepvaart, want het was
een aantal reders, dat uit commerciële overwegingen ver
langend uitzag naar toepassing van meer radiotelegrafie en
-telefonie waardoor het berichtenverkeer aanzienlijk snel
ler zou kunnen verlopen, dat het initiatief hiertoe nam.
Maar als gevolg van de eerste wereldoorlog geraakte de
scheepvaart in een crisis en de NSF zag zijn clientèle gro
tendeels wegvallen. Er werden nauwelijks meer seintoestellen verkocht en de fabriek kwam in moeilijkheden.
In mei 1923 kwam Anton Philips uit Eindhoven de Raad
van Commissarissen versterken. Terzelfdertijd werd in de
gelagkamer van het befaamde, nu helaas verdwenen. Hotel
Hamdorff in Laren het idee gelanceerd om, inhakend op de
geestdrift van radio-amateurs die zelf ontvangers in elkaar
knutselden, de afzet te vergroten door het vervaardigen van
radiotoestellen en de behoefte daaraan te kweken door het
uitzenden van muziek.
Welnu, er werd een voor die tijd krachtige zender ge
bouwd, de tekenkamer van de NSF in Hilversum werd als
studio ingericht en er werd een vergunning om te mogen
uitzenden aangevraagd. Op 21 juli 1923 was het zover: de
eerste proefuitzending ging tussen tien en elf uur 's avonds
de ether in op een golflengte van 1050 m. Die werd gedeeld
met andere fabrieksomroepen, die echter alle successieve
lijk wegens gebrek aan middelen het loodje legden. De
Nederlandsche Radio Industrie van Idzerda het laatst.
Maar de NSF overleefde het dank zij de kapitaalkracht van
1o) Philips. In de herfst van 1924 was zij de enige commerciële

zender met een algemeen programma van culturele en ver
strooiende aard.
Omroepbestel ontluikt

1926) en de al genoemde Algemene Vereniging 'Radio Om
roep (1 januari 1928). Hiermee begonnen de contouren van
het veelvormige omroepbestel zich als weerspiegeling van
de Nederlandse volksaard af te tekenen.
Om beurten maakten de omroepen gebruik van de NSFzender, maar vrijwel van meet af aan ontstond een toestand
waarin de betekenis en de financiële armslag van de diver
se organisaties het uitzenden tijdens meer uren dan met die
ene zender beschikbaar waren, wenselijk maakten of recht
vaardigden. Zo ontstond tegelijk met de groeiende behoefte
aan meer zendtijd het verlangen naar meer en dan eigen
zenders.

Een paar weken voor de NSF-zender in de lucht kwam,
op 8 juli 1923, was het Comité Hilversumsche Draadlooze
Omroep (HDD) opgericht, dat de verantwoordelijkheid voor
de uitzendingen via de NSF op zich nam. Toen eind 1924 de
NSF-directie zich vanwege de te hoog oplopende kosten ge
noodzaakt zag de uitzendingen (er waren er toen 133 ge
weest) te beëindigen, verbreedde de HDD zich tot een ‘Co
mité van luisteraars naar de Hilversumsche Draadlooze
Omroep', dat het initiatief nam tot het inzamelen van geld
waarmee de programma's konden worden bekostigd. Op 1
maart 1926 werd de HDO een stichting, en verkreeg daar
mee rechtspersoonlijkheid, die op 1 juni 1927 werd om
gezet in de Algemeene Nederlandsche Radio Omroep
(ANRO), waarna op 1 januari 1928 een fusie met de even
eens in juni 1927 opgerichte Nederlandsche Omroep Vereeniging (NOV) tot stand kwam. AVRO heette de nieuwe or
ganisatie.
In die jaren werd benadrukt dat HDO en NSF niet hetzelf
de waren en dat de NSF haar zender op de avonden dat de
HDO niet uitzond aan anderen kon verhuren. Die anderen
waren niet alleen bij voorbeeld het geïllustreerde week
blad Het Leven (dat concerten sponsorde) of de firma Jamin (met lezingen over suikerwerken onder de titel Lof der
Zoetheid), maar vooral ook omroeporganisaties, in het le
ven geroepen door leiders van de grote levensbeschouwe
lijke stromingen die in het maatschappelijke leven der ja
ren twintig op de voorgrond traden en de grote mogelijkhe
den van het nieuwe medium radio ontdekten.
Zo ontstonden achtereenvolgens de Nederlandse Chris
telijke Radio Vereniging (eerste uitzending op 24 december
1924) , de Vereniging Arbeiders Radio Amateurs (7 novem
ber 1925), de Katholieke Radio Omroep (24 november
1925) , de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (30 mei

Dat impliceerde tevens dat, nu het verschijnsel radio in
betrekkelijk korte tijd belangrijk geworden was, een over
heidsregeling gewenst was. Weliswaar was het 'hebben en
gebruiken' van radiozendinrichtingen al sinds 1912 gere
geld maar aangezien het medium radio, letterlijk zowel als
figuurlijk, uit de lucht was komen vallen, overzag de re
gering aanvankelijk niet ten volle de draagwijdte en bete
kenis van dit geheel nieuwe verschijnsel. Het was een tijd
waarin in Hilversum van zuilen eigenlijk nog geen sprake
was en bovendien geschiedde alles in een sfeer waarin zij
die uitzonden en degenen die ontvingen bezig waren met
wat, zoals een geschiedschrijver van de omroep het eens
uitdrukte, in den beginne ervaren werd als een wonder.
Aan een tweede radiozender viel, gezien de snelle ont
wikkeling, niet te ontkomen en zo werd aan een via diverse
regeringscommissies tot stand gekomen nationale omroepmaatschappij, de N.V. 'Nederlandsche Draadlooze Om
roep', in 1926 machtiging verleend voor de bouw en het ge
bruik van een radiozender in Huizen ten behoeve van KRO,
NCRV en VPRO, die op 22 oktober 1927 in gebruik genomen
werd. In feite betrof het hier het ontstaan van wat later
Hilversum 1 en Hilversum 2 werd genoemd. AVRO en VARA
bleven dus 'zitten' op de Hilversumse NSF- zender. Ingevol-
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Zenden en ontvangen
een wonder

ge het Zendtijdenbesluit van 1930 werd de zendtijd gelijke in
lijk verdeeld over de zenders in Hilversum en Huizen, die
elk een eigen karakter kregen.
Verzorgde de Hilversumse zender uitzendingen op de (
1050 m, later op 1075 m, de zender in Huizen had van de
overheid de golflengte van 1875 m toegewezen gekregen. @
In die jaren zonden vrijwel alle omroepen op de lange golf Q
uit. De toeneming van het aantal zenders, niet alleen voor
de omroep, maar ook ten behoeve van lucht- en scheep O)
vaart, overheidsdiensten en andere instellingen, maakte echter een herordening van de te gebruiken frequenties
noodzakelijk, waarbij men het gebruik van de lange golven
voor de omroep zoveel mogelijk wilde beperken. Zulks ge
schiedde van toen af aan, ook thans nog steeds, periodiek
op internationale golflengtenconferenties in het kader van
de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), waar de
beschikbare frequenties worden verdeeld. Om wederzijdse
storingen, vooral in de avonduren, zoveel mogelijk te voor
komen of terug te dringen, werden in dat internationale
overleg ook toen al van elke zender het toegestane uit
gestraalde vermogen en de frequentie nauwkeurig vastge
steld en toegewezen.

Hachelijke positie
Als gevolg van de beperking van de lange golflengten ten
behoeve van de omroep ging op de conferentie van Wash
ington in 1927 de golflengte van 1075 m voor Nederland in
beginsel verloren. In ruil daarvoor verkreeg ons land op de
conferentie van Praag in 1929 een z.g. 'middelbare' golf
van 301 m. Op 1 januari 1930 zweeg de Hilversumse zender
op de 1075 m, die zo'n belangrijke rol in de opbouw van
de Nederlandse omroep had gespeeld, voorgoed. De in 1929
gereedgekomen 301 m NSF- zender kwam er voor in de
plaats.
Maar al gauw kwam ook de 1875 m golf in een hachelij
ke positie te verkeren. Hoewel Nederland zich heftig ver
zette werd deze golflengte op de conferentie van Luzern in 11

1933 Nederland ontnomen en toegewezen aan Roemenië.
De vurigste protesten, zelfs een weigering van Nederland
om het protocol te tekenen, mochten niet baten. De onver
kwikkelijke affaire met de 1875 m, waarop in een volgend
hoofdstuk nog wordt teruggekomen, sleepte zich echter
nog jaren voort omdat Roemenië talmde met het bezetten
van deze golflengte en, toen het er eindelijk gebruik van
ging maken, dat aanvankelijk met gering vermogen deed.
Toch veroorzaakte de Roemeense zender Brasov storin
gen en om die te overstemmen werden de uitzendingen met
een door PTT gebouwde zender met een groter vermogen in
Kootwijk tot 1940 voortgezet. Toen werd er tijdens de con
ferentie van Montreux een streep onder de zaak gezet en
kwam het definitieve einde voor de 1875 m zender. Na taai
verdedigen van zijn belangen verkreeg Nederland daar de
middengolffrequenties 726 kHz (413 m) en 843 kHz (356 m).
Deze frequenties werden tijdens de conferentie van Kopen
hagen in 1948 gewijzigd in 746 kHz en 1007 kHz. Die zijn
ook nu nog in gebruik, met dien verstande dat beide in de
nacht van 22 op 23 maart 1978 1 kHz zijn opgeschoven, en
nu dus resp. 747 kHz en 1008 kHz bedragen.

@ DE GEBOORTE VAN DE NOZEMA

uit golflengten- en omroepstrijd
De oprichting van de NOZEMA - op de geschiedenis
waarvan in het vorige hoofdstuk al werd vooruitgelopen werd niet alleen bepaald door het gevecht om golflengten,
maar vooral ook door de omroepstrijd. Zoals reeds eerder
werd opgemerkt noopte het ontstaan van de ene om
roepvereniging na de andere tot de bouw van een tweede
(Huizer) zender. Maar door het succes dat de radio-omroep
in het land oogstte, groeiden de omroepen snel en met de
groei van het aantal leden nam ook de vraag naar meer
zendtijd toe. En het was vooral op de Hilversumse zender
dat er geschillen tussen de gebruikers ervan ontstonden.
De AVRO en de VARA, want die waren het dus, verschil
den van mening over de mate waarin zij over zendtijd op die
zender konden beschikken en wie in de historie van deze
strijd duikt komt menig interessant wapenfeit tegen. De
VARA echter zag op een gegeven moment - bij het Zendtij
denbesluit van 15 mei 1930 - haar wens naar meer zendtijd
in vervulling gaan, maar dat ging - evenals dat in onze da
gen menigmaal het geval is - wel ten koste van een ander
en dat was in dit geval de AVRO, die prompt begon te ijve
ren voor het verkrijgen van een vergunning voor het stich
ten van een zender helemaal voor zich alleen. Dat zou dus
een derde zender moeten zijn, maar PTT was van oordeel
dat het niet mogelijk was om nog een derde golflengte (ka
naal) voor ons land te bemachtigen. Ook toen al was het
aantal mogelijkheden in de ether beperkt!

alle landen staande golflengte, onder die voorwaarde even
wel, dat het per zender uitgestraalde vermogen storingen
van zenders in andere landen, die dus op dezelfde golfleng
te werkten, zou voorkomen. Zulks hield in dat, teneinde
een heel land te kunnen bedekken, in dat land een net van
zenders opgericht moest worden, die alle op dezelfde golf
lengte hetzelfde programma uitzenden.
Het was voor de techniek een zware opgaaf om alle zen
ders volmaakt synchroon, dus volkomen met elkaar in de
pas, te laten opereren, maar het bleek mogelijk te zijn, al
deden er zich in Engeland en Duitsland nogal wat onvolko
menheden in de randen van de respectieve verzorgings
gebieden voor. Met deze technische uitvoerbaarheid was
weliswaar het grondprobleem - namelijk het tekort aan
golflengten/kanalen - niet opgelost, maar door deze affaire
kwamen wel degelijk de belangen van zowel de overheid
als van de omroeporganisaties m.b.t. de golflengtenaf
spraken en het gebruik van de op grond van deze afspraken
aanwezige zenders aan het licht. Het lag voor de hand, dat
ook het ontwerp en de bouw van de zenders nauw bij deze
probleemstelling betrokken zouden moeten worden.
Samenwe rkingsorgaan

Wat uitkomst zou kunnen bieden was een systeem van
gesynchroniseerde zenders waarmee al in Engeland en
vooral ook in Duitsland, waar het 'Gleichwellen-System'
heette, proeven waren genomen. Daarbij werd gebruik ge
maakt van een internationale, ter vrije beschikking van

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, mr.
J.A. de Wilde, getuigde van een heldere kijk op de zaak
door partijen - overheid en omroep dus - in 1934 om de ta
fel te zetten teneinde afspraken op het stuk van samenwer
king te maken. Hemzelf stond daarbij een gemengde N.V.
tussen staat en omroep, gefundeerd op bij de wet vastge
stelde bevoegdheden, voor ogen. Het resultaat van het
overleg was de oprichting van de N.V. Nederlandse Omroep
Zender Maatschappij (NOZEMA). Een commissie, bestaan
de uit leden van de Radioraad en leidende figuren uit PTT
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Zware opgaaf

en de vier omroepverenigingen, bereidde een Ontwerp van
Wet voor, dat op 20 juni 1935 door de Tweede Kamer en
op 22 juli door de Eerste Kamer werd aangenomen. De af
kondiging geschiedde in het Staatsblad van 3 september,
aangehaald onder de titel 'Radio-Omroep-zender-Wet
1935', en enkele maanden later werd met inachtneming
van de bepalingen van deze wet de acte van oprichting van
de N.V. Nederlandse Omroep Zender Maatschappij verle
den. Directeur van de NOZEMA werd ir. A. Dubois, oud-directeur van de NSF. De latere minister van Binnenlandse
Zaken H. van Boeijen werd voorzitter van de Raad van Be
heer, in 1937 opgevolgd door prof. mr. P.S. Gerbrandy.
(l4) Het was 21 december 1935. Men kon aan het werk! A

NOZEMA EN PTT

roeporganisaties te beschouwen zijn en overeenkomstig de
statuten, zoals deze ter zake luiden, ter hand genomen kun

beslist niet hetzelfde

nen worden.
Wat betekent dit fraaie proza in de praktijk? Wel, vanaf
1935, het jaar van de oprichting, tot aan de Tweede We
reldoorlog was de NOZEMA een werkelijk bedrijf, dat de
voor het functioneren van de omroep benodigde zenders in
eigen beheer ontwierp en bouwde. Toen evenwel de omroep
in de oorlogsjaren tot staatsaangelegenheid werd ver
klaard, verdween de NOZEMA van het toneel en werden de
zenders door PTT geëxploiteerd en onderhouden. Welis
waar had de Duitse bezetter kort na de Nederlandse capitu
latie al opdracht gegeven de N.V. te liquideren, maar men
slaagde erin met het nodige beleid de opheffing te vertra
gen zolang de bezetting duurde.

Wie doel en werken van de NOZEMA wil schetsen kan
niet volstaan met het citeren van een aantal artikelen uit
de statuten, maar zal vooral duidelijk moeten maken welke
hoogst belangrijke rol PTT vervult in het leven van deze in
zijn soort bijzondere maatschappij met haar exclusieve
kring van cliënten. Immers, alleen die instanties die door
de overheid tot uitzenden van omroepprogramma's zijn ge
machtigd, mogen van haar zenders gebruik maken.
Het zou ook niet zo verwonderlijk zijn als men niet uit
elkaar kan houden wat de NOZEMA nu precies is en doet
en wat de taak van PTT is, temeer omdat - zoals al eerder
werd verklaard - de NOZEMA twee instanties in zich verte
genwoordigt, namelijk de omroep - in de hoedanigheid van
de NOS als behartigster van de gezamenlijke belangen van
de zendgemachtigden - en de rijksoverheid, belichaamd
door PTT. De relatie tussen NOZEMA en PTT is dan ook wel
zeer innig.
Beginnen we toch even met de statuten. In de geijkte
ambtelijke taal vermeldt artikel 2 dat het doel van de ven
nootschap is:
a. de aanleg en exploitatie van aan de eisen des tijds vol
doende zendinrichtingen voor de Nederlandse omroep
ten behoeve van organisaties of personen die tot het
doen van uitzendingen bevoegd zijn;
b. het ter hand nemen van die werkzaamheden die met
aanleg en exploitatie van alle zendinrichtingen direct
verband houden of daaraan verwant zijn en tevens
dienstig zijn om het omroepwezen in Nederland te steu
nen of het onder a. genoemde doel te bevorderen.
De vennootschap is tevens bevoegd tot het verrichten
van de taken die - niet liggende op het eigenlijke gebied
van de programmaverzorging en niet direct verband hou
dende met de aanleg en exploitatie van de bedoelde zendin
richtingen - als voorwerp van samenwerking tussen de om
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Technische staf verdween
In 1945 keerde de NOZEMA terug, maar er werd wel iets
gewijzigd. De vennootschap herrees in de eerste plaats als
een administratief lichaam, als eigenaresse van het omroepzenderpark. Daarnaast zette zij haar activiteiten met
technische ondersteuning van PTT voort. In 1951 besloot
de Raad Beheer van de NOZEMA deze in de praktijk ge
groeide situatie te formaliseren door middel van een over
eenkomst met PTT. De technische staf verdween, waarmee
formeel een eind kwam aan het eigen technische perso
neelsbestand van de NOZEMA, en PTT nam het onderhoud
en het directe beheer van de zenders op zich. Een construc
tie die tot op de dag van vandaag ongewijzigd is gebleven.
Nu heeft de NOZEMA nog slechts één personeelslid in
dienst: de administrateur, die kantoor houdt aan de 's-Gravelandseweg in Hilversum.
Voor de bouw, de instandhouding en de exploitatie van
de radio- en televisiezenders voert de als technische dienst
fungerende PTT ten behoeve van de NOZEMA een scala van
taken uit. Onder meer behoren daartoe het projecteren van
nieuwe zenders en nieuwe zendernetten, het vaststellen

van de technische specificaties, het presenteren van ontwerp-investeringsbegrotingen, het onderhandelen met de
leveranciers, de bouw van zenders en het toezicht daarop
alsmede het onderhoud en de bediening en tenslotte veldsterktemetingen ter bepaling van de verzorgingsgebieden.
Daaruit vloeien ook voort het onderhandelen over het
frequentiegebruik en internationale harmonisatie-activiteiten.

Reeds vele tientallen jaren is het de afdeling Omroep en
Televisie van de PTT die deze technische taken van de
NOZEMA in eerste instantie op zich neemt.
Daarenboven draagt PTT er zorg voor, dat de program
ma's uit de studio's via een net van kabel- en straalverbin
dingen naar de zenders worden getransporteerd en vervol
gens in goede kwaliteit op alle plaatsen in Nederland wor
den afgeleverd. Wat de zenders betreft treedt PTT dus ook
nog op als uitvoerend orgaan.
Eén ding moge, zij het wellicht met enige moeite, duide
lijk geworden zijn: PTT is niet de NOZEMA zelf, hoewel het
te billijken valt dat velen beide instanties met elkaar ver
eenzelvigen, gezien de wel zeer nauwe relatie. Die binding
heeft het grote voordeel dat er snel en efficiënt gewerkt
kan worden. Gezien de verdeling van taken in het techni
sche voor- en achterland van de omroepprogramma's is die
directe band ook zeer gewenst.
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HET ZENDERPARK VAN DE NOZEMA
67 zendersvoor landelijke omroep
Alhoewel de exploitatiekosten van de NOZEMA nog geen
vijf procent van de totale omroepbegroting uitmaken, zijn
met het instandhouden van het uitgebreide zenderpark aan
zienlijke bedragen gemoeid, hetgeen blijkt uit de cijfers van
het jaar 1984 toen de exploitatiekosten ruim 36 miljoen
gulden bedroegen. Het totale bedrag waarvoor de NOZEMA
haar zenderpark heeft verzekerd bedraagt 253 miljoen gul
den.
Dat zenderpark bestaat uit drie hoofdbestanddelen:
1. Landelijke omroep, omvattende:
a. radio-omroep AM (Amplitude Modulatie).
b. radio-omroep FM (Frequentie Modulatie).
c. televisie-omroep.

14 TV-zenders ten behoeve van de programma's van Neder
land 1 en Nederland 2 en

2. Regionale omroep.

NOZEMA begon met niets

3. Wereldomroep.

De 71 over het hele land verspreide zenders - inclusief
de vier Wereldomroepzenders dus - geven niet alleen aan
hoe de NOZEMA in de loop der jaren in omvang is gegroeid,
maar vormen ook een aanwijzing voor de mate waarin radio
en televisie maatschappelijk een rol in het dagelijkse leven
zijn gaan spelen. Vergeleken met het huidige indrukwek
kende zenderpark valt het bezit van de NOZEMA bij haar ge
boorte geheel in het niet. Letterlijk zelfs, want bij haar op
richting in 1935 had de NOZEMA nog geen eigen bezittin

Alleen al voor de uitzendingen van de landelijke radio en
de regionale omroep zijn er per dag 38 zenders in bedrijf,
namelijk:

5 middengolf(AM)zenders voor de verspreiding van de lan
delijke programma's van Hilversum 1 (tevens Hilversum 5),
Hilversum 2 en Hilversum 3;
21 FM-zenders ten behoeve van het landelijk net voor de
programma's Hilversum 1. 3 en 4;

en 12 FM-zenders ten behoeve van de regionale omroep.
Indrukwekkend, hoewel kleiner van omvang, is ook het
aantal televisiezenders, dat elke dag in actie is, namelijk
Mö) 29, te weten:
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15 TV-hulpzenders, die voornamelijk geplaatst zijn in heu
velachtige gebieden zoals Zuid-Limburg.
Deze in totaal 67 ten dienste van de landelijke omroep
staande zenders bevinden zich op welgeteld 25 plaatsen in
het land. Daarbij komen dan nog vier kortegolfzenders ten
behoeve van de Europese en mondiale programma's van de
Wereldomroep, geplaatst in het zenderpark in Zuidelijk
Flevoland. Wij komen daarop terug in het aan de Wereld
omroep gewijde hoofdstuk.

gen.
Ze begon haar werkzaamheden door contracten af te
sluiten met de bestaande zendeigenaren - NSF en NDO die in de plaats kwamen van de zakelijke overeenkomsten
die de uitzendende groeperingen tot dan toe, ieder afzon
derlijk, met die eigenaren hadden afgesloten. Het contract
met de NSF in Hilversum ging op 1 april 1936 in, terwijl
de Nederlandse Draadloze omroep (de rechtsfiguur waar
binnen de KRO en NCRV hun gemeenschappelijke zendver-

gunning hadden gerealiseerd) werd geliquideerd.
De Huizer zender op de 1875 metergolf werd namelijk op
18 maart 1936 ontmanteld, nadat hij op 1 juli 1935 al bui
ten gebruik was gesteld omdat de betreffende golflengte op
de golflengtenconferentie van Luzern in 1933 aan Roemenië
was toegewezen, zoals in het voorgaande al werd gememo
reerd. Om niettemin de uitzendingen van de omroepen die
via Huizen in de lucht kwamen te waarborgen, had PTT in
1933 al een oorspronkelijk voor radiotelefonie gebruikte
lange golfzender in Kootwijk ter beschikking gesteld. Deze
zogeheten 'Lange Gerrit'ionê overdag met 15 kW vermogen
uit en 's avonds, om niet door de Roemeense zender in Brasov te worden 'weggeblazen', met 120 kW.
Toen de ontvangst door de storing van de Roemeen
steeds meer werd belemmerd, werd in Lopikerkapel een tij
delijke proefzender voor de middengolflengte van 415 m
met een vermogen van 15 kW geïnstalleerd, die de Kootwijk-uitzendingen dupliceerde. Met het oog op het naburi
ge dorp Jaarsveld werd de zender de Jaarsveldzender ge
noemd. Ze vormde het allereerste, eigen bezit van de
NOZEMA..!
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Werk ving aan met Lopik

Haar eigenlijke werkzaamheden ving de NOZEMA aan
met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw middengolfzendstation ten behoeve van twee zenders op de aan
Nederland toegewezen middengolven, toen 413 en 356 m.
Een studiecommissie wees voor dit station als meest ge
schikte plaats de omgeving van de Lek bij Vianen aan. Om
precies te zijn: in Lopik, dat daardoor nationaal en interna
tionaal een bekende klank heeft gekregen. Aan Philips in
Eindhoven werd de opdracht gegeven de beide zenders van
elk 125 kW te leveren. Deze fabriek ontwierp voor die tijd
zeer geavanceerde zenders die werkten volgens het Doherty
Systeem met vier kanalen. Een gewaagd maar goed func
tionerend systeem.
Voor het onderbrengen van de zendapparatuur werd een
voor die tijd markant gebouw ontworpen, waarin op 5 ok
tober 1939 door minister Van Boeijen een gedenksteen met
oorkonde werd gemetseld. In dit gebouw bevindt zich de
z.g. NOZEMA-zaal, waar de vergaderingen van de Raad van
Beheer en van de aandeelhouders worden gehouden.
Het duurde evenwel een niet te voorzien aantal jaren eer
'Lopik'voor het oorspronkelijk beoogde doel in gebruik ge
nomen zou kunnen worden, want toen de inbezitneming van
het nieuwe zenderpark goed en wel in zicht kwam brak in
1940 de oorlog uit. De zenders zijn echter, zij het voor pro-
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pagandistische doeleinden van de Duitse bezetter, tijdens
de oorlogsjaren geruime tijd in bedrijf geweest.
In mei 1940 was de zendertechnische situatie met be
trekking tot de NOZEMA als volgt:
a. in Kootwijk de lange golfzender op 1875 m van PTT;
b. in Jaarsveld de middengolfzender op 415 m van de
NOZEMA;
c. in Hilversum de middengolfzender op 300 m van de NSF.
‘Hilversum’ opgeblazen...

Teneinde te voorkomen dat de bezetter er gebruik van zou
maken werd de Hilversumse zender in de nacht van 14 op
15 mei 1940 door het leger opgeblazen. Met de Kootwijkzender gelukte dat niet; deze werd door de Duitsers weer
volledig in actieve dienst gesteld, al werd er - uiteraard
- zo weinig mogelijk naar geluisterd. Bezet Nederland gaf
de voorkeur aan Radio Oranje in Londen, ofschoon op last
van de Duitsers de meeste radio-ontvangers waren ingele
verd. Maar ook deze laatste overgebleven langegolfzender
was ten ondergang gedoemd. Dolle Dinsdag - de vijfde
september 1944, toen Radio Oranje had gemeld dat de Brit
se troepen Breda hadden bereikt - had zoveel paniek onder
de Duitsers gezaaid, dat ze twee dagen later de roemruchte
Kootwijkzender vernielden. De Jaarsveldzender tenslotte
werd eind 1944 door de Duitsers ontmanteld en naar Oen
Haag vervoerd waar hij in de chaotische periode aan het
eind van de oorlog ten onder ging.
Na het staken van de vijandelijkheden werd allereerst
met drie kleine omroepzenders gewerkt, namelijk:
'Herrijzend Nederland /' in het Philips Laboratorium in
Eindhoven;
'Herrijzend Nederland //'bij Ruinerwold, een als 'psychologica! warfare' door de SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces) geplaatste zender;
'Herrijzend Nederland III' te 's-Gravenhage, een in de
werkplaatsen van PTT gebouwde zender.
Het nieuwe, tijdens de oorlog gereedgekomen en door de

bezetter in gebruik genomen middengolf-zendstation in Lopik/lJsselstein (Hilversum 1 in gebruik op 14 oktober
1940, Hilversum 2 op 23 november 1940) kwam onbescha
digd uit de strijd te voorschijn en werd zodra de brandstof
fenpositie dat toeliet opnieuw in dienst gesteld, eerst met
gereduceerd, later met het maximale vermogen van 120
kW. 'Herrijzend Nederland /'en ‘Herrijzend Nederland III'
konden daarna buiten werking worden gesteld. Ook 'Her
rijzend Nederland H' werd gestopt, verloor zijn naam en
verhuisde naar Beek in Zuid-Limburg om daar als hulpzender dienst te doen.

Ie machtigingen voor het exploiteren van radiocentrales
(radiodistributie, draadomroep) te verkrijgen, maar dit is
nimmer een bloeiende tak van de vennootschap geworden.
Tegenover het drietal gemeenten waar de NOZEMA op dit
terrein actief was stonden ruim 800 machtigingen voor
dergelijke centrales die in particuliere handen waren.
De Raad van Beheer van de NOZEMA besloot na de bezet
ting de exploitatie van de radiocentrales dan ook maar niet
meer te hervatten.

Voorlopers regionale omroepen
Toen in oktober 1945, wederom via SHAEF ofwel het ge
allieerde opperbevel, nog een transportabele zender arri
veerde, werd deze bij Hoogezand geplaatst. Beek en Hoogezand kunnen daarmee worden beschouwd als voorlopers
in de ontwikkeling van de regionale omroepen, waaraan toen het contact tussen het centrum van het land en de
randgebieden was hersteld - behoefte in de betreffende
streken bleek te bestaan.
De hierboven geschetste toestand duurde tot half maart
1950 toen de besluiten van de conferentie van Kopenhagen
in 1948 werden uitgevoerd. Nederland had toen ttoee middengolffrequenties toegewezen gekregen: één geheel exclu
sief en één die met een zender in Aleppo gedeeld moest
worden. Ze worden door de Flevozenders nog steeds ge
bruikt.
'Kopenhagen' stond ook drie hulpzenders toe op 1594
kHz (188 m). Ze werden geplaatst in Hengelo (in gebruik
genomen op 16 april 1948), in Hulsberg (al sinds 17 okto
ber 1945 in Beek in een zendwagen in bedrijf, o I8 mei
1949 verplaatst naar Hulsberg en in mei 1950 v. ^rangen : >j
door een zender in een (gebouw) en in Hoogezantf (al sinds
januari 1946 opgesteld in een zendwagen en in 1 “ï oVérgebracht naar een gebouw).
Gedurende de vooroorlogse jaren wist de NOZEI
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van Lopik naar de
Dat er in Nederland ook nog een Wereldomroep bestaat
wordt nu niet bepaald algemeen beseft, waarschijnlijk om
dat deze omroep - waarmee de NOZEMA in zendertechnisch
opzicht alles te maken heeft - zich uitsluitend op het bui
tenland richt, vooral ook op de wereld buiten Europa. Al
bijna veertig jaar zelfs.
Onmiddellijk na de bevrijding namelijk achtte de re
gering het wenselijk, dat er ten behoeve van het contact
met de overzeese gebiedsdelen, voor de landgenoten in den
vreemde en voor het verkondigen van Nederlands kunnen en
willen in het buitenland een Wereldomroep moest komen.
Voor dit doel werd aanvankelijk van 13 oktober 1945 af
door 'Herrijzend Nederland' gebruik gemaakt van de over
blijfselen van de in de oorlogsjaren door PTT overgenomen,
naar de roepletters PCJ en PHOHI luisterende zenders in
Huizen die aan de vernietigingsdrift van de Duitsers waren
ontkomen, en van een tijdelijke zender in Kootwijk. De re
gering wenste echter van de NOZEMA een advies voor de
stichting van een geheel nieuw zenderpark.
Daartoe werd allereerst op 15 april 1947 Radio Neder
land Wereldomroep opgericht, die van 1 juni van dat jaar af
zijn taak begon via drie zenders in Huizen - één van 40 kW
en twee van 5 kW - die al ter beschikking stonden. Daarna,
Ui maart 1949, verstrekte de NOZEMA het gevraagde advies, dat - afgezien van een voorproject met een 40 kWzender in een barak bij het gebouw van de binnenlandse
omroep te Lopik - voorzag in vijf zenders: drie van eik 100
^jSy&én van 50 kW en één van 10 kW. Ze zouden geïnstal
e

leerd moeten worden in de nabijheid van het complex in Lopik, teneinde een zo doeltreffend mogeiijk gebruik te kunnea maken van de aldaar aanwezige infrastructuur en het
technische personeel. De regering besloot conform het ad
vies te handelen en gaf eind 1952 opdracht voor de bouw
veneeekortegolf-zendstation. De architecten Merkelbach
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en Elling ontwierpen een fraaie en doelmatige behuizing op
een stuk grond in IJsselstein vlak bij Lopik-radio.
De zenders konden slechts geleidelijk in gebruik geno
men worden, en dan ook alleen nog maar voor proefuitzendingen, maar op 2 mei 1960 kon het hele, toen ultra moder
ne complex officieel door Z.K.H. Prins Bernhard, Bescherm
heer van de Wereldomroep, worden geopend. Het zender
park is, uiteraard, eigendom van de NOZEMA, die de tech
nische behoeften op zendergebied voor de Wereldomroep
verzorgt. Vier van de vijf zenders werden geleverd door Phi
lips en één door de Zwitserse firma Brown Boveri. Het vol
ledige antennepark werd ontworpen en gebouwd door PTT.
Krachtig zendstation vereist

Sinds, te beginnen in 1956, de eerste zenders ten behoe
ve van de Wereldomroep begonnen te werken zijn er zo'n
30 jaren verlopen en in die periode heeft de technologische
ontwikkeling van zenders en antennes waarlijk niet stil
gestaan en is ook het vermogen van veel buitenlandse kortegolf-zendstations verveelvoudigd. Wil Radio Nederland
Wereldomroep zich dus temidden van de vele anderen die
ook hun stem via de radio in de wereld laten horen ver
staanbaar blijven maken, dan moet zij van adequate techni
sche middelen gebruik kunnen maken. Essentieel is een
krachtig zendstation, uitgerust met antennes die gericht
zijn naar die gebieden die voor zijn uitzendingen zijn be
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Vijf zenders, zeventien antennes
■

Men ging onmiddellijk aan het werk. De Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders stelde een bestemmingsplan
op waarin het station werd ingepast in het toen onder
het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders res
sorterende landschap, thans de gemeente Zeewolde.
In opdracht van de NOZEMA ontwierp PTT een aan de

stemd.
Dat was met het uit de jaren vijftig daterende zend
station in Lopik niet meer mogelijk. De zendmiddelen daar
waren technisch en ook economisch dusdanig verouderd,
dat van een goede vervulling van de taak van de Wereldom
roep geen sprake meer kon zijn. NOZEMA en PTT houden
de ontwikkeling nauwkeurig bij en blikken zover als mo
gelijk is vooruit. Daarom was er al ministeriële toestem
ming gevraagd om over te gaan tot de bouw van een geheel
nieuw, krachtig zendstation. Deze toestemming werd in
1977 verkregen. Het ontwerp daarvoor zou, dat spreekt
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vanzelf, op de nieuwste ontwikkelingen gebaseerd moeten
zijn, hetgeen onder meer inhield dat de te kiezen zenders
een vijf maal hoger vermogen dienden te hebben dan de 100
kW zenders in Lopik.
Technisch was dat zeer goed mogelijk. Alleen het bepa
len van de plek waar dat nieuwe zendstation zou moeten
komen leverde heel wat problemen op. De oorspronkelijke
vestigingsplaats Lopik was ongeschikt voor het nieuwe
station en wel vanwege de oprukkende bebouwing. Ook zou
verstoring van de stralingsdiagrammen van de andere zen
dantennes in Lopik het gevolg zijn. Letterlijk en figuurlijk
werd stad en land afgereisd om een geschikt gebied te vin
den: onder meer Zeeuws Vlaanderen, Kootwijk, Groningen
en Zuidelijk Flevoland waar de NOZEMA tenslotte welkom
was. Een ideaal gebied: een grote wijde vlakte, zeer dun
bebouwd, weinig obstakels en weinig storingsgevoelige
apparatuur in de buurt.

e

Halsbrekende toeren werden verricht om de antennes van het
nieuwe KG zenderpark te monteren
Antennemasten veranderden het landschap van de Flevopolder
maar verstoorden het met
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gestelde eisen voldoend modern kortegolfstation. Radio.
Nederland Wereldomroep droeg ideeën aan voor de samen

Geheel geautomatiseerd

!

stelling van het antennepark. AEG-Telefunken leverde de

hele radiotechnische installatie (zenders,

Vanwege het grote aantal uitzendingen per dag (in totaal

antennepark

zullen de vier zenders circa 20.000 uren per jaai in bedrijf

enz.). En de Rijksgebouwendienst werd belast met ontwerp

<

zijn) op steeds wisselende frequenties en naar verschillen

:

en uitvoering van de civiele werken, zoals gebouw, wegen

de richtingen moet er veelvuldig geschakeld worden. Om

en terreininrichting. Het hele station, dat op ongeveer

die reden werd het station geheel geautomatiseerd. Een

twee kilometer afstand van het sinds 1980 in bedrijf zijnde

door een computer gestuurd systeem maakt het mogelijk

middengolfstation ligt (waarover later meer), beslaat een

alle nodige schakelfuncties voor een periode van enkele

1* $

oppervlakte van zo'n vijftien hectare. In 1982 werd met de

bouw begonnen.

ren. Op 1 april 1985 werd met proefuitzendingen begonnen.

i .1 ' \

Het aantal zenders in het nieuwe station werd bepaald

De Wereldomroep kan dus weer vooruit in de overtuiging

door het aantal gelijktijdige uitzendingen. Radio Nederland

dat kortegolfzenders voor de toekomst, voor zover die al

beperkt haar uitzendingen tot maximaal vier per tijdsblok,

thans valt af te zien, nog steeds het aangewezen middel zijn

reden waarom er nu vier kortegolfzenders staan, elk met

om wereldwijde radio-uitzendingen te verzorgen. Maar de

een vermogen van 500 kW, plus als algemene reserve een

ongetwijfeld verder voortschrijdende technische ontwikke

zender van 100 kW.

lingen zullen ook voor de Wereldomroep - en in het voet

In totaal staan er zeventien richtantennes (ook wel naar

spoor daarvan voor de NOZEMA - hun betekenis hebben.

de vorm gordijnantennes genoemd) opgesteld, die tussen

Want men kan zich afvragen wanneer een vele tientallen

vijftien stalen masten zijn opgehangen. Deze antennes zijn

jaren bestaande overdrachtstechniek zal worden verlaten,

geschikt voor verscheidene kortegolf-omroepbanden en

vooral nu er zovele toepassingen met behulp van satellie

hebben een nog betere richtwerking dan de oude antennes

I

maanden te programmeren en automatisch te laten uitvoe

ten bestaan en verder worden ontwikkeld.

in Lopik, aangepast als ze zijn aan het zendgebied en de

gebouw, dat zich in het hart van het complex bevindt, koel

Slechts negen procent van het kortegolfspectrum is aan

voor dat gebied geschikte frequentiebanden. Naast deze

ruimten ingericht. Met de vrijkomende warmte wordt het

de omroep toegewezen. Daarin moeten circa 1500 zenders

speciaal voor de veraf gelegen gebieden bedoelde antennes

gebouw - dat naast alle apparatuur ook plaats biedt aan

in 80 landen internationale omroep bedrijven. Deze over

wordt er ten behoeve van de voor Europa bestemde uitzen

de voor onderhoud en storingsopheffingen benodigde tech

bezetting van de beschikbare kanalen leidt nogal eens tot

dingen gebruik gemaakt van drie rondstraalantennes.

nici - op de gewenste temperatuur gebracht, terwijl er

onderlinge verstoringen van de ontvangst. Derhalve lijkt

De vijf zenders kunnen via een matrix-systeem op elke

voorts al voorzieningen zijn getroffen om waar mogelijk

het voor de hand te liggen, dat satellietoverdracht - nu al

gewenste antenne worden geschakeld en op elke gewenste

t.z.t. bij voorbeeld omringende tuinbouwbedrijven in het

wereldwijd in gebruik voor telecommunicatieverbindingen

frequentie in de kortegolf- omroepband worden afgestemd.

warmte-surplus te laten delen.

- hiervoor een oplossing kan bieden. Thans worden nog

Voor de verbinding tussen dit schakelsysteem en de anten
®

nes zijn coaxiale voedingslijnen gekozen in plaats van de
gebruikelijke open voedingslijnen. Dit werd gedaan om vo

B

gelsterfte door aanraking van onder hoogfrequentie-spanning staande open lijnen te voorkomen.
Door het hogere energieverbruik t.o.v. de uitgestraalde

energie van het zendstation komt er veel warmte vrij. Daar22) om zijn er rondom de centrale zenderzaal in het zender-

t

t

Een van de oude kortegolf zenders van de Wereldomroep In
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geen satellieten voor directe ontvangst van Wereldomroep- Q

progamma's gebruikt. Wel bedient de Wereldomroep zich
al enige jaren van satellietoverdracht ten behoeve van de
verbinding tussen Hilversum en de twee relaisstations op

|

Bonaire en Madagascar.
in

Nog vele hinderpalen

Voor wezenlijke satellietomroep op de schaal van inter

nationale uitzendingen zijn er nog vele hinderpalen op te
ruimen. Zo bevindt het internationale overleg over de toe

wijzing van de voor dit doel te gebruiken kanalen zich nog
maar in een pril stadium van voorbereiding. Conferenties

over de internationale verdeling van communicatiekanalen
die vele doeleinden moeten dienen verlopen doorgaans
moeizaam, waarbij komt dat de resultaten van zulk overleg

pas na jaren in praktijk kunnen worden gebracht.
Ten overvloede zij nog vermeld, dat Radio Nederland We

reldomroep niet alleen gedurende het hele etmaal program
ma's via diverse kortegolfbanden naar alle delen van de

wereld zendt, maar jaarlijks ook duizenden z.g. transcrip

tieprogramma's maakt, die door buitenlandse radiosta
tions worden uitgezonden.

Sedert 1966 beschikt de Wereldomroep bovendien over
twee krachtige zenders op Bonaire, waarmee onder meer

programma's uit Nederland versterkt worden gerelayeerd,
en een in 1971 op Madagascar in gebruik genomen zend
station voor eenzelfde doel. Hierbij zij nadrukkelijk aan
getekend dat beide laatstgenoemde zendstations geen ei

gendom van de NOZEMA zijn, maar van de Wereldomroep

zelf,

co
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FM-OMROEP KRIJGT GROTE BEURT
taak AM-hulpzenders beëindigd
Voordat in de jaren vijftig het project Wereldomroep
goed en wel in uitvoering was genomen, dienden zich al
weer nieuwe taken aan. FM- omroep en televisie vroegen
de aandacht van de NOZEMA, die andermaal de regering
adviseerde, nu met betrekking tot de technische voorzie
ningen die deze media zouden vereisen, een advies dat
voorzag in de voltrekking in fasen van een omvangrijk
werkplan. Het werd verstrekt op 2 juni 1953 en aangevuld
op 12 januari 1954 en hield in dat in eerste aanleg begon
nen diende te worden met het stichten van regionale FMzenders in het noorden, oosten en zuiden van het land en
wel in Hoogezand, Hengelo en Hulsberg.
De FM-zender Hoogezand werd voor wat betreft Hilver
sum 1 op 16 december 1954 in gebruik genomen, maar bleef
- nadat de functie voor de landelijke omroep door de zender
Smilde was overgenomen - toch nog in bedrijf voor de re
gionale omroepen Radio Noord en Radio Fryslan. Pas op 1
mei 1980 werd deze FM-zender buiten bedrijf gesteld.
De FM-zender Hengelo werd in bedrijf genomen op 8 no
vember 1954 met het programma Hilversum 2 en op 4 mei
1956 met Hilversum 1. Het FM-bedrijf van deze zender werd
op 4 septemter 1958 overgenomen door de zender Markelo.
Daarna fungeerde deze zender alleen nog maar op de mid
dengolf. Hulsberg werd operationeel op 11 februari 1955
voor Hilversum 2, op 10 augustus 1957 voor Hilversum 1
en op 11 oktober 1965 voor Hilversum 3.
De tweede fase betrof FM-dubbelzenders in de plaatsen
Irnsum, Markelo en Mierlo. De zender Irnsum - in gebruik
genomen op 20 december 1955 voor Hilversum 2 en 1 april
1956 voor Hilversum 1 - verhuisde in 1964 naar de toen in
bedrijf gestelde zender Smilde. De zender Markelo (zie bo
ven) kwam op 4 september 1958 in actie. Mierlo kwam in
de lucht op 2 september 1957 met Hilversum 1 en 2 en werd
(2) op 21 april 1964 door Roermond overgenomen.

De derde fase voorzag in de voltooiing van het FM-net
met dubbelzenders in IJsselstein (in bedrijf op 9 december
1960), Goes (24 december 1963) en Wieringermeer (1 april
1967).
Concurrentie vanuit zee had intussen tot gevolg, dat de
NOZEMA opdracht ontving om het derde radioprogramma
óók op de middengolf uit te zenden. Op 11 oktober 1965
werd daartoe in Lopik een MG-zender van 1 kW in dienst
genomen die uitzond op 1250 kHz. Ten gevolge van door het
buitenland opgelegde beperkingen, met name Hongarije,
was deze zender alleen tijdens de daguren in bedrijf. Later
werd op 675 kHz uitgezonden waarbij het ook mogelijk was
om tijdens avond- en nachturen uit te zenden. Nu nog wordt
het programma van Hilversum 3 op die frequentie uitgezon
den.
Fazanten bij zendstation...

Deze - het zij toegegeven nogal droge opsomming van
zenders en data van ingebruikneming (de geschiedenis kan
nu eenmaal niet zonder jaartallenboekje) steekt schril af
tegen de lyrische ontboezemingen van Willem Vogt, die
meer bekendheid geniet als omroeppionier en oprichter van
de AVRO dan als administrateur-penningmeester van de
NOZEMA, want dat was hij ook lange tijd, van 1953 tot
1973, het jaar waarin hij op 84-jarige leeftijd overleed.
Vogt bezigde vrijwel steeds, o.m. in het boekje dat hij in
1970 t.g.v. het 35-jarig bestaan van de NOZEMA schreef,
een nogal deftige, heel vaak beeldende taal, die eigenlijk
niet meer van deze tijd is, zeker niet in het kader van een
onderwerp als het onderhavige. Maar hij had wel degelijk
oog voor bijkomende details. Zo merkte hij bijv, bij het
zendstation Wieringermeer 'de bekoorlijke heester- en
struikomgeving en de daarin rondtrippelende goudfazanten
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in hun vlammende kleurendos 'op.

uitzendingen vergden slechts enkele uren per dag.

komen zenders in Flevoland, door het toenemende aantal Q

Terug nu naar de historie van de FM-zenders in de jaren

Besloten werd nu om als ondersteuning van-de MG-zen-

MG-zenders, alsmede het voortdurende groter wordend

vijftig, waar op te merken valt dat de binnenlandse omroep

ders in Lopik het Hilversum-programma dat het meest door

nog steeds in twee radioprogramma's voorzag: Hilversum

andere, buitenlandse zenders werd gestoord, namelijk Hil

zendervermogen aanvullende voorzieningen in bepaalde de
len van de periferie van ons land nodig zouden zijn, werd

1 en Hilversum 2. Deze programma's werden zowel in de

versum 2, ook via de MG-hulpzenders te relayeren. Het ver

bewaarheid althans ten aanzien van het zuiden van het

middengolf als via de FM-band uitgezonden. Van het effect

zorgingsgebied van deze oorspronkelijk op de z.g 'onde

van dit samenstel van zenders, dat alleen in de praktijk er

commune' (d.w.z. gelijke frequentie) werkende hulpzenders

land. De zender Hulsberg, die op 18 mei 1949 de taak van
de uit oktober 1345 daterende zender Beek had overgeno- @

varen kon worden, zou het afhangen of aan de periferie van

was vooral tijdens de avondlijke en nachtelijke uren ook

men, werd weliswaar op 1 mei 1985 buiten gebruik gesteld

het land, mogelijk in de grote steden, nog enkele hulpzen

niet toereikend, zodat de FM-zenders uitkomst brachten.

(tezamen met de zenders Hoogezand en Hengelo), maar in

ders zouden moeten worden geplaatst.

Niettemin hebben de MG-hulpzenders nog lange tijd

De uitvoering van dit FM-programma was min of meer

noodzakelijk omdat de schaarste aan kanalen op de mid

Hulsberg en elk met een vermogen van 20 kW, in bedrijf ge
steld ter ondersteuning van de door de Flevo-zenders uit

sum 3. Op 28 december 1975 werd een nieuwe indeling van

gezonden programma's.

de radiozendtijd van kracht. De zendtijd werd uitgebreid

Waarom de middengolf-hulpzenders Hoogezand, Hengelo

met 69 uur, hetgeen kon worden verwezenlijkt door ontkop

en Hulsberg moesten verdwijnen? Omdat ze, na meer dan

peling van het AM- en het FM-zendernet van Hilversum 2.

20 jaar in bedrijf te zijn geweest, eigenlijk vervangen moes

De uitbreiding werd bestemd voor Hilversum 4 - een pro

ten worden, maar gezien evenwel de geringe bijdrage aan

gramma dat hoofdzakelijk klassieke muziek zou gaan be

de verzorging van Hilversum 3 op de middengolf én de hoge

vatten en dat op genoemde datum voor het eerst in de lucht

kosten die vervanging met zich zou brengen, werd besloten

kwam. Pas op 1 januari 1979 echter zou de toenmalige mi

deze zenders te ontmantelen, hetgeen op 1 mei 1985 ge

nister van CRM, mevr. Gardeniers, de radiozender Hilver

beurde.
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Aangezien het zendstation in Zuidelijk Flevoland een ge

De FM-zenders werden tot netten gegroepeerd, waarna

heel nieuw hoofdstuk in de historie van de NOZEMA inluid

per FM- zendstation voor de drie FM-programma's op de

de, lijkt het gewenst de wordingsgeschiedenis van 'Flevo'

afstemschaal van de radiotoestellen dezelfde frequentie-

dan ook aanstonds als zodanig weer te geven. Maar eerst

volgorde gold.

zal, ook omwille van de chronologische volgorde, de rol
van de NOZEMA als stichtster van de Nederlandse televi

sienetten belicht worden. Een belangrijke gebeurtenis, die

Zenders ontmanteld

een geheel nieuw tijdperk in de geschiedenis van de zender

storingvrije ontvangst van Hilversum 1 en Hilversum 2 -

vooral in het noorden en oosten van het land gedurende de

oktober 1985 werden twee nieuwe zenders, eveneens in

middengolf te Lopik uitgezonden programma van Hilver

dengolven leidde tot het oprichten van hoe langer hoe meer
omroepzenders in het Europese gebied. Daardoor werd de

in

dienst gedaan voor het ondersteunen van het op de 675 kHz

sum 4 als definitief ingevoerd beschouwen.

Ontvangst bedreigd

|

De verwachting dat, na de op 24 april 1980 in bedrijf ge-

maatschappij ontsloot.

avond- en nachturen - in toenemende mate bedreigd.
@

In het voorgaande werd al verklaard hoe direct na afloop

van de Tweede Wereldoorlog de middengolfhulpzenders in
het noorden, oosten en zuiden van het land waren ontstaan
en daarmee, na het opnieuw in dienst stellen van de 120
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Het zendstation Wieringermeer ontlokte Willem Vogt bloemrijke
taa

® Zendstation Marke,°
©

Zendstation Goes.

©

Zendstation Lopik.

kW zender in Lopik, een belangrijke rol kregen te spelen in
de ontwikkeling van de regionale uitzendingen, die ten
slotte resulteerden in de huidige regionale omroepen. Deze
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@ TELEVISIE

AARZELEND VAN START

toch veel werk voor de NOZEMA
Grotendeels parallel met de opbouw van het FM-zendernet liep de geschiedenis van de bouw van de Nederlandse
televisiezenders, althans waar het de reguliere uitzendin
gen betrof. Want eerder al, in 1938, was televisie in En
geland geïntroduceerd en waren ook in ons land al demon
straties met het nieuwe medium gegeven. De eerste proefuitzendingen, georganiseerd door enkele radio-amateurs
(van wie vooral Freek Kerkhoff bekendheid genoot), date
ren zelfs uit de jaren twintig.
De VARA komt de eer toe al op 22 januari 1931 in een
zaaltje van de Amsterdamse Diamantbeurs bij wijze van ex
periment en ter demonstratie televisie-uitzendingen ver
zorgd te hebben. De signalen gingen per telefoonlijn naar
Huizen, waar ze via de zender daar naar Amsterdam werden
getransporteerd. In totaal werden er vier uitzendingen van
elk een half uur verzorgd.
Ruim een jaar eerder al, in december 1929, had Philips
in zijn Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven voor de
Nederlandse Natuurkundige Vereniging een TV-demonstratie gegeven. In de jaren dertig werd daar verder geëxperi
menteerd. Van 1936 tot 1939 werden er in Eindhoven zelfs
regelmatig op de zondagochtend proefuitzendingen ver
richt, terwijl er in maart 1938 op de Utrechtse Jaarbeurs
demonstraties werden gegeven.
Een en ander was voor de regering aanleiding om in 1939
tot invoering van de televisie te besluiten, een voornemen
dat door het uitbreken van de oorlog werd gedwarsboomd.
De ontwikkeling werd gestuit, maar werd in Eindhoven on
middellijk na de bevrijding weer ter hand genomen, onder
meer door van maart 1948 af tot april 1951 krachtens een
bijzondere machtiging als 'PhilipsExperimentele Televisie'
drie avonden per week proefprogramma's voor een kleine
kring van geïnteresseerden te vertonen. Vermeldenswaard
(26 in deze periode is het eerste integrale TV-verslag van een

voetbalwedstrijd, namelijk PSV- Eindhoven, waarbij Jan
Cottaar het commentaar verzorgde. Het TV- publiek be
stond toen uit een paar honderd technici van Philips en TVamateurs in en rondom Eindhoven.

Aandrang uit Eindhoven
Aangezien de algehele situatie in ons land, vergeleken
met 1939, danig was veranderd stond invoering van televi
sie nu niet bepaald bovenaan het prioriteitenlijstje van de
regering. Krachtige impulsen om tot invoering over te gaan
moesten dan ook uit Eindhoven komen, waarbij in het bij
zonder werd gewezen op het scheppen van werkgelegen
heid, die uit de komst van het nieuwe medium zou voort
vloeien.
Aan het uiteindelijk bereikte accoord ging nogal wat
discussie vooraf. Op 18 oktober 1948 hadden de minister
van Verkeer en Waterstaat en de minister van O.K. en W.
een Televisiecommissie ingesteld, die in 1949 een tech
nisch en een financieel advies uitbracht. In december werd
het verlangen geuit naar een advies van genoemde commis
sie m.b.t. de technische mogelijkheden in samenwerking
met Philips en de NOZEMA.
Vervolgens verstrekte de NOZEMA op 23 januari 1951 de
regering een TV-rapport inzake de bouw en inrichting van
studio's, op 23 april gevolgd door een aanvullend rapport,
dat alleen maar tot gevolg had dat de minister op 8 mei
de TV-opdrachten aan de NOZEMA introk en de TV- uitzen
dingen inclusief de kosten daarvan geheel aan de omroep
verenigingen delegeerde. Dezelfde dag nog verweten de
omroepen de regering een onduidelijke houding en dreigden
ze niet aan de experimentele televisie te zullen deelnemen.
Er volgde een debat in de Tweede Kamer en tenslotte werd
er na uitgebreid overleg toch een accoord bereikt. De re-
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gering, nog eens voorgelicht door de NOZEMA, zou de zendkosten voor haar rekening nemen, Philips zou de studio, de
apparatuur én een in IJsselstein, onder de rook van het
zenderpark voor de binnenlandse omroep op te stellen zen
der met een vermogen van 20 kW ter beschikking stellen
en de kosten van de programma's zouden door de omroep
verenigingen gedragen worden. Voor dat doel werd op 31
mei 1951 de Nederlandse Televisie Stichting opgericht,
die van de regering een, later verlengde, machtiging tot
twee jaar experimentele uitzendingen kreeg.

mag het eerste evenzeer gevreesd als het tweede gehoopt
worden.

Enerzijds mag worden vastgesteld dat de televisie inder
daad met terughoudendheid van start ging en dat was ook
de bedoeling van de regering die de opzet beperkt wilde
houden. Er werd aanvankelijk slechts twee avonden per
week, in totaal drie uur, uitgezonden en alleen zij die bin
nen het bereik van de zender Lopik en de Philips-hulpzender
in Eindhoven woonden konden kijken.

Vrees voor vervlakking
De proefzender kwam op dinsdag 2 oktober 1951 voor het
eerst in de lucht. Op deze historische dag werd het pro
gramma, uitgezonden van uit de kleine NTS-studio Irene
(een voormalig kerkgebouw) in Bussum, geopend door de
toenmalige staatssecretaris van O.K. en W., mr. J.M.L.Th.
Cals, die o.m. zei dat hij met enige schroom als eerste de
huiskamers van de kijkers binnentrad. Hij wees er namelijk
op, dat na de massa-arbeid nu de massa-recreatie de men
selijke persoonlijkheid belaagt en elke eigen inspanning op
geestelijk en cultureel gebied dreigt te doen plaats maken
voor passiviteit en grauwe vervlakking. Hij hoopte dat deze
dreiging bij de komst van de televisie zou worden onder
kend en dat de televisie niet tot cultuurafbraak, maar inte
gendeel tot cultuurverspreiding en cultuuropbouw zou
meewerken.
Anderen citeerden uit een Unesco-rapport bezorgde uit
spraken over de grote invloed van televisie op de kijkers
en in het allereerste jaarverslag van de nog zo prille NTS
werd vermeld, dat het gevoel dat de televisie zal leiden tot
een verdere vervlakking van het geestelijke en culturele le
ven velen zorg baart...
Het is hier niet de plaats om te beoordelen wie er gelijk
gekregen hebben, de pessimisten met hun voorspelde ver(2) vlakking of de optimisten met de gehoopte verrijking - al

Veel werk te doen

Anderzijds was er van meet af aan voor de NOZEMA veel
werk aan de winkel. Immers, toen op de conferentie van
Stockholm in 1952 aan Nederland de voor een televisienet
vereiste uitzendkanalen in de banden I en III waren toe
gewezen, was het duidelijk dat met het plaatsen van televi
siezenders niet langer behoefde te worden gewacht. De
NOZEMA begon derhalve spoorslags met de studie van de
structuur van een televisienet teneinde de regering van ad
vies te kunnen dienen, hetgeen in september 1954 ge
schiedde. Nog voor het einde van het jaar werd toen van
regeringswege de goedkeuring aan de voorstellen van de
NOZEMA gehecht.

I

Die voorstellen, waarin rekening werd gehouden met een
uitvoering in fasen, verdeeld over ongeveer zeven jaar, be
valen coördinatie aan van het FM-plan met dat voor de te
levisie. In eerste aanleg werd voorzien in het plaatsen van
TV-zenders in Goes, Roermond, Markelo, Smilde en IJssel
stein, voorafgegaan door tijdelijke zenders in Irnsum en
Mierlo.
De zenders werden in de jaren 1957 tot en met 1961 ge
bouwd. Met de ingebruikneming van de nieuwe radiotoren
in IJsselstein ter vervanging van de oude, sinds 1951 in ge
bruik zijnde vakwerkmast waarin de eerste TV-zender was
ondergebracht, was toen de keten van zenders voor uitzen
ding van een het gehele land verzorgend televisieprogram
ma voltooid. Deze nieuwe radiotoren werd op 9 mei 1961
door Hare Majesteit Koningin Juliana officieel in dienst
gesteld.
Aparte vermelding in de bouw van dit tv-net verdient de
zender Huisduinen nabij Den Helder, die afweek van de an
dere zenders omdat daar de beelden van IJsselstein met
een professionele z.g. Ball-ontvanger werden opgevangen
en door een zogeheten frequentie-wisselaar op de vuurto
ren aldaar op een andere frequentie dan die van IJsselstein
opnieuw over de omgeving werd uitgestraald. Deze zender,
aanvankelijk als noodverband fungerend voor de bediening
van de kop van Noord-Holland, werd op 1 januari 1968 bui
ten dienst gesteld nadat de televisie- en FM- bediening van
'de kop' op 13 september 1967 door de zender Wieringermeer (die toen tevens voor Nederland 2 in de lucht kwam)
was overgenomen.
Eurovisie begint met
Narcissenfeest

Inmiddels was ook de internationale programma-uitwisseling op gang gekomen via een speciaal hiervoor opgezet
net van straalverbindingen. In 1950 was al begonnen met
het uitwisselen van programma's tussen Engeland en
Frankrijk. Hoogtepunt daarbij was de uitzending van de
kroning van Elisabeth II tot koningin van het Verenigd Ko-

door de latere radio-tv-directeur van de AVRO, Siebe van
der Zee. In de loop der jaren werd het Eurovisienet enorm
uitgebreid.

deze drie stations gaf in het betreffende gebied een bevre- Q
digende ontvangst.

( co)

Blinde plekken
Tweede net kwam vrij snel
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Overigens was toch al gebleken dat de etherverzorging @

ninkrijk op 2 juni 1953. Met de installatie van een proviso
risch netwerk van straalverbindingen en een lijnenvertaler
in Breda was het ook in Nederland mogelijk via de televisie
van deze kroningsplechtigheid getuige te zijn.
In 1954 sloten acht landen, waaronder Nederland, zich
aan bij de toen opgerichte Eurovisie, een onderdeel van de
European Broadcasting Union (EBU), die voor de organisa
tie en coördinatie van de uit te wisselen programma's ver
antwoordelijk is. Het Technisch Centrum van de Eurovisie
werd gevestigd in de koepel van het Paleis van Justitie te
Brussel.
De eerste officiële Eurovisie-uitzending had plaats op 6
juni 1954 toen naar schatting 50 miljoen kijkers in acht
West-Europese landen via een straalzendernet van 6000 km
een rechtstreekse reportage zagen van het Narcissenfeest
in Montreux, voor Nederland van commentaar voorzien

Toen in mei 1961 met de ingebruikneming van de nieuwe
tv-zender in Lopik de bouw van het eerste net was voltooid,
was het de NOZEMA niet gegeven even uit te blazen. In het
zelfde jaar nog bood de in Stockholm gehouden internatio
nale conferentie over de verdeling van de frequenties
Nederland een dusdanig aantal mogelijkheden voor het ge
bruik van VHF- en UHF-kanalen t.b.v. FM- en TV-omroepzenders, dat er een derde FM-net alsook een tweede tv-net
{en als het moest zelfs een derde) gebouwd konden worden.
(VHF: afkorting voor Very High Frequency; UHF: Ultra High
Frequency). De regering liet er geen gras over groeien en
verleende de NOZEMA op 27 augustus 1962 machtiging om
met de bouw van een tweede tv-net een begin te maken.
De eerste zender kwam in IJsselstein, waar op 4 maart
1964 met proefuitzendingen van Nederland 2 werd begon
nen. Officieel kwam deze tweede zender, van 250 kW, op
1 oktober 1964 in de lucht. Dat was dan meteen de geboor
tedatum van Nederland 2. De definitieve zender kwam op
volle sterkte (1000 kW) op 1 november 1966.
Tenslotte werden in Arnhem nog twee TV-zenders ge
plaatst ten einde de ontvangst van beide televisieprogram
ma's in die omgeving te verbeteren. Arnhem en Nijmegen
liggen namelijk net aan de rand van de verzorgingsgebieden
van de tv-zenders Lopik, Markelo en Roermond. Geen van
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met tv- signalen, vooral wat de UHF-zenders betreft, niet Q
overal in het land voor een goede ontvangst borg stond.
Weliswaar bestaat er in ons land geen wettelijke geregelde G)
z.g. verzorgingsplicht, maar toch was de NOZEMA de me
ning toegedaan dat er met betrekking tot blinde plekken
$
binnen de verzorgingsgebieden van de bestaande zenders
aanvullende voorzieningen dienden te komen. Uitgaande
van deze gedachte werden daarom na 1970 in Hulsberg, op
de St. Pietersberg, in Slenaken, Noorbeek, Eys, Maas
tricht, Wijk aan Zee en Losser zogeheten frequentiewisselaars geïnstalleerd, hulpzenders die de ontvangst van de
tv-programma's aanmerkelijk verbeterden.
De verzorgingsproblematiek in dicht bebouwde gebie
den, agglomeraties van steden bij voorbeeld met veel hoog
bouw en ook industrie, werd veelal het hoofd geboden door
middel van de installatie van gezamenlijke antenne-inrichtingen (GAIN) en centrale antenne-inrichtingen (CAIN).
Daarbij werd naast de oplossing van het kwalitatieve ontvangstprobleem in vele gevallen overgegaan tot uitbrei
ding van de ontvangstmogelijkheden met betrekking tot
buitenlandse programma's. Tegelijkertijd verdwenen daar
mee de ontsierende antennewouden op de daken.
Met ingang van 1984 werd een begin gemaakt met het
vervangen van de in de UHF-band werkende TV-zenders,
waarbij rekening werd gehouden met de invoering van
stereogeluid bij televisie. Deze nieuwe zenders zijn derhal
ve geschikt voor het uitzenden via twee geluidskanalen bij
televisie. In de loop van 1985 was het voor het tweede net
zover.

I

Intussen waren de zendantennes van de televisiestations
in Markelo, Smilde en Wieringermeer aan vervanging toe.
De betreffende werkzaamheden werden in 1985 uitgevoerd.
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opening van deze tentoonstelling ging de geschiedenis in
als de eerste televisie- uitzending in kleur die op de Neder
landse schermen verscheen. Vlak na de tentoonstelling, in
oktober 1967, werd het begin van de experimentele kleurenperiode ingeluid. De definitieve invoering geschiedde
op 1 januari 1968.

Bij de overige stations vinden de vervangingen in de ko
mende jaren plaats.

En ook nog even
kleurentelevisie
Temidden van alle activiteiten werd er ook nog even
kleurentelevisie ingevoerd. Met het hiervoor geschikt ma
ken van de NOZEMA-zenders werd al op 20 januari 1967
een begin gemaakt. Het was een ingreep die - ook al let
men op het grote verschil in werking van kleuren-TV ten
opzichte van zwartwit-TV - financieel niet van zwaarwe
gende betekenis was, want het zwaartepunt van de inves
teringen lag immers in de uitrusting van de studio's en die
moesten worden opgevangen door de toenmalige Neder
landse Televisie Stichting, die druk doende was met de
bouw van het grote Omroepkwartier in Hilversum. Maar
goed, het diende toch te gebeuren.
Terwijl er in Europa grote onenigheid bestond over het
te kiezen systeem voor kleurentelevisie, begon Philips in
Eindhoven in oktober 1964 te experimenteren met het in
Amerika geïntroduceerde NTSC-systeem, op basis waar
van de Fransen later het SECAM-systeem ontwikkelden en
de Duitsers het PAL-systeem, waarvoor tenslotte een groot
aantal West-Europese landen, waaronder Nederland, zich
uitspraken. (De aanduiding NTSC werd ontleend aan de be
ginletters van het National Television System Committee,
dat in 1953 zijn fiat gaf aan het door David Sarnoff - voor
zitter van de Radio Corporation of America (RCA) - aan
bevolen systeem. Het Franse SECAM staat voor Séquentiel
a Mèmoire en PAL is de afkorting van Phase Aiternating
Lines).
Een proefuitzending in kleur werd op 31 maart 1967 via
de tv-zender Roermond I georganiseerd. De Nederlandse
kijkers konden echter pas goed van dit nieuwe wonder ken
nis nemen op de in september van dat jaar in de Amster
damse RAI gehouden 15e Firato. De toeloop van het op((po) getogen publiek was overweldigend! De reportage van de

PTT als vervoersbedrijf
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Intussen had ook al de eerste rechtstreekse buitenrepor
tage in kleur plaats gevonden, namelijk het NTS-verslag
van de aankomst van Sint Nicolaas in Medemblik op 18 no
vember 1967. De eerste kleurenreportage van een voetbal
wedstrijd was die van Ajax-Feijenoord op 10 maart 1968.
Niets van alles wat er in de Hilversumse studio's en el
ders wordt geproduceerd zou overigens ooit de huiskamers
van de TV-kijkers, en ook de radioluisteraars, bereiken, als
niet de PTT, zodra de programma's de studio's verlaten,
voor het vervoer naar de zenders zorgt. Waaruit eens te
meer blijkt hoe nauw belangen en werkzaamheden van
NOZEMA en PTT met elkaar zijn verweven. In het relaas van
het functioneren van de NOZEMA vormt de bijdrage die PTT
levert met haar net van kabel- en straalverbindingen dan
ook een hoofdstuk apart. Het volgende. Q

@ TWEE BELANGRIJKE ZENUWKNOOPPUNTEN

AVVC in Hilversum, ZBC in IJsselstein
De televisie- en radiozenders van de NOZEMA worden
vanuit de NOS-studio's in Hilversum en plaatsen elders in
het land gevoed door veelsoortige programma's, vervaar
digd door die organisaties die tot uitzenden zijn gemach
tigd. Voor het transport van die 'voeding'zorgt PTT, die de
verantwoordelijkheid voor het transport van de program
ma's onmiddellijk nadat ze de studio's hebben verlaten
overneemt. Via een uitgebreid net van kabel- en straalver
bindingen, resp. ten behoeve van radio en televisie, wor
den de programma's naar de zenders getransporteerd.
Wil een omroep elders in het land een programma verzor
gen - meestal zijn het reportages van de meest uiteenlo
pende evenementen - dan wordt gebruik gemaakt van mo
biele straalverbindingen. In die gevallen plaatst PTT ap
paratuur en een zendmast op de betreffende locatie. Het te
levisiesignaal wordt dan vandaar op de dichtst bijzijnde
PTT- telecommunicatie-toren gericht vanwaar het, even
tueel via nog enkele relaypunten naar Hilversum wordt ge
transporteerd. Bij een rechtstreekse uitzending, wat toch
meestal het geval is, worden beelden en geluid onmiddel
lijk weer doorgestuurd naar de zenders om vandaar over het
land verspreid te worden en niet zelden ook nog via het
Eurovisienet over Europa. En soms nog verder via satelliet
verbindingen.
Altijd loopt het straalzender- en kabelverkeer via het in
Hilversum gevestigde Audio Video Verbindingen Centrum,
herkenbaar aan de naast het Omroepkwartier oprijzende,
145 meter hoge betonnen toren, die tot ver in de omtrek
zichtbaar is. Dat kortweg als AVVC aangeduide centrum is
een van de twee belangrijke zenuwknooppunten in de tech
nische activiteiten rondom het omroepwezen.
Aanvankelijk, in de tijd toen er nog geen televisie was,
beschikte PTT alleen over een audioschakelcentrum (ASC)
in de Hilversumse telefooncentrale in de Koornstraat, dat
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daarmee de behoefte aan een afzonderlijk zendergebouw
komt te vervallen; b. om technische redenen die het wense
lijk maken de verbinding tussen apparatuur en antenne niet
te lang te maken; c. vanwege de ruimere uitbreidingsmo
gelijkheid die een torengebouw biedt en d. omdat er in feite
tóch een flinke toren moet zijn om de voor de straalverbin
dingen benodigde apparatuur op grote hoogte te kunnen
brengen.

belangrijke knooppunt is, wat althans de bedieningsapparatuur betreft van de NOZEMA en wordt gevormd door het
Zender Bedrijfs Centrum (ZBC), dat onderdak heeft gevon
den in de grote radiotoren van PTT in IJsselstein. Als er
ooit van een zwaartepunt in het NOZEMA-bedrijf gesproken
kan worden, dan is het deze centrale post in een toren die
met zijn totale hoogte van niet minder dan 382 meter met
recht een indrukwekkend bouwwerk genoemd mag worden.
Vanaf de op 132 palen rustende voet rijst de betonnen
kolos tot 100 meter hoogte op. Daarop bevindt zich een 250
meter hoge stalen buismast die op zijn beurt een 32 meter
hoge antenne torst. Het hele gevaarte telt 25 verdiepingen
en weegt 8000 ton. Het wordt op z'n plaats gehouden door
twaalf, in drie richtingen gespannen tuidraden, waarvan
de dikste een doorsnee van 5,5 cm hebben. Ze hebben het
tot dusver altijd gehouden, hetgeen niet gezegd kan worden
van een der tuien van de televisiemast op de betonnen to
ren in Smilde die op 14 augustus 1968 afknapte. Dat was
trouwens geen wonder, want er vloog een Amerikaanse
straaljager tegen aan. De intact gebleven tuien hielden de
mast, gelukkig, overeind. De schade was spoedig hersteld.
De klap had nagenoeg geen gevolgen voor de door Smilde
uitgestraalde programma's. Voor het vliegtuig trouwens
ook niet.
Dit was de tot dusver enige calamiteit die zich in de ge
schiedenis van de NOZEMA heeft voorgedaan. Afgezien dan
van de vele malen dat zendertorens in het hele land door
de bliksem werden getroffen, maar dank zij doeltreffende
veiligheidsmaatregelen werd nimmer enige noemenswaardige schade aan de zenders zelf aangericht. Waarmee de
voor het hemelvuur zo kwetsbare NOZEMA van geluk mag
spreken..!

ZBC het zwaartepunt

NOZEMA en PTT, om en om

Valt de hele transportbehandeling van alle binnen- en
buitenlandse programma's, dus ook het daartoe behorende
AVVC, geheel onder de competentie van PTT - het tweede

Evenals het AVVC wordt ook het ZBC bediend door PTT,
die tenslotte - het kan niet vaak genoeg worden benadrukt
- het uitvoerend orgaan van de NOZEMA is. Waarbij overi-
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sinds november 1929 voornamelijk fungeerde als centraal
distributiepunt van alle permanente verbindingen voor de
programmavoorziening van de radiozenders en van de draad
omroep. Later, in 1951, werd vlak bij het huidige Hilver-

sumse Omroepkwartier, op de Trompenberg, als technisch
tussenstation van PTT en knooppunt van televisie-straalverbindingen het videoschakelcentrum (VSC) in gebruik ge
nomen, als opvolger van een provisorisch schakelcentrum
in Bussum. Via dit VSC werden alle nationale, internatio
nale en transito-televisieverbindingen geleid, alsook het
interne tv-verkeer van de omroep.
Audio en Video gecombineerd
Op 1 juni 1971 werd een begin gemaakt met de bouw van
een geheel nieuw, nu gecombineerd audio-video-verbindingen-centrum, het AVVC dus, gelegen naast het Omroepkwartier. Op 25 juni werd het hoogste punt van de bij dit
centrum behorende straalverbindingstoren bereikt. De offi
ciële ingebruikneming geschiedde op 28 januari 1976.
Met het hierboven aangeduide interne TV-verkeer wor
den voornamelijk bedoeld de kabelverbindingen tussen de
studio's op het Omroepkwartier (vroeger die in Bussum) en
het AVVC, bestaande uit dikke z.g. coaxiale kabels die de
televisie- en radiosignalen overbrengen. (Coaxiale kabels
bestaan uit van elkaar geïsoleerde geleiders; de naam is
ontleend aan het Latijnse coaxiaal dat eigenlijk 'met gelij
ke, samenvallende as' betekent). Ook in overdrachtelijke
zin zou deze as de relatie Omroep-PTT- NOZEMA kunnen
symboliseren.
Via het AVVC gaan de signalen naar de in het centrum
van het complex opgesteide toren, waarna ze langs straal
verbindingen bij de diverse zenders arriveren. De straalzen
ders en ontvangers zijn deels gehuisvest in de betonnen
PTT-torens die de antennemasten voor FM en TV dragen,
deels in speciaal hiervoor door PTT opgetrokken hoge
bouwsels.
De torenhuisvesting is doorgaans gekozen omdat a.
32

gens ronduit moet worden toegegeven, dat de bezittingen @

van NOZEMA en PTT soms werkelijk niet uit elkaar te hou-

den zijn. Zo is de onderhavige betonnen toren in IJsselstein
van PTT, maar de zich daarin bevindende zenders en ZBC-
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apparatuur zijn het eigendom van de NOZEMA. Ook de
stalen mast op de toren is van de NOZEMA, maar de kleine @
semafoonantenne op de top is weer van PTT... En het zich Q

daarboven bevindende luchtruim is dan wel niet het ei

gendom, maar toch in ieder geval het werkterrein van de en
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NOZEMA.
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Welnu, vanuit het ZBC kunnen alle zenders, die automa
tisch werken en dus 'onbemand' heten, gecontroleerd en

in- en uitgeschakeld worden. Met die afstandsbediening

was het aanvankelijk wat improviseren. Ze omvatte inder

I

daad niet meer dan in- en uitschakelen en met behulp van

een doodgewone, alledaagse TV-ontvanger werd dan na
gegaan hoe de kwaliteit van het uitgezonden signaal er af

kwam. Tot dusver was het noodzakelijk gebleken bij elke
zender permanent een aantal mensen te stationeren, dat

dan zelf storingen, die betrekkelijk vaak voorkwamen, kon
verhelpen. Was dat eigenlijk al niet meer nodig in het be

gin van de automatisering, de afstandbediening zoals die

thans al jaren functioneert is in hoge mate geperfectio
neerd, waardoor uitbreiding van het aantal bedieningstechnici kon worden voorkomen. Toch gebeurt het nog wel

dat er met de hand geschakeld wordt, zodat de techniek

nog niet geheel en al over de mens heeft getriomfeerd.
Alle zenders voor binnenlands gebruik - de middengolfzenders, de FM-zenders en de TV-zenders, van noord tot

I

zuid en van oost tot west - hebben nu in het ZBC hun

bedieningspaneel, dat wordt geschakeld, gecontroleerd,

gemeten en bewaakt. Daartoe staat in het midden van het

i

ZBC een lichttableau van zes bij twee meter, waarop alle

zenders, groot en klein, hun afstandstoetsen en signale-

ringslampen hebben. Het is mogelijk om van elk van de

grote stations ongeveer 200 verschillende technische in
formaties over het functioneren van de zenders zichtbaar te

maken en dat gaat bijna allemaal draadloos.
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NOZEMA BETREEDT FLEVOLAND
ideale plek voor middengolfstation
Toen zo'n dertig jaar geleden de FM-radio zijn intrede
deed - eerst ten behoeve van de regionale omroep, later
voor het landelijke net - lagen daaraan grote verwachtin
gen ten grondslag. Immers, FM zou wel eens de radio van
de toekomst kunnen worden. Heldere ontvangst zou ge
waarborgd zijn en perspectieven ten aanzien van stereo
zouden geopend worden. Toch heeft FM niet alle hoopvolle
beloften kunnen inlossen. Een van de voornaamste oorza
ken is gelegen in de omstandigheid, dat goede FM- ont
vangst uitsluitend mogelijk is binnen het zicht der zender.
FM- signalen, met hun zeer hoge frequenties, bewegen zich
namelijk voort in een rechte lijn, buigen dus niet zoals de
middengolfsignalen met de kromming van de aarde mee.
Dat houdt in dat de sterkte van het FM-signaal sterk af
neemt wanneer dat signaal, bij wijze van spreken, over de
horizon heenschiet, waardoor een goede ontvangst achter
die z.g. radio-horizon niet meer gegarandeerd kan worden.
Om het programma toch goed te kunnen ontvangen zou een
andere, meer in de buurt gestationeerde zender moeten
worden opgezocht, een handelwijze die tal van luisteraars
evenwel als minder prettig ervaren.
Er kleven in dit opzicht dus nadelen aan FM-radio, hoe^
waardevol dit systeem, waar wij echt niet meer buiten
kunnen, ook is. Vandaar dat gedacht werd aan een oplos
sing via de middengolf, die zich nog altijd in de gunst van
een grote schare luisteraars mag verheugen, al was het
waarschijnlijk alleen maar omdat voor velen het opzoeken
op de afstemschaal van een radiotoestel van een station op
de middengolf heel wat gemakkelijker is dan het vinden
van een FM-zender.
Bij de overweging van een en ander ging het verlangen
naar een nieuw middengolf-zendercomplex uit. Een belang
rijk argument voor de bouw hiervan was ook de mogelijk34J heid van een verdere ontkoppeling van de middengolf- en

FM-programma's. Ontkoppeling had al plaats gevonden,
zoals al eerder werd opgemerkt, voor het programma van
Hilversum 2 dat - sinds in december 1975 een vierde Hilversums radioprogramma tot leven kwam - gedurende gro
te delen van de dag op het landelijke FM-net ontbrak.
Maar ook de middengolf is niet van problemen gespeend.
De ontvangst ondervindt nogal wat hinder van de heden
daagse technische verworvenheden als daar bij voorbeeld
zijn TL-buizen, huiselectronica, electrische huishoudelijke

FM-signaal aan de muziekzender Hilversum 4 moest af
staan.
De ontvangst van de middengolfzenders van Lopik liet al
gedurende geruime tijd te wensen over. In 1972 al begon
de PTT in opdracht van de NOZEMA met een onderzoek naar
de mogelijkheden om de kwaliteit van de ontvangst te ver
beteren. Dit betekende de aanzet tot de bouw van een
nieuw middengolfzendstation voor Hilversum 1 en Hilver
sum 2.
De luisteraars, zo werd verondersteld, zouden het meest
gebaat zijn bij een vergroting van het zendervermogen. Op
de in 1975 in Genève gehouden golflengtenconferentie
werd Nederland weliswaar onder meer het recht verleend
de middengolfzenders voor de programma's op Hilversum
1 en 2 een groter vermogen te bezorgen, maar dat was in
een korte tijd niet haalbaar, want er ging heel wat onder
zoek aan vooraf.

Flevoland beste üokatie
Allereerst werd gepoogd het uit te zenden signaal aan te
passen, een ingreep waarvan het resultaat echter van dien
aard was dat het met de klachten over de ontvangstkwaliteit niet afgelopen was.
Overwogen werd een geheel nieuw middengolf-zendstation te bouwen. Uitgangspunt daarvoor was vooral dat
het station, met voor elk programma één zender, een zo
groot mogelijk deel van Nederland moest bedekken.
Met het zoeken naar de geschiktste vestigingsplaats
voor het nieuwe zendercomplex werd in 1974 een begin geapparatuur - alleen al een koffiemolen kan narigheid te
weeg brengen - en niet te vergeten buitenlandse stations
die op dezelfde frequentie opereren. Gelukkig werd allengs
een betere ontvangst mogelijk gemaakt door toepassing
van de nieuwste technieken op het gebied van zenders en
antennes, maar dat destijds de problemen beslist niet ge
ring waren bleek wel toen Hilversum 2 het ondersteunende
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maakt. Enkele gunstige locaties waren al bekend, waar
onder de Betuwe en Zuidelijk Flevoland. Op beide plaatsen
werd een kleine middengolfzender van 1 kW met een anten
nemast van 45 meter geplaatst, met behulp waarvan daar
na in heel Nederland metingen werden verricht, nadat eerst
het effectief uitgestraald vermogen van de installaties was
bepaald.
Uit vergelijking van de metingen bleek Flevoland met
een zo goed als landelijke bedekking als beste locatie uit
de bus te komen. Alleen in het zuiden van Limburg zouden
dan nog hulpzenders noodzakelijk zijn. Hetgeen dan ook ge
schiedde met de installatie van twee middengolf- hulpzen
ders van elk 20 kW in het station Hulsberg, die in oktober
1985 in gebruik genomen werden.

van een en ander aanzienlijk hogere kosten met zich gebracht zou hebben.

Vogels beschermd

ï

Vaart achter bouw

i

Het eerder genoemde besluit van de conferentie Genève
1975 trad op 23 november 1978 officieel in werking, maar
toen werd er in de Flevopolder al met grote voortvarenheid
gebouwd. Want enkele maanden nadat het Geneefse Plan
was vastgesteld en PTT op grond van haar onderzoek ad
vies had uitgebracht, was de NOZEMA al in actie gekomen.
In de Flevopolder werd een terrein gereed gemaakt voor de
bouw van een hypermodern zendstation, dat overigens heel
bescheiden van afmetingen is. Voor de middengolf kan na
melijk worden volstaan met een eenvoudig onderkomen
voor de zenders. Ook de uit twee masten bestaande antenneconstructie is veel ingetogener van uiterlijk dan bij de
FM- en TV-zenders het geval is. Daar moeten ze zo hoog
mogelijk, veelal op speciaal daarvoor gebouwde radiotorens worden aangebracht.
In het zendstation staan drie zenders opgesteld: één voor
elk uit te zenden programma, plus nog een reserve-installatie. Ze hebben alle drie het nominale vermogen van 600
kW, maar ze zijn afgesteld op 400 kW. Dit is namelijk vol
doende om mede als gevolg van de antennewinst het 1000
kW uitgestraald vermogen te bereiken, hetgeen internatio-

naai is toegestaan. Ook bestaat nog de mogelijkheid om
het vermogen tot 200 kW terug te brengen. De energiebe
sparing die met 400 kW i.p.v. 600 kW bedrijf wordt bereikt
betekent, in geld uitgedrukt, op jaarbasis een besparing
van zes ton bij 24 uurs-bedrijf per zender.
Het hier gekozen antennesysteem met twee, honderd me
ter uit elkaar, op een afstand van een kwart golflengte ge
plaatste zendmasten - waardoor een bundeling van signa
len mogelijk werd - heeft bovendien een eenmalige bespa
ring van enkele miljoenen opgeleverd. Het antenne-sys
teem is namelijk geschikt voor beide golflengten. Bij een
voor elke golflengte afzonderlijk antennesysteem zouden de
antennes namelijk minstens 800 meter van elkaar verwij
derd moeten zijn om verstoring van de respectieve antennediagrammen te voorkomen, hetgeen én bij de terreinaanschaf én de aanleg van het aardnet, zowel als de afwerking

Niet alleen hebben PTT en NOZEMA zo efficiënt mogelijk
met het beschikbare geld omgesprongen, ook werd zelfs
aan de vogels gedacht en dat mag een charmant trekje in
deze zakelijke wereld der techniek genoemd worden. In Lopik worden de antennes gevoed met open lijnen. Het kon
dan voorkomen dat een vogel, die één van de twee draden
van de voeding had uitgezocht om even rustig te gaan zit
ten, zichzelf electrocuteerde bij het overwippen naar de
naastgelegen draad. Een gevaar dat later werd ondervan
gen door het bijspannen van extra nylondraden boven de
voedingslijnen en dat in de Flevopolder geheel werd voor
komen door z.g. kooi-feeders, om de draden aangebrachte
netwerken.
Tenslotte: de nieuwe MG-zender voor Hilversum 1 kwam
op 1 februari 1980 in gebruik, die voor Hilversum 2 op 1
maart d.a.v. waarna op 24 april het hele station officieel
in dienst werd gesteld door de toenmalige staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat mevr. Smit-Kroes. De oude zen
ders in Lopik, met een vermogen van 120 kW, kwamen toen
vrij en werden omgebouwd ten behoeve van Hilversum 3,
die tot dusver een uitgestraald vermogen van 20 kW had. Q
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Kooi-feeders beschermen de vogels.
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Telecommunicatïe-satelliet: voorlope
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@ SATELLIETOMROEP VAN START
groter programma-aanbod op til
Tot het scala van nieuwe ontwikkelingen die er aan de
gang zijn behoort zeker en vooral de satellietomroep.
Ogenschijnlijk een spectaculaire nieuwe ster aan het omroepfirmament - in letterlijke zin is dat ook zo - maar als
we teruggaan tot het principe van de werking ervan, dan
houdt het eigenlijk niet meer in dan een ander gebruik van

Satellieten zijn overigens voor allerlei telecommunicatie-doeleinden al lang in gebruik, d.w.z. kunstmanen die
dienen als tussenstation voor het over grote afstanden
overbrengen van veelsoortige electronische signalen voor
telefoon, telex, radio en televisie. Bekend vooral is de Telstar-1, de eerste actieve satelliet waarmee in 1962 voor
het eerst rechtstreekse tv-uitzendingen van de Verenigde
Staten naar Europa werden overgebracht. Daarna werden
nog tal van satellieten gelanceerd.
Aangezien de functie van communicatiesatellieten be
staat uit het terugzenden van signalen die vanaf de aarde
worden opgestraald, zijn er voor het overbrengen van o m.
televisieprogramma's ten minste twee grondstations no
dig: een om het programma de ruimte in te zenden en een
om het teruggezonden signaal op te vangen en via aardse
verbindingen door te geven aan de zenders van een land.
Daarom zijn op tal van plaatsen in de wereld grondstations
verrezen.
Taak NOZEMA onzeker

straalverbindingen waarbij de zender niet zoals gebruike
lijk in een mast is geplaatst, maar in een satelliet die zich
op 36.000 kilometer hoogte boven het aardoppervlak be
vindt. Daar staat hij namelijk ten opzichte van de aarde
stil, de belangrijkste voorwaarde waaraan een kunstmaan
voor communicatiedoeleinden dient te voldoen. Dat z.g.
stilstaan wordt bereikt door de satelliet op een bepaalde
plaats in het luchtruim boven de evenaar te brengen en met
dezelfde hoeksnelheid als de aarde te laten meedraaien.
Hoewel een communicatiesatelliet zich met een enorme
snelheid voortbeweegt wordt hij, op genoemde hoogte al
thans, in zijn baan gehouden door het evenwicht tussen de
aantrekkingskracht van de aarde en de middelpuntvlieden
de kracht.

♦

De nieuwste ontwikkeling is nu de ontvangst van door
satellieten uitgezonden programma's, niet via de hiervoor
genoemde professionale grondstations, maar rechtstreeks
door voor het publiek betaalbare ontvangers die verbonden
zijn met betrekkelijk kleine schotelvormige antennes. Voor
diverse op stapel staande satellietprojecten wordt al ge
ruime tijd belangstelling gekoesterd door Europese om
roeporganisaties, waaronder de NOS. Aangezien de satel
lieten voor de Westeuropese landen tamelijk dicht bij el
kaar komen te 'hangen', ten gevolge waarvan de op de aar
de geprojecteerde signalenbundels elkaar kunnen overlap
pen, is het niet uitgesloten dat met een wat grotere
antenne ook niet rechtstreeks op Nederland gerichte sig-

1

nalen uit de ether geplukt kunnen worden. Dat dit beloften
inhoudt voor een overvloedig programma-aanbod ligt voor
de hand. Het is daarom te hopen dat zeker binnen Europa
het verbeterde TV-systeem 'Multiplexed Analoque Compe/re/zfs'-Signal (MAC) door alle landen als standaard zal
worden gebruikt.
De toekomst zal leren of de NOZEMA al of niet in samen
werking met buitenlandse zusterorganisaties het gebruik
van omroepsatellieten ter hand zal nemen.

@ STEREOGELUID BIJ TELEVISIE

voorlopig muziek en drama

k

r
Het jaar 1985 werd niet alleen bepaald door de start van
satellietomroep, maar ook door de intrede van stereogeluid
bij televisie. Bij de radio was deze techniek - waarbij het
ruimtelijk effect van klanken door het radiotoestel in de
huiskamer natuurgetrouw wordt weergegeven via twee
luidsprekers - al lang ingevoerd. Het was vooral de voor
malige Nederlandse Radio Unie die, samen met PTT, een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van stereofonie
heeft gegeven. In 1946 al voerden technici van het NRUlaboratorium, dat toen onder leiding stond van dr. ir. J.J.
Geluk - in 1966 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in
de omroeptechniek aan de Technische Hogeschool te Delft
- de eerste experimenten uit. De proefnemingen (o.m. met
stereofonische reportages van de feestelijkheden op 30
april en 5 mei 1953) hadden evenwel niet het beoogde suc
ces omdat voor één stereofonische uitzending twee zenders
en twee ontvangtoestellen nodig waren, terwijl ook de ge38J bruikte AM-band niet voor dit doel geschikt was.

In 1963 begonnen NRU en PTT opnieuw te experimente
ren, nu niet alleen over de FM-zender voor het eerste net
in Lopik, maar ook volgens een systeem (het in de Ver.
Staten ontwikkelde z.g. piloottoon-systeem) dat via één
zender werkt en bij één stereo-ontvangtoestel slechts twee
luidsprekers behoeft. De eerste radio-uitzending volgens
het nieuwe stereosysteem vond plaats op 18 april 1968 en
betrof een reportage rondom de Amsterdamse IJ-tunnel,
uitgezonden in het NRU-programma 'X, een sprong in het
duister'. In maart 1969 begonnen de FM-zenders in Markelo en Smilde met stereo-uitzendingen voor Hilversum 1 en
2, waarna spoedig andere zenders volgden. Eind 1970 was
het gehele FM-zendernet gestereofoneerd, een situatie
waarmee Nederland vooraan stond in Europa.
Kleuren-TV ging voor

Wie zich er over mocht verwonderen dat de ontwikkeling
van radio- uitzendingen in stereo - in vergelijking met
sommige andere meer revolutionaire ontplooiingen op omroeptechnisch gebied - enigszins traag is verlopen, diene
te bedenken dat het allemaal best sneller had gekund als
niet op de algemene vergadering van aandeelhouders van
de NOZEMA op 8 december 1966 het woord kleurentelevi
sie was gevallen. Weliswaar riep de stereofonisering van
de FM-netten voor wat het NOZEMA- gedeelte betrof geen
investeringsmoeilijkheden op omdat de toevoegingen aan
de zenders, relatief beschouwd, niet kostbaar waren, maar
stereo eiste in vergelijking met mono een dubbele verbin
dingsweg naar de zenders en dat was een kwestie waar
voor alleen PTT verantwoordelijk was. En de investeringen
daarvoor hakten er in. De NOZEMA die deze verbindingen
moest betalen stond voor de keus: stereo of kleurentelevi
sie. Het was financieel onverantwoord, zo oordeelde de re-
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gering, om beide op hetzelfde tijdstip in te voeren. En de
keus viel op kleurentelevisie, waarbij op dat moment ook
de industrie gebaat was. Derhalve werd de verdere stereo
fonisering van de FM-netten pas in 1968 en 1969 voortge
zet en in 1973 voltooid.
De stereofonisering van het televisiegeluid zal ongetwij
feld wat sneller verlopen. Na een periode van experimenten
beleefden de Nederlandse kijkers (althans zij die over een
stereo-tv-apparaat beschikten en dat waren er toen on-

geveer 200.000) op 12 juni 1985 de primeur van het nieuwe
technische snufje in de vorm van een rechtstreekse NOSreportage uit het Theater Carré in Amsterdam, waar in het
kader van het Holland Festival de door Theo Loevendie ge
componeerde opera 'Naima' werd opgevoerd. Nederland
was daarmee, na de Bondsrepubliek Duitsland, het tweede
land in Europa waar stereogeluid bij televisie mogelijk
werd.
Overigens konden ook zij die nog niet over een tv-toestel
met twee geluidskanalen de beschikking hadden van het
stereofonische geluid genieten, omdat de opera tegelijker
tijd via de NOS-radio op Hilversum 4 in stereo werd uit
gezonden. Iets wat geen nieuwtje was, want deze methode
werd al eerder enkele malen toegepast.
■

Voorlopig muziek en drama
De verwachtingen met betrekking tot het tijdstip waar
op het hele televisie-zenderpark voor stereogeluid geschikt
gemaakt zal zijn lopen uiteen. De voltooiing van deze ope
ratie - die technisch niet van grote omvang is - zal plaats
vinden tussen 1986 en 1990. Het geschikt maken van het
tweede televisienet voor twee geluidskanalen loopt paral
lel met de vervanging van de verouderde UHF-zenders van
dit net. Deze operatie zal in 1986 voltooid zijn.
In Nederland zal het gebruik van het stereosignaal voor
alsnog beperkt blijven tot het uitzenden van muziek- en
dramaprodukties. Ook de Bondsrepubliek Duitsland be
perkt zich nog tot belangrijke culturele evenementen.
Waarom? Wel, het is mogelijk om bij voorbeeld bij het ver
tonen van een buitenlandse tv-film naar keuze de oorspron
kelijke of de in de eigen taal nagesynchroniseerde tekst
hoorbaar te maken. Hiervan zal in ons land zeer weinig ge
bruik gemaakt behoeven te worden omdat nasynchronisatie nauwelijks voorkomt, alleen maar bij sommige kinder
programma's. Ook biedt een extra geluidskanaal bij televi
sie de mogelijkheid om bepaalde programma's met de taal
40) van minderheidsgroepen te begeleiden, gh

Q NIEUWE INFORMATIETECHNIEKEN
Teletekst en Radio Data
Sinds 1980 heeft het televisietoestel er nog een nieuwe
functie bijgekregen: die van het weergeven van grafische
informatie; officieel aangeduid als Teletekst, ofwel het per
televisie uitzenden van teksten en grafische tekens. Veron
dersteld mag worden dat na vijf jaar algemeen bekend is
wat teletekst inhoudt, al zal het nog wel even duren voor
iedereen, althans wie daaraan behoefte heeft, een voor dat
actuele informatiesysteem aangepast toestel in huis
heeft.
Via een groot aantal z.g. tekstpagina's wordt de kijker
een zeer breed, sterk op de actualiteit geënt informatiepak
ket aangeboden waarin praktisch iedereen wel iets van zijn
gading vindt. Teletekst heeft overigens nog een zeer be
langrijke toepassingsmdgelijkheid: de ondertiteling van
Nederlandstalige programma's, die vooral doven en slecht
horenden de kans biedt om te volgen wat er op het scherm
wordt gezegd.
Teletekst wordt mogelijk gemaakt door het benutten van
niet gebruikte beeldlijnen. Het tv-beeld bestaat uit 625 lij
nen, waarvan vijftig niet voor beeldoverdracht worden ge
bruikt. Dat niet benutte deel wordt op het scherm als een
zwarte balk zichtbaar als het beeld gaat 'rollen'. De teletekstinformatie wordt op een klein aantal van die niet ge
bruikte beeldlijnen uitgezonden en in de ontvanger door een
z.g. decoder op het scherm zichtbaar gemaakt in de vorm
van, ten hoogste 24 regels tellende, tekstpagina's.

Zo zijn er meer ontwikkelingen te noemen met betrek
king tot het gebruik van de tv-ontvanger. In de toekomst
zal hij meer de functie krijgen van monitor bij home-computer, spel-computer, videotheek, beveilingssystemen e.d.
Ook radio informatie

Terwijl Teletekst zich snel ontwikkelt bij televisie doet
zich bij radio een soortgelijke ontwikkeling voor: Radio
Data. Een systeem bestaande uit het met het FM-radiosignaal meesturen van gecodeerde boodschanpenr^ié ver
schillende soorten informatie kunnen^ mhóttdi
verkeersinformatie, programma-informatU, zendé
catie e.d.
y
Anders gezegd: in het licht van de autoi^atiseringstes
■_i------ ------------- ix---------- x------- 1- -------------------- Z6(](16Ïr
nieken
wordt aanstonds, wanneer is nog niet te zeg
mogelijkheid geboden om naast een vast voorgepi
meerde keuze voor een bepaald kanaal of een bepaal
der ook een bepaald programma of een vastp programma-^
categorie te selecteren. Sport en nieuws bij
drama en klassieke muziek. Het is een te realiseren mo
gelijkheid, die beloften inhoudt voor een geheel andi
bruik van radio, waarbij genoemde informaties van '
der hiervoor geschikte 'intelligente' ontvangers\kun

sturen.

Dat andere gebruik doet zich intussen al voor bij Viditel, Q
een systeem dat uiterlijk lijkt op Teletekst, maar daarvan
toch wezenlijk verschilt. Aangezien evenwel Viditel, in
tegenstelling tot Teletekst, een aangelegenheid is van PTT |
en niet van de NOZEMA, behoeft er in dit verband ook niet
verder op te worden ingegaan.
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REGIONALE OMROEP IN DE GROEI

b. de mogelijkheid voor voldoende zenders voor een regio
naal zendernet met regionale omroepen per provincie;
c.
mogelijkheid voor de invoering van lokale omroep.
behoefte aan zendstations neemt toe
Technische mogelijkheden te over dus. Nu nog politieke be'Hoe meer wij wereldburger worden, des te sterker voelen - de Regionale Omroep Noord in Groningen (voorGronin- sluitvormingen - financiën! Daarbij zalongetwijfeld ook
wij de behoefte ergens geworteld te zijn. Pel een kosmopogen
de eventuele invoering vanregionale STER-reclameeen rol
gen en
en Drente);
Drente);
Het uit zijn kleurloos hulsel en ge vindt de gekleurde (vaak -- Radio
Radio Fryslan
Fryslan in
in Leeuwarden
Leeuwarden (voor
(voor Friesland);
Friesland);
spelen.
zelfs kleurige) regionalist. Ook Parijs is tenslotte 'maar' -- Radio
Radio Oost
Oost in
in Hengelo
Hengelo (voor
(voor Overijsel);
Overijsel);
een regio van ons Europese vaderland. Men moge in deze -- Radio
Radio Gelderland
Gelderland in
in Arnhem
Arnhem (voor
(voor Gelderland);
Gelderland);
tijd van sterk vergrote menselijke mobiliteit ambtelijk of - de Regionale Omroep Zuid (ROZ) in Maastricht (voor
zakelijk een trekvogel zijn geworden, ergens 'bevindt' men
Limburg);
zich toch wel het meeste 'thuis'; of dat nu Parijs, Amster
Voorts bestaan er drie regionale radio-omroepen die qua
dam, Salland of Drenthe is. leder naar zijn aard, en naar
de sfeer waarin hij zich (meer dan elders) 'happy' voelt'.
organisatievorm stoelen op het artikel 47B van de OmroepAldus prof. dr. Henricus J. Prakke - Drents regionalist wet, kort samengevat als zelfstandige representatieve inen publicist in de NOS-brochure 'Omroep dichtbij huis', stellingen, te weten:
waarin hij kanttekeningen plaatst bij het begrip 'regionale - De Stichting Amsterdamse Draadloze Omroep (STAD) in
cultuur'. Waarmee hier aangetoond wil zijn, dat de stich
Amsterdam;
ting en ontwikkeling van de regionale omroep in Nederland - de Stichting Regionale Omroep Brabant (SROB) in Eind
wel degelijk stoelt op waarden en behoeften die in ons
hoven;
volk, in stad en provincie aanwezig zijn.
- de Stichting Regionale Omroep Rijnmond Rotter
In de bestaande regionale omroep, zoals deze zich in de
dam (SRORR) ofwel Radio Rijnmond in Rotterdam.
afgelopen vier decennia heeft gemanifesteerd, is veel aan
de gang én op komst. Groei van de NOZEMA is in de ko
Op de vraag hoe snel en in welke omvang de regionale
mende jaren dan ook op het gebied van de regionale zender en ook lokale omroep zich verder zal ontwikkelen valt in
netten te verwachten. De behoefte aan regionale radiosta het jaar waarin dit jubileumboek van de NOZEMA ver
tions neemt sterk toe en sinds er een plan geformuleerd schijnt moeilijk een duidelijk antwoord te geven. Het is in
werd voor de bedekking van Nederland met in totaal 23 re ieder geval een ontwikkeling die beslist zal voortschrijden
gionale radiostations is die belangstelling alleen nog maar en het mag zelfs niet uitgesloten worden geacht, dat nog
toegenomen. Financiële onzekerheden staan evenwel de voor een landelijke bedekking met regionale radiostations
besluitvorming en aanpak van nieuwe taken in de weg. zijn beslag heeft gekregen, lokale radio-omroep haar intreBinnen enkele jaren zal aan de bestaande twaalf regionale de heeft gedaan,
zenders een dusdanig aantal worden toegevoegd, dat een Uiteraard is een en ander afhankelijk van de technische
landelijke bedekking gerealiseerd kan worden.
mogelijkheden. De in 1984 in Genève gehouden internatio
nale conferentie over de herverdeling van de FM-banden le
Acht regionale omroepen
verde voor Nederland o.m. de volgende resultaten op:
a. uitbreidingsmogelijkheid van de huidige drie FM-zenHet regionale omroepenbestand anno 1985 omvat:
.42,
dernetten met nog een vierde net;
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De lucht tintelt...
Omroeppolitiek en geld. Twee factoren die mede de ont
wikkeling en daarmee de toekomst bepalen van radio en te
levisie in al hun facetten. Gesteld mag worden dat, in het
algemeen gesproken, de techniek er klaar voor is. Déérdoor behoeft bij voorbeeld ook de komst van een derde tele
visienet niet te worden tegengehouden. De mogelijkheid
lendop de in 1961 in
daartoe werd voor Nederland alj
Stockholm gehouden internattons
.. '
. . .
Voor uitbreiding van zem*
Jn de onderscheiden

■......................... ....................

I■BrI
?<

Overzicht NOZEM A-zenders naar opstelplaats
ZENDERNET

BAND

RADIO 1

RADIO 2

RADIO 5

RADIO 4

HVS 3

MG

FM

MG

FM

MG

ZENDER

FM

NEDERLAND 1

NEDERLAND 2

RNW

RADIO 1

TV

TV

KG

REGIONAAL

PLAATS

N EDER LANO 1

FM

OPSTELPLAATS

PROGRAMMA
NEDERLAND2

TELEVISIE ZENDERS:

AMSTERDAM
ARNHEM
EYS

FLEVOLAND

ARNHEM

KANAAL 50

KANAAL 53

GOES

KANAAL 29

KANAAL 32

LOPIK

KANAAL 4

KANAAL 27

MARKELO

KANAAL 7

KANAAL 54

ROERMOND

KANAAL 5

KANAAL 31

SMILDE

KANAAL 6

KANAAL 47

WIERINGERMEER

KANAAL 39

KANAAL 45

FLEVOLAND

GOES
HENGELO (O.V.)

HULSBERG
IRNSUM

LOPIK*'

TELEVISIE HULPZENDERS

LOSSER
MAASTRICHT

EYS

KANAAL 51

KANAAL 54

MARKELO

HULSBERG

KANAAL 57

KANAAL 60

MAASTRICHT

KANAAL 53

KANAAL 56

NOORBEEK

KANAAL 46

KANAAL 49

PIETERSBERG

KANAAL 26

KANAAL 33

SLENAKEN

KANAAL 29

KANAAL 35

WIJK AAN ZEE

KANAAL 33

KANAAL 49

PLAATS

PROGRAMMA

FREQUENTIE

LOSSER

MEGEN
MIERLO

NOORBEEK

PIETERSBERG

ROERMOND

KANAAL 26

ROTTERDAM

RUURLO

SLENAKEN
SMILDE

MIDDENGOLF ZENDERS VOOR LANDELIJKE OMROEP

UGCHELEN

WIERINGERMEER

WIJK AAN ZEE

ZWOLLERKERSPEL

FLEVOLAND

RADIO 5

1008 KHZ

FLEVOLAND

RADIO 1

747 KHZ

HULSBERG

RADIO 5

891 KHZ

HULSBERG

RADIO 1

1251 KHZ

LOPIK"2

Lopik = Usseistein
*2 zal met ingang van 1 december 1985
buiten bedrijf worden gesteld
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PLAATS

FREQUENTIE

PLAATS

ZENDERNET

FM-ZENDERS VOOR LANDELIJKE OMROEP

FM-ZENDERS

GOES

87.90 MHZ J)

RADIO 2

AMSTERDAM

GOES

95.00 MHZ

RADIO 3

GOES

99.80 MHZ

FREQUENTIE

ZENDERNET

VOOR REGIONALE OMROEP

94.30 MHZ

RADIO A'DAM /STAD)

HENGELO*2)

89.40 MHZ

RADIO OOST

RADIO 4

HULSBERG

101 20 MHZ’3)

REG. OMROEP ZUID

88.60 MHZ

RADIO FRYSLAN

89.10 MHZ

RADIO GELDERLAND

HULSBERG

92.10 MHZ

RADIO 2

IRNSUM

HULSBERG

95.30 MHZ

RADIO 3

MEGEN

HULSBERG

98.70 MHZ

RADIO 4

MIERLO

91.90 MHZ’4)

OMROEP BRABANT

LOPIK

92.60 MHZ

RADIO 2

ROERMOND

102.10 MHZ ’5)

REG. OMROEP ZUID

RADIO 3

ROTTERDAM

93.40 MHZ

RADIO RIJNMOND

90.40 MHZ

RADIO GELDERLAND

90.80 MHZ

RADIO NOORD

LOPIK

96.80 MHZ

LOPIK

98.90 MHZ

RADIO 4

RUURLO

MARKELO

91.40 MHZ

RADIO 2

SMILDE

MARKELO

96.20 MHZ

RADIO 3

UGCHELEN

MARKELO

98.40 MHZ

RADIO 4

ZWOLLERKERSPEL

ROERMOND

88.20 MHZ

RADIO 2

ROERMOND

90.90 MHZ

RADIO 3

ROERMOND

94.50 MHZ

RADIO 4

SMILDE

88.00 MHZ

RADIO 2

SMILDE

91.80 MHZ

RADIO 3

SMILDE

94.80 MHZ

RADIO 4

WIERINGERMEER

87.70 MHZ

RADIO 2

WIERINGERMEER

89.80 MHZ

RADIO 3

WIERINGERMEER

92.20 MHZ

RADIO 4

1) Blijft tot 1 juli 1987 87.85

2) Dit station wordt in de toekomst verplaatst naar Losser.
3) Deze frequentie wordt op 3 juni 1986 gewijzigd in 103.90 MHz.
*) Deze frequentie wordt in 1986 gewijzigd in 87.60 MHz.

5) Deze frequentie wordt op 3 juni 1986 gewijzigd in 100.30 MHz.

t

103.50 MHZ

99.40 MHZ

RADIO GELDERLAND
RADIO OOST

N.V.

GEMENGD BEDRIJF NEDERLANDSE OMROEP-ZENDER-MAATSCHAPPIJ 'NOZEMA'

BALANS PER 1

JANUARI 1985 (x

f 1 0 0 0,-)

EIGEN VERMOGEN

VASTE ACTIVA

GESTORT EN OPGEVRAAGD

MATERIELE VASTE ACTIVA:

HERWAARDERINGSRESERVE

WETTELIJKE RESERVE

ZENDMIDDELEN:
- GEBOUWEN EN TERREINEN

18.917

- ZENDERS, MASTEN, ANTENNES EN

37.708

ALGEMENE RESERVE

1.006
17.080

62 307

TECHNISCHE OUTILLAGE
- ZENDERS IN AANBOUW

500

43.721

90.651

VOORZIENINGEN

147.276
VOOR PENSIOEN VERPLICHTINGEN:

FINANCIËLE VASTE ACTIVA.

DEELNEMING

11.225

43

LANGLOPENDE SCHULDEN
(NOG VOOR MEER DAN EEN JAAR)

VLOTTENDE ACTIVA

LENINGEN

VORDERINGEN

57.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
STAATSBEDRIJF DER PTT

1.030
7

OVERLOPENDE ACTIVA

SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN

TERUG TE BETALEN ZENDERHUUR
1.037

EFFECTEN

LIQUIDE MIDDELEN

15

12

24. 701

4.225

AFLOSSINGEN LENINGEN

6.500

INVESTERINGSCREDITEUREN

3.117

O VERL OPENDE PA SSIVA

1.672

40.215

159.565

159.565

Raad van beheer

Voorzitter
Mr. Drs. A.W.W. van den Bos
(lid Raad van Bestuur NCRV)
Leden
Ir. C. Wit
(directeur-generaal der PTT)
Mr. A. Geurtsen
(regeringscommissaris voor de omroep)
H.Th.J. Spaan
(commissaris Economische Zaken en
Extern Arbeidsvoorwaardenbeleid NOS)
Drs. A. Dek
(hoofddirecteur Telecommunicatie der PTT)
J. de Jonge
(plaatsvervangend hoofddirecteur
Financiële- en Economische Zaken der PTT)
Ir. C.J. Hagenbeek
(programmacommissaris Facilitaire Zaken en
coördinatie Personeelsbeleid NOS)
Dr. A.H. van den Heuvel
(programmacommissaris/vice-voorzitter NOS)
Adviseur van de NOZEMA
H.K. de Zwart
(hoofd Omroep en Televisie van de PTT)

Waarnemer WVC
Drs. H.S. van Gelder
(Hoofd van de Afdeling Financiële en Technische Zaken
van de Directie Radio, Televisie en Pers)

Waarnemer Radio Nederland
Wereldomroep
Drs. C.H. Verheugd
(directeur Stichting Radio Nederland Wereldomroep)

i

t

I

Colofon
Uitgave
Nederlandse Omroep-Zendermaatschappij N.V.
NOZEMA

Begeleiding
Hoofdafdeling Omroep en Televisie van de PTT

Foto's
Fotodienst PTT
Stichting Het Nederlands Postmuseum
Fotodienst NOS
Documentatiedienst AVRO
KNMI (Fotodienst)
Aerocamera - Bart Hofmeester
en overigen.
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Vormgeving
Vorm Vijf, grafisch ontwerpteam, GVN 's-Gravenhage
(Wout de Vringer)
©

Druk
Casparie Almere B.V.
Oktober 1985
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