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TEN GELEIDE

Het verhaal van 35 jaren NOZEMA, zoals
dat door de heer W. Vogt, administrateurpenningmeester dezer naamloze ven
nootschap is neergeschreven, is er één,
dat alleszins voor zichzelf spreekt. Inzicht,
ervaring en geestdrift van de auteur
staan daar borg voor. Dit woord „ten
geleide" van mij als pas opgetreden
voorzitter van de raad van beheer heeft
dan ook vooral ten doel, uitdrukking te
geven aan mijn voldoening over het feit,
dat belangstellenden in dit geschrift een
zo boeiende informatie vinden over een
instelling, waarvan de betekenis in aan
zienlijke mate haar bekendheid overtreft.
Welke wisselingen en welk gerucht in de
loop der jaren ook rondom het Neder
landse omroepbestel waarneembaar zijn
geweest, de NOZEMA — zonder welker

activiteit dat bestel, in welke vorm dan
ook, eenvoudig niet had kunnen functio
neren — is daar in het algemeen verre van
gebleven. Hetgeen een sterk pleidooi mag
heten voor de zienswijze van degenen,
die vijfendertig jaar geleden de grondslag
voor deze werkvorm hebben gelegd en
voor de toewijding van allen die daaraan
sindsdien in goede samenwerking inhoud
hebben gegeven.

In het zo intrigerende veld der technische
ontwikkelingen heeft de NOZEMA, op
basis van de deskundigheid van PTT, de
mogelijkheden van radio en televisie in
Nederland op de hoogte van de tijd weten
te houden. Dat er van stilstand op dit ge
bied geen sprake kan zijn heeft o.m. de
recente discussie naar aanleiding van het
zg. CAS-wetje weer bewezen. Dergelijke

discussies zijn essentieel voor een samen
leving die ook op het gebied van de
techniek in goede democratische zin orde
op zaken wil blijven stellen.
Het bevorderen van het inzicht in de
vraagstukken waarom het hier gaat, als
grondslag voor een verantwoorde me
ningsvorming in zo groot mogelijke
openheid, behoort m.i. tot de belangrijke
taken waarvoor de NOZEMA zich ook in
de toekomst gesteld zal zien. Dat zij
daarnaast toe is aan een her-orièntering
op organisatorisch terrein, in verband met
de inmiddels in werking getreden wette
lijke regeling van het omroepbestel, is een
ander interessant gegeven voor de vijfendertigjarige van nu. Ook in deze opzichten
zal het werk van de heer Vogt goede
diensten kunnen bewijzen. Ik wens hem
en de NOZEMA veel lezers toe !
mr. M. VROLIJK
Voorzitter Raad van Beheer van de
Nederlandse Omroep Zendermaatschappij
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EERSTE GEDEELTE

de NOZEMA in het omroepbestel

Er worden over de naam NOZEMA grap
jes gemaakt van haar geboorte (1935) af.
Uit het historisch overzicht van het ont
staan en het leven van de NOZEMA —
Nederlandse Omroep Zender Maatschap
pij NV — hierachter, blijkt dat de letter
combinatie aan de classici onder de
Kamerleden aanleiding gaf tot scherts bij
de behandeling van het NOZEMA-wetsontwerp in het parlement.
Want de NOZEMA is een orgaan voor het
omroepbestel, dat een eigen, wettelijk,
statuut heeft, los van de Omroepwet 1 967.
De instelling is zó oud in jaren, dat het,
voor de hand liggende, grapje met het
begrip NOZEM, bij haar geboorte, niet
kon worden gehanteerd, omdat het nog
niet was uitgevonden. Toen het in het
spraakgebruik werd ingelijfd, kon het
nauwelijks uitblijven, dat associaties
werden geforceerd met een nieuw jeugdtype, dat zich in de maatschappij liet
gelden. Meer nauwkeurig : de mogelijk
heid, die NOZEMA bood, voor een naam
geving aan de vrouwelijke vorm van
jeugdig non-conformisme.
Dit soort scherts ligt de NOZEMA wel,
want zij is — ondanks haar jaren — te
midden van de instellingen, die zij met
haar werk dient, non-conformistisch. In
structuur en wezen onderscheidt zij zich
van de talloze andere instellingen in om
roepland. Zij heeft een geheel eigen per
soonlijkheid.
Wéar immers vindt men in omroep-tvland een NV met aandeelhouders? De
NOZEMA is een NV en geen Stichting of
Vereniging of andere publiekrechtelijke
vorm van optreden en handelen.
Zij houdt jaarlijks haar vergadering van
aandeelhouders onder voorzitterschap
van de Minister van Verkeer en Water
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staat; in welke vergadering de bedrijfsuitkomsten van het afgelopen jaar worden
voorgedragen en de plannen en de begro
ting voor het komende jaar worden onder
worpen aan de goedkeuring van de te
zamen gekomen aandeelhouders.
Zoals een goede aandeelhoudersvergade 
ring betaamt, kan zij het dividend vast
stellen, dat zal worden uitgekeerd uit de
behaalde winst.
Het eigen karakter van de NOZEMA —
ook onder de NV's — komt weer tot
gelding door te constateren dat de
NOZEMA nimmer tijdens haar bestaan
dividend heeft uitgekeerd; en zelfs nim
mer door haar aandeelhouders is aange
spoord dividend uit te keren; ook niet
onder omstandigheden dat de bedrijfs
resultaten dat veroorloofden.
De NOZEMA-balansen mochten er altijd
zijn; maar nimmer was er aanleiding in de
dagbladen berichten te zoeken in de trant
van „NOZEMA lag flauw in de markt"
of: „Op fusiegeruchten steeg NOZEMA
veertig punten".
NOZEMA-aandelen zijn niet ter beurze
genoteerd; ze zijn zelfs niet incourant.
Zij bevinden zich in vijf effecten-portefeuilles. Namelijk in die van de Staat der
Nederlanden en van de vier grote om
roepverenigingen AVRO, KRO, NCRV en
VARA. Overdracht der aandelen is niet
gemakkelijk.
Zo'n toestand roept allerhand vragen op.
„Hoe zit dit en hoe zit dat?" Nieuwsgierig
heid wordt gewekt. Het is de bedoeling
van dit boekje die vragen te laten rijzen
en die nieuwsgierigheid te prikkelen. Om
daarna zo ruim mogelijk antwoord te
geven. Om te vertellen over die merk
waardige NOZEMA, die nu — in 1970 —
35 jaar bestaat. En die in die vijfendertig

jaar de adembenemende ren heeft mee
gelopen — ook wel eens aangevoerd —
van de technische ontwikkeling van
radio-omroep en televisie. Die zich met
jeugdig gebleven elasticiteit heeft weten
aan te passen aan de wisselende behoef
ten en noden van de techniek, die de
media de instrumenten en werktuigen
verschaft, die voor de bedrijfsuitoefening
onmisbaar zijn. De NOZEMA vervult de
rol van de oude Italiaanse vioolbouwers,
die de meesters van de bespeling hebben
veroorloofd te schitteren.
Wie dit beeld te pretentieus vindt, doet
misschien te kort aan de moderne mees
ters, die de instrumenten der media be
spelen.
De vragen die worden opgeroepen en die
wij — provocerend — opriepen, worden
in dit boekje beantwoord.
Deze uitgaaf bedoelt enige aandacht te
wekken voor het vijfendertig jarig be
staan van de NOZEMA, die in 1935 is
opgericht.
Geen bijzonder jubileum deze 35 jaar,
ware het niet, dat een „echt" verantwoord
jubileumboekje, verschenen in 1961, toen
de NOZEMA haar zilveren jubileum vierde,
out of date raakte en wijziging en aanvul
ling behoeft.
Sinds dat zilveren feest is er zoveel ge
sticht, veranderd en uitgebreid, dat het
onmogelijk was te volstaan met een
nuchtere herdruk van de uitgave van 1 961.
Het accent moest zo dwingend vallen op
de versnelling in de technische ontwikke
ling, omdat de verstreken tien jaren, rela
tief de eerste vijfentwintig jaren van
NOZEMA-werkzaamheid, technisch boei
ender en bewogener waren.
Daarom wordt in dit tweede NOZEMAboekje met de recente ontwikkelingen in

het bedrijf begonnen; zonder later iets
noemenswaard weg te laten uit de histo
riebeschrijving van het eerste.
In dit tweede boekje zal aan de lezer mis
schien opvallen, dat de NOZEMA zich in
de bewogen historie van omroepland
altijd heeft weten te verjongen; en heeft
weten aan te passen aan de eisen van het
varen op wateren, die in stroomsnelheid
wisselden; zonder de noodzaak haar
aanvangsstructuur te wijzigen.
Het tweede boekje verschijnt op een punt
in de tijd, waarop volstrekt nieuwe hori
zonten voor de NOZEMA opdoemen.
Met name door het aandeel dat zij zich
voorstelt te nemen in het georganiseerd
distribueren van radioklanken en televisie
beelden in de vorm van een landelijk cen
traal antenne systeem. (CAS)
Vraagt men om een treffend kenmerk —
een intrigerende bijzonderheid — van
die NOZEMA, dan komt misschien — na
enig nadenken — op de lippen het feit,
dat 35 jaar geleden, overheid en grote
omroepverenigingen, te midden van vee!
kunstmatige kruitdamp, te zamen kwamen
om te spreken overeen mogelijke samen
werking op technisch gebied.
Die samenwerking werd in 1935 be
lichaamd in de — bij de wet — ge
creëerde NOZEMA.
Die samenwerking — waarbij de over
heid mede werd gerepresenteerd door
PTT — is zó duurzaam gebleken, dat het
statuut, volgens hetwelk zij zich behoorde
te voltrekken, nimmer is veranderd en
geen noodzaak tot wijziging vertoont.
Deze basiswerkzaamheid van het oor
spronkelijke statuut heeft nimmer in de
weg gestaan aan de eisen van soepele
volgzaamheid ; van wisselende technische
desiderata.

De NOZEMA staat ter beschikking van
alle tot uitzending van radio- en tv-gemachtigden; en zij bedient die allen met
gelijke wil tot dienstbaar zijn.

1 AM-Omroep (amplitude modulatie)
2 FM-Omroep (frequentie modulatie)
c TV-NETTEN
Binnenlandse Omroep

DE NOZEMA IN EEN ,,NUTSHELL"

Lezers met weinig tijd, die snel een over
zicht wensen over hoofdzaken van de
NOZEMA vinden in het onder volgende
„pocket'-verhaal de essentie van het
wezen, de werkzaamheid en het bezit
van de NOZEMA.
Het Nederlandse zenderpark voor Ra
dio en TV is eigendom van de NV ^Ge
mengd Bedrijf Nederlandse Omroep Zen
der Maatschappij", afgekort „NOZEMA".
De „NOZEMA" is een NV waarin de Staat
der Nederlanden en de vier grote omroep
verenigingen participeren in een verhou
ding als 6: 4.
Na de behoeftebepaling door de Raad
van Beheer van de „NOZEMA", geschiedt
het stichten en de exploitatie van de
zendinrichtingen door PTT.
Het zenderpark bestaat uit de volgende
hoofdbestanddelen :
a WERELDOMROEP
b BINNENLANDSE OMROEP
gesplitst in

1

De AM-omroep omvat de landelijke be
diening van Lopik (U) uit en gedurende
enkele uren van de dag (vóór 10 u en
na 17 u) mede van lokale zenders uit,
die gelegen zijn in Hoog&zand, Hengelo
en Hulsberg.
Deze lokale zenders verbreiden tussen
16.30 u en 18 u een zogenaamd regio
naal programma.
De organisaties die voor het regionale
programma zorgen, doen dat onder de
vleugels van de Nederlandse Omroep
Stichting (NOS) Hilversum. Zij heten
respectievelijk RONO en ROZ welke
letters betekenen : Radio Omroep Noord
/Oost en Radio Omroep Zuid.
RONO zorgt programmatisch voor de
regionale zenders in Hoogezand en in
Hengelo; ROZ doet dat voor de regio
nale zender in Hulsberg (L).
Het adres van de RONO is: Martinikerkhof 23 Groningen.
Het adres van de ROZ is: Van Hasseltkade 20 Maastricht.

FREQUENTIEBANDEN EN KANALEN
Band
I
II
III
IV
V

Bestemd voor
TV
FM radio
TV
TV
TV

Kanalen van tot
2 t/m 4
2 t/m 43
5 t/m 12
21 t/m 40
41 t/m 60

Frequentie in MHz

48,25
87,6
175.25
471.25
631.25

— 67,75
— 99,9
— 229,75
— 628,75
— 788,75
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FREQUENTIE SPECTRUM
RÖNTGEN STRALEN

MegaHertz
300.000 mn

Golflengte
0.000001
mm

I

ULTRA

30.000 mn

0.00001

mm
VIOLETTE

3000 mn

0.0001

STRALEN

mm
ZICHTBAAR LICHT

300 mn

0.001
mm

30.000.000

I

0.01

INFRA ROOD

mm
LASER

0.1

3000.000
FREQUENTIES

mm

300.000
mm

MILLIMETER
30.000

GOLVEN

cm
MICRO
3.000

GOLVEN

10

cm
UHF

300

GOLVEN

30

GOLVEN

3

GOLVEN

VHF
10

KORTE
100

m
MIDDEN

0.3

1000

GOLVEN

m
LANGE
0.03

10000

GOLVEN

m
Een MegaHertz(MHz) is een miljoen trillingen
oer seconde

De wig van het spectrum der elektro-magneti-

sche golven van
lange radiogolven.

11

Röntgenstralen

tot

en

met

De lokale zenders (ook wel „hulpzenders" genoemd) zijn onbemand;
dat wil zeggen: worden automatisch
in- en uitgeschakeld. Het grootste
gedeelte van de tijd werken zij zonder
ter plaatse aanwezig menselijk toe
zicht. Zij staan in opzicht bij de chef
van de dichtstbij gelegen radiotoren.
De landelijke bediening (AM) ge
schiedt van Lopik uit, waar twee mo
derne zenders staan opgesteld, ieder
meteen antenne-vermogen van 1 20 kW.
De beide Lopik-zenders zijn in 1965
geïnstalleerd, ter vervanging van de
sinds 1940 in gebruik zijnde 100 kWzenders.
Als reserve voor deze zenders staan —
in IJsselstein — twee 10 kW-zenders
opgesteld, die automatisch het werk
van de hoofdzenders overnemen, wan
neer deze niet beschikbaar zijn, of door
storing uitvallen.
Deze reserve-zenders zijn onbemand.
Zij worden van Lopik-radio uit gecon
troleerd.
Voor nadere bijzonderheden raadplege
men de verzamellijst „Binnenlandse
Omroep AM-zenders" (blz. 54 en 55).
2 De FM-omroep wordt gerealiseerd
met behulp van drie netwerken met
zenders in:
IJsselstein
Goes
Roermond
Hulsberg
Markelo
Smilde
Hoogezand
Irnsum
Wieringermeer
In elk dezer plaatsen zijn drie FMzenders, met uitzondering van Smilde,

waar er twee en van Hoogezand en
Irnsum, waar er ieder 1 zijn.
Voor bijzonderheden als kanaalnummer, geografische ligging en dergelijke
raadplege men de „verzamellijst" (blz.
56 en 57).
De bedekkingsvlakken van alle zenders
zijn cirkelvormig; die van Roermond
en van Hulsberg zijn enigszins achtvormig ten einde maximum rendement
te geven op eigen grondgebied. Ook
dat van Smilde wijkt enigszins van de
cirkelvorm af. Men neme in de praktijk
de cirkelvorm nooit te letterlijk.
De taak van net 1 en van net 2 is om de
programma's van Hilversum I en van
Hilversum II op FM te verbreiden.
Voor zover Hilversum ll-programma's
van Lopik door de regionale program
ma's worden vervangen, gaan de FMzenders die Hilversum II verbreiden (in
Hoogezand, Irnsum, Markelo, Roer
mond en Hulsberg) met dit regionale
programma mee.
Hilversum III verbreidt een eigen pro
gramma op FM-net III, begeleid door
AM op 240 m golf; voorlopig van
9—18 uur.
TV-netten

1

Het Eerste TV-net wordt gerealiseerd
met zenders in:
IJsselstein
Goes
Roermond
Markelo
Smilde
Hulsberg (L)
Wieringermeer
Arnhem
Voor bijzonderheden, als kanaalnum-

mer, geografische ligging, vermogen
enz. raadplege men de „verzamellijst''
op blz. 14 en 15.
Hoe de zendernetten met programma's
uit het buitenland (bijvoorbeeld Euro
visie), en uit het binnenland (meestal
uit Bussum,) doch ook van elders,
worden gevoed, blijkt uit het schema
„Distributienet TV” op blz. 69.
Hoe de distribuerende autoriteit in staat
gesteld wordt, programma's van zijn
keuze over het net te distribueren, blijkt
uit de wegen die het „Contributie-net
TV” ter beschikking stelt op blz. 69.
Het technische distributie- en contributie-middelpunt is het „Video-schakelcentrum" te Hilversum (Insulindelaan) (blz. 18 en 70).
Behalve de korte verbinding tussen
Video-schakelcentrum Hilversum en
studio's in Bussum — die gevormd
wordt door een zogenaamde co-axiale
kabel — zijn alle overige verbindingen
koperloos, met andere woorden „straal
verbindingen” (scherp gerichte zenders;
straalzenders).
Alle TV-zenders van het eerste net be
vinden zich in radio-torens, grote be
tonnen gevaarten, met uitzondering
van de zender in Hulsberg, die zich in
het gebouw van de AM- en FM-zenders
aldaar bevindt. Het station Wieringer
meer heeft aldaar een stationsgebouw.
Dit gebouw heeft geen torenvorm.

2 Het Tweede TV-net wordt gerealiseerd
met zenders in:
IJsselstein
Goes
Roermond
Markelo
Smilde

Wieringermeer
Hulsberg
Arnhem
In elk dezer plaatsen is een TV-zender
voor het Tweede Net. Deze zenders
bevinden zich in hetzelfde zendergebouw als waarin de zenders van het
Eerste Net zijn opgesteld. Voor bijzon
derheden, als kanaalnummer, vermogen
etc., raadplege men de „verzamellijst”
op blz. 14 en 1 5.
Ook het tweede TV-net beschikt over
een, door PTT beschikbaar gehouden,
distributie- en
contributie-net van
straalverbindingen.
Wereldomroep

De Wereldomroep,
uitgeoefend door
„Radio Nederland Wereldomroep”, be
dient zich van rechtstreekse uitzendingen,
transcriptie-programma's en relayering
door buitenlandse stations.
Er zijn directe uitzendingen in het Neder
lands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch,
Indonesisch.
Daarenboven is er het „Happy programm”,
een schepping van Edward Startz.
Transcriptie-programma's hebben 't voor
deel, dat zij niet onderdeel zijn van een ge
heel programma, dat dagelijks wordt ver
zorgd.
Het zijn programmadelen, die de Wereld
omroep aanbiedt aan buitenlandse stations
en het gevolg daarvan is, dat zij in veel
meer talen kunnen worden gemaakt dan
waarin de rechtstreekse uitzendingen
plaats vinden.
Behalve het opbouwen en handhaven
van’een gelukkige „image” van Nederland
en van zijn kunnen in het buitenland is de

taak van de Wereldomroep mede, de tal
rijke geëmigreerden, die zich in alle delen
van de wereld ophouden, te voorzien van
een geluid uit het land van oorsprong, dat
zij wel verlieten, doch niet vergeten.
Het zenderpark van de Wereldomroep be
staat uit vijf korte-golfzenders, die kun
nen uitzenden op golven ongeveer lig
gende tussen 50 en 10 meter lengte.
Het antennepark heeft een heel ander
uiterlijk, dan dat van de binnenlandse om
roep of van de TV en de FM.
Het antennepark van de Wereldomroep
bestaat uit 1 rondstraalantenne van 25
meter hoogte, 11 gordijn-antenne's van
84 meter hoogte, 3 ruit-antenne's van 40
meter hoogte, 5 ruit-antenne's van 25
meter hoogte en 2 ruit-antenne's van 15
meter hoogte.
Er zijn drie hoofd-zenders elk met een
vermogen van 100 kW.
Er is een hoofdzender met een vermogen
van 50 kW.
Er is een zender met een vermogen van
10 kW.
Het park ligt in de gemeente IJsselstein
(U).
De vier hoofdzenders zijn snel instelbaar
op uitzendfrequenties liggende tussen
5,95 en 26,1 MHz.
Bovendien heeft de W.O. eigen zender
parken op Bonaire en weldra op Madagascar.
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Z.E. professor Mr. P. S. GERBRANDY, Minister
van Staat, Mlnister-Presldent in Oorlogstijd te
Londen, mede-oprichter van de ..NOZEMA"; van
1937—1940 en van 1945—1958 voorzitter van de
Raad van Beheer der N.V.

(Afdruk van een, door P. M. W. van de Molengraft geschilderd portret, hangend In de grote
vergaderzaal van het zendstation Loplk-radio,
aan Professor Gerbrandy aangeboden bij zijn
aftreden als voorzitter op 1 Januari 1958)
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DE NOZEMA ALS CREATRICE
VAN
DE
NEDERLANDSE
TELEVISIENETTEN

Het lijkt een goed begin van een boekje,
dat een beeld wil geven van wezen, werk
en bezit van de NOZEMA na 1 961 — toen
de instelling haar zilveren jubileum vierde
— als het niet aanvangt met een schets
van ontstaan en ontwikkeling der onder
neming, maar dat het terstond een indruk
geeft van het heden, zoals dat na 1 961 —
toen het eerste NOZEMA-boekje uit
kwam — is gegroeid.
Wie door het heden nieuwsgierig wordt
gemaakt naar het verleden, wordt in het
„tweede gedeelte” bevredigd.
Een goed markeer-punt in de historie van
de NOZEMA lijkt het verschijnen in de
samenleving van de televisie.
Het concept voor het FM-net — waarover
hierachter — was ternauwernood in sche
ma uitgedacht, of omstreeks 1950 ver
scheen de televisie aan de praktischtechnische horizon.
Televisie was weliswaar van 1938 af in
Engeland geïntroduceerd, doch haar ont-

wikkeling werd door het uitbreken van de
tweede wereldoorlog gestuit.
Na toewijzing aan Nederland van de. voor
een televisienet vereiste, uitzendkanalen
in de banden I en III, op de Conferentie
van Stockholm in 1952, was het duidelijk,
dat met de stichting van televisie-zenders
niet lang kon worden gewacht.

In 1 951 werd door de regering — voorge
licht door de NOZEMA — besloten te
beginnen met een voorlopige (Philips)
zender met een vermogen van 20 kW
(ERP) *, op te stellen in IJsselstein, onder
de rook van het zenderpark voor de binnen
landse omroep , waartoe PTT een vakwerk
stalen zendmast ter beschikking stelde
van 220 meter hoogte. Deze proefzender

* ERP betekent ..effective radiated power"
Het is een systeem om aan te geven dat door
een passende antenne-opstelling een nuttig uitstralings-effect bereikt wordt, dat anders meer
begin-energie zou hebben vereist.

Tuikabel

TELEVISIEZENDERS
Aantal

Plaats

Geografische ligging

IJsselstein
Goes
Goes
Roermond
Markelo
Smilde
Wieringermeer
Arnhem
Hulsberg (L)

52.0°
51.5°
51.5°
51.2°
52.2°
52.9°
52.9°
52.0°
50.9°

Top
hoogte

zenders

2
2
1
2
2
2
2
2
2

NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB

05.0°
03.9°
03.9“
06.0°
06.4°
06.4°
05.0°
05.9°
05.8°

OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL

Maaiveld t/o
AP

382 m.
147 m.
147 m.
170
1 66
300
203
150
102

m.
m.
m.
m.
m.
m.

22
12
12
3
40
+ 128

m.
m.
m.
m.
m.
m.

Bij de T.V. zenders zijn de frequenties aangegeven voor beeld en geluid.
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kwam op 2 oktober 1951 voor het eerst
in de lucht en van dat ogenblik af nam de
stormachtige ontwikkeling van de Neder
landse televisie een aanvang.

Parallel met de totstandkoming van deze,
voorlopige, oplossing werkte de NOZE
MA" aan het uitbrengen van haar advies
aan de regering over de meest wenselijke
gedaante van het definitieve televisie-net.
Op 23 september 1954 werd dat advies
aan de regering uitgebracht; rekening werd
gehouden met een uitvoering in fasen, ver
deeld over ongeveer zeven jaren. Dit advies
beval coördinatie aan van het FM-plan
met dat voor de televisie. Op 22 november
1954 nam de ministerraad een beslissing
over de televisieplannen. Op 14 decem
ber 1954 gaf de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, onder wiens
departement toen de vaststelling van het
omroepóe/e/r/ ressorteerde, zijn goed
keuring aan de voorstellen van de
NOZEMA.

Enkele ondergeschikte modificaties van
het oorspronkelijke plan buiten beschou
wing latend, voorzag dit advies in de op
richting van de volgende televisie-zenders :
IJsselstein, Smilde, Markelo, Roermond,
Goes, Huisduinen (bij Den Helder).

Deze taak stond bij de NOZEMA bekend
als „Stichting van televisienet I". Weldra
zou ook moeten worden overgegaan tot
de stichting van televisienet 2 ; want reeds
op 27 augustus 1962 werd — na door de
NOZEMA uitgebrachte adviezen — van
de regering opdracht ontvangen voor het
stichten van een tweede TV-net. De
beide TV-netten zijn nu in één staat op
bladzijde 14 en 15 omschreven.

4
7
29
5
7
6

62.25— 67.75
189.25— 194.75
535.25— 540.75
175.25— 180.75
189.25— 1 94.75
182.25— 187.75

39
50
51

615.25— 620.75

703.25— 708.75
711.25— 716.75

1966
1966
1966
1965
1965
1967
1970
1970

De televisie-zenders worden vanuit de
televisie-studio's in Hilversum en elders
met programma's gevoed. Van het ogen
blik af, dat zij de televisie-studio verlaten.

Programma Nederland II

Antenne
hoogte

Vermogen

320 m.
123 m.
1 39 m.
147 m.
147 m.
277 m.
1 87 m.
146 m.
83 m.

100 kW
5 kW
125 kW
50 kW
30 kW
40 kW
300 kW
30 kW
1 kW

’ Inrichting met maximale uitstraling
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19/4
15/10
19/4
15/7
5/11
1/1

GOES
IJSSELSTEIN (Lopik)
MARKELO
ROERMOND
SMILDE
WIERINGERMEER
ARNHEM
HULSBERG

Samenwerking met PTT

Programma Nederland I

Kanaal FREQ. MHz

DATA VAN OFFICIËLE INGEBRUIK
NEMING VAN DE ZENDERS VAN
HET TWEEDE TELEVISIE NET

ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP

Kanaal

FREQ. MHz

Antenne
hoogte

Vermogen

27

519.25— 524.75

32

559.25— 564.75

361 m.
139 m.

1000 kW
125 kW

ERP
ERP

31
54
47

551.25— 556.75
735.25— 740.75
679.25— 684.75
663.25— 668.75
727.25— 732.75
735.25— 740.75

1 63
1 60
292
1 87
146
83

500
300
1 000
300
30

ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP

45
53

54

m.
m.
m.
m.
m.
m.

kW
kW
kW
kW
kW

1 kW

Van dit Video-schakelcentrum uit wor
den de beelden naar de verschillende
zenders gedirigeerd; ook die, welke via
het Eurovisienet uit het buitenland worden
ontvangen.
Het inschakelen van de vereiste straalver
bindingen geschiedt, van dit centrum uit,
,,op afstand”. Zij werken automatisch en
heten deswege „onbemand”.
De transportbehandeling van deze binnenen buitenlandse programma's, die uit
sluitend tot de competentie van PTT en
niet tot die van de NOZEMA behoort,
vereist een onstoffelijk verbindingsnet
van straalzenders en -ontvangers.
Een gedeelte hiervan is gehuisvest in de
torens van detelevisie- en/of FM-zenders,
omdat de betonnen cilinders, die de an
tennemasten voor FM en/of televisie
dragen, het eigendom zijn van PTT.
Voor andere straalzender- en -ontvangerapparatuur zijn door PTT geheel eigen
hoge bouwwerken gesticht: met name
in Roosendaal (NB), in Loon op Zand
(NB), Maastricht, Megen, Alphen aan de
Rijn, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht en elders, terwijl in Ugchelen (G)
en Zwollerkerspel stalen vakwerktorens
zijn gebouwd, van het type, dat ook ge
bruikt wordt voor het Video-schakelcen
trum te Hilversum.

Tuikabel Smilde

worden zij toevertrouwd aan het elektrisch
vervoer door PTT.
Het geluid bij de TV behorend, wordt mèt
de beeldinformatie, over de straalverbin
dingen getransporteerd en niet meer ge
leid via het muziekkabelnet.
Voor de radio-omroep wordt ten dele ook
van de straalverbindingswegen gebruik
gemaakt bv. voor Markelo en Lopik; met
in het vooruitzicht eenzelfde voorziening

voor Wieringermeer, Smilde, Roermond
en Goes.
Voor het vervoer van de televisie-beelden
maakt PTT n.l. ook en vooral gebruik van
de „etherweg”; dat wil zeggen : met be
hulp van straalverbindingen.
Alleen tussen de studio's te Bussum en
Hilversum en het zogenaamde „Videoschakelcentrum” te Hilversum, geschiedt
de overbrenging van beelden via een
bijzondere kabel, co-axiale kabel geheten.

De televisie-zender Huisduinen week, wat
zijn voeding met beeldprogramma's be
treft, af, omdat aldaar de beelden van
IJsselstein met een professionele ontvan
ger (Ball-ontvanger) werden opgevangen
en — na passage door een zogenaamde
frequentie-wisselaar — op een andere
frequentie dan die van IJsselstein, op
nieuw over de omgeving werden uitge
straald.
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Pardoenheuvel Lopik
met antenne tuikabels
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Deze zender die aanvankelijk als „nood
verband" diende voor de bediening van
„de kop" van Noord-Holland, is op 1
januari 1968 buiten dienst gesteld, zodat
de Televisie en FM-bediening van „de
kop", op 21 januari 1 967 voorlopig en van
21 september 1967 af definitief, door het
zendercomplex Wieringermeer was over
genomen.
De samenwerking tussen NOZEMA en
PTT is innig, bijvoorbeeld blijkende uit
het feit, dat de NOZEMA-antennes óp
de eigendommen van PTT staan en haar
apparaten in die eigendommen een plaats
hebben gevonden.
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Teren- en mastentypen
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De torenhuisvesting is vaak gekozen, om
dat daarmee de behoefte aan een afzon
derlijk zendergebouw komt te vervallen
bovendien om enige technische desidera
ta, die het wenselijk doen zijn, de verbin
ding tussen apparatuur en antennesysteem niet te lang te maken; maar vooral,
om de ruime uitbreidingsmogelijkheid, die
een torengebouw biedt, gegeven het feit,
dat er tóch een robuuste toren moet zijn,
om de straalverbindingsapparatuur op
grote werkzame hoogte te kunnen bren
gen.
Toekomstige uitbreidingen — die nodig

geoordeeld worden, omdat de ontwikke
ling van het zenderwezen nog steeds
gaande is — kunnen dan zonder ruimtebezwaren worden opgevangen.
De geleidelijke ingebruikneming van de
zendertorens heeft zich van 1 954 tot 1 967
volgens plan ontwikkeld. De betonnen
torens zijn grotendeels ontworpen door
Rijksgebouwendienst te Den Haag, waar
bij de modernste bouwtechnieken werden
toegepast bij de uitvoering.
De stalen masten óp de torens zijn gele
verd en geplaatst door De Vries Robbé en
Co te Gorinchem, die het werk met ver-

ÜL.3S
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nuft en groot vakmanschap hebben uit
gevoerd. De stalen tuikabels voor de
masten zijn van de firma De Haan te
Gorinchem.
Alle zenders voor FM en televisie zijn op
een paar uitzonderingen na,
na. Philips
(PTI)zenders.
Op bladzijde 28 en 29 volgt tot slot van
deze opsomming een staat van maasknooppunten in het Nederlandse televi
sie-, FM- en straalverbindingennet, zoals
dat nu — in 1970 — in gebruik is, met
vermelding van enkele gegevens over de
AM-zendtorens.
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BESTUURSFIGUUR VAN DEN.V. NEDERLANDSE OMROEP ZENDER MAATSCHAPPIJ ,,NOZEMA" OP 1 JANUARI 1970
Ambtshalve Voorzitter van de Vergadering van aandeelhouders: Z. E. De Minister van Verkeer en Waterstaat.

De Raad van Beheer der NOZEMA
Van links naar rechts (zittend): mr J. A. H. J.
van der Dussen, mr A. H. van de Veen, H. Rei
noud, mr M. Vrolijk (voorzitter), mejuffrouw
J. Warnau (secretaresse), dr C. C. Grutzner, Th.
van Gulpen (waarnemer namens de minister van
CRM). Van links naar rechts (staand): W. Vogt
(Administrateur-Penningmeester), drs A. J. J.
van der Made, dr C. M. E. van Schelven, prof,
dr A. Th. de Lange (accountant), ir D. A. Al
berts, J. C. Bongenaar, J. W. Rengelink.

Mr. J. A. H. J. van der Dussen, Rege
ringscommissaris voor de omroep.
Mr. A. H. van de Veen, Directeur van de
Nederlandse Christelijke Radio Vereniging
(NCRV).
J. C. Bongenaar, Financieel en Econo
misch Directeur van de AVRO.

Secretaresse : Mejuffrouw J. Warnau
p/a Centrale Directie der P.T.T. Kortenaerkade 12, 's-Gravenhage.
Administrateur-penningmeester :
W. Vogt, (kantoor 's-Gravelandse weg
55, Hilversum, telefoon (02150) 11100).

Raad van Beheer

Mr. M. Vrolijk, Voorzitter van de Omroepraad, oud-minister van Cultuur, Re
creatie en Maatschappelijk werk.

Dr. C. M. E. van Schelven, Lid van de
Omroepraad.
Ir. D. A. Alberts, Hoofddirecteur Alge
mene Zaken en Radio der PTT.
Dr. C. C. Grutzner, Secretaris in Alge
mene Dienst der PTT.

Drs. A. J. J. van der Made, Directeur
van de Katholieke Radio Omroep (KRO).

Observateur namens de Minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk.
Th. van Gulpen, Directie Radio Televisie
en Pers. Hoofd Afd. Financiën en Tech
nische Omroepzaken.
Accountant der Vennootschap sinds de
oprichting :
professor Dr. A. Th. de Lange, Ac
countantskantoor, Pelser Hamelberg van
Til en Co.

Privé adres van de Secretaresse:
Hongarenburg 102, 's-Gravenhage, Tele
foon (070) 853600.

Kantoor van de NOZEMA in Hilversum:
's-Gravelandseweg 55, telefoon (02150)
1 11 00, Postgiro 279000.

H. Reinoud, Directeur Generaal der PTT.
J. W. Rengelink, Televisie-Secretaris
van de „Omroepvereniging VARA '.

Bankier:
De
Nederlandsche
Hilversum.

Middenstandsbank
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TWEEDE TV-NET
De internationale conferentie over de her
verdeling van de frequenties Stockholm
1 961, bood Nederland een voldoende aan
tal frequenties, zodat het mogelijk was
daarmee een tweede televisie-net — zelfs
een derde net — in de banden IV en V te
stichten.
Aangezien toegewezen frequenties een
begeerde internationale „ethermunt" gaan
vormen, was het vrijwel onvermijdelijk,
dat de toegewezen frequenties óók wer
den gebruikt. afgezien van de wezenlijke
behoefte, die aan een tweede — of derde
— televisienet was gerijpt.
De regering verleende de NOZEMA op
27 augustus 1962 machtiging met de
bouw van het tweede televisienet een
aanvang te maken.
Het eerste televisienet, dat van 1961 af,
geheel voltooid in bedrijf was, bleek een
zwakke stêe te hebben in de kop van
Noord Holland alwaar op de vuurtoren
ven Huisduinen, bij Den Helder, een zogenaamde „frequentie-wisselaar" was
opgesteld.
Met behulp hiervan werden de signalen
van Lopik-tv — die met een professionele
ontvanger — Ball-ontvanger genoemd —
ontvangen waren, getransformeerd in een
andere frequentie, die door een lokale
zender, van bescheiden elektrisch ver
mogen, werd uitgezonden.
Deze oplossing voldeed redelijk wel,
doch kon niet beletten dat gedurende een
enkel procent van de uitzendtijd, de ont
vangst onbevredigend werd. Toen de ver
zorging van de kop van Noord-Holland
met het tweede tv-programma aan de
orde kwam, besloot de NOZEMA aan de
regering voor te stellen om de Ball-ontvangst te beëindigen en te vervangen door
een straalverbindingaanvoer van de pro-

gramma's naar „de kop ", en verbreiding
daarvan met twee nieuwe zenders. Een
voor net 1 en een voor net 2.
Om deze oplossing te verwezenlijken was
het nodig een geheel nieuw zendstation
op te richten in Wieringermeer.

De regering machtigde de NOZEMA tot
uitvoering van dit plan op 12 februari
1962. Op 21 januari 1967 was het grote
werk gereed. De beide televisiezenders
Wieringermeer werden toen in gebruik
gesteld en voldeden goed. Na een proef
periode werd het station Wieringermeer
op 13 september 1967 officieel in gebruik
genomen.
Tevoren waren daar reeds de drie FMzenders — namelijk op 1 april 1967 — in
dienst gesteld. De uitbreiding van de FMnetten, waarover hier achter zal worden
gesproken, gaf mede aanleiding „de kop"
van FM-ontvangst te voorzien.
Het station Wieringermeer is niet alleen
een uitdrukking van de noodzaak de „kop
van Noord Holland" van betrouwbare
tv- en FM-ontvangst te voorzien. Wie het
gebouw te Wieringermeer bekijkt, ziet dat,
in zijn vormgeving, een nieuw operatief
beginsel tot uitdrukking is gebracht.
De voortgeschreden techniek, die — bij
zorgvuldige planning — toestaat, inge
wikkelde apparatuur in routine-opzicht,
„voor zich zelf te laten zorgen", maakte
het verantwoord een station met vijf
verschillende zenders, zonder voortdu
rend menselijk toezicht te laten werken.
De zenders worden — voor zover dit nodig
is — van Lopik uit, in- en uitgeschakeld,
tot op zekere hoogte rapporteren die
zenders zelf, door middel van een codesysteem van elektrische signalen, dat zij
aan de bevelen van Lopik hebben gehoor-

zaamd, of welke tegenspoed hen belet de
bevelen op te volgen.
Dit stelsel, dat bevelgeleiding noodzake
lijk maakt, als een component van het
pakket signalen, dat via radio-verbindingen wordt overgebracht — wordt nu ook
elders dan in Wieringermeer toegepast.
Dit begrip van automatisch werkende
bevelvoering en „ziektemelding" der
apparatuur, wordt saamgevat in het zoge
naamde „afstandbedienings- en controle
systeem".

Het „onbemand" laten van televisie- en
radiozenders is steeds meer in toepassing
gekomen, waarbij het dreigende tekort
aan gequalificeerde technische krachten
enerzijds werd opgevangen, anderzijds de
vakkennis der technici beschikbaar ge
maakt voor edeler denkwerk en niet voor
technische routine-handelingen.
Het station Wieringermeer is in zijn archi
tectonische vormgeving mede een uitdruk
king van deze ontwikkeling.
Het gebouw — met stalen mast — geeft
een afwerende indruk.
Zó denkt men zich een militaire post in de
woestijn. Onbereikbaar voor baldadige
nieuwsgierigheid,
ontoegankelijk voor
ongezonde onderzoekingsdrift, staat het
gebouw — door Staatsbosbeheer ge
plaatst in een bekoorlijke heester- en
struikomgeving — daar wat grimmig;
maar desondanks in een eenzame archi
tecturale schoonheid.
De stille pracht van het nieuwe polder
land is rondom ; de hanen der goudfazanten trippelen over het verlaten terrein, als
waren zij — in hun vlammende kleuren
dos — candidaten voor het afstempatroon
van de kleurentelevisie, die daar door de
zenders wordt uitgestraald.
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Ball-ontvangst Smilde

DERDE FM NET

De herverdeling der hogere frequenties
in Stockholm opende tevens de mogelijk
heid tot het stichten van een derde FMnet. Op 12 december 1962 kreeg de
NOZEMA van de regering „het groene
licht", aangevend, dat zij tot de bouw er
van kon overgaan.
Bij de uitvoering, waaraan terstond werd
begonnen, verviel Mierlo als FM-station
— als straalverbindingspunt intact blij

vend — en werd Roermond als zodanig
in gebruik genomen. In 1965 waren alle
werken voor het derde FM-net uitge
voerd. Van 11 oktober 1965 af kwam het
FM-programma Hilversum III in de lucht.
Wieringermeer behoorde daar nog niet
toe, terwijl ook in het noorden des lands,
met betrekking tot Irnsum FM en Smilde
FM, enige verschikkingen plaats vonden,
ook verband houdende met de regionale
programmaverzorging. Op verlangen van

de overheid moest FM Hilversum III bege
leid worden door een zelfde AM-pro
gramma. Voor dit doel werd één van de
zenders IJsselstein I en II — die als
reservezenders optreden voor Hilversum I
en II — met ingang van 30 december 1 965
bestemd. Deze bestemming is van tijde
lijke aard; een nieuwe AM-zender voor
golflengte 240 meter'is besteld. Zie ook
onder het hoofd „AM-begeleiding derde
FM-programma" op blz. 27.

Wieringermeer
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STEREO

Maar in dit jaar viel ook voor de eerste
maal het woord „stereo".
Men weet wat dit beduidt: „ruimtelijk
klank horen". Tot dusver waren daarvoor
twee zenders nodig: maar een voort
schrijdende techniek maakte het mogelijk
met één zender, werkend op de hogere
frequenties, te volstaan. Experimentele
stereo-uitzendingen kwamen in 1963 tot
stand over de FM-zender eerste net te
Lopik. In 1964 volgde het tweede FMnet. Beide netten vooralsnog beperkt —
wat stereo betreft — tot het station Lopik.
De stereo-ontwikkeling over alle zenders
van de drie FM-netten, zou zich — gezien
de gunstige technische uitkomsten —
stellig in sneller tempo hebben voltrokken,
als in 1966 — op de Algemene Vergade
ring van Aandeelhouders van de NOZEMA — om precies te zijn op 8 december
van dat jaar — niet het woord: kleuren
televisie was gevallen.
De stereorisering van de FM-netten roept
— wat het NOZEMA-gedeelte betreft —
geen investerings-moeilijkheden op, om
dat de toevoegingen aan de zenders —
relatief — niet kostbaar zijn. Stereo eist
echter, in vergelijking met mono, een kwa
litatief andere verbindingsweg van de
klanken naar alle zenders. Dat is een
vraag van elektrisch transport, waarvoor
alleen PTT verantwoordelijk is. En de in
vesteringen daarvoor hakken er in. Deze
investeringen zijn door het karakter van
Staatsbedrijf van PTT mede regerings
verantwoordelijkheid.
In de moeilijke begrotingspositie van de
Staat stond men daar nu voor de beslis
sing over twee technische wenselijk
heden : stereo en kleuren-tv.
De regering meende dat beide op hetzelf
de tijdstip — hoezeer ook technisch aan-
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trekkelijk — financieel niet verantwoord
waren. Derhalve werd voor de kleuren-tv
gekozen.
In 1968 werd nu de uitbouw der stereorisering der FM-netten 1 en 2 ter hand ge
nomen, die in 1 969 werd voortgezet.
De radio-industrie volgt deze „trend",
door de ter-markt-brenging van gestereoriseerde ontvangtoestellen.
Het Nederlandse zenderpark is — wat
stereo betreft — niet langer beperkt tot
het benijde Lopik. Smilde werd op 1 april
1969 gestereoriseerd en Markelo volgde
op dezelfde dag. Korte tijd later volgden
de FM-zenders te Goes. Hierbij past de
PTT een nieuwe voedingsweg voor het
programma toe, namelijk door een superkabel te gebruiken. De andere zenders
werken óf met straalverbinding óf met
Ball-ontvangst (Ball-ontvangst gebeurt
met een professionele ontvanger, die het
stereoteken oppikt van een nabije stereozender.) Roermond volgde begin 1970,
Wieringermeer en Hulsberg in de loop
van 1970. Daarmee is het hele Nederland
se FM-zenderpark — met uitzondering
van FM-net III — gestereoriseerd. Neder
land staat daarmee vooraan in Europa.

KLEUREN-TV
Al op 20 januari 1 967 werd begonnen met
het geschikt maken van de NOZEMAZenders voor kleuren-tv. Een ingreep, die
— al let men op het enorme verschil in
werking van de kleuren-tv tegenover de
zwart-wit-tv — niet financieel van over
wegende betekenis is. Het zwaartepunt
der investeringen ligt immers in de studiouitrusting, die opgevangen moest worden
door de toenmalige NTS in het, steeds
meer zijn voltooiing naderende, Omroep-

kwartier te Hilversum.
Al met al, moest de pas, ten aanzien van
de stereo-uitbreiding naar andere zenders
dan Lopik, worden gemarkeerd.
De „couleurisering” der TV-netten werd
niettemin aangevat, met het resultaat, dat
— na een voorbereiding door Philips
Eindhoven — op 31 maart 1967 een
proefuitzending in kleuren werd georgani
seerd over de tv-zender Roermond I. Dat
was op 31 maart 1967.

Kunsthoofd stereo (twee zenders-methode)
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Een voorproef met uitzendingen van
kleuren-tv werd gegeven op de „Firato”
1967 op 21 september.
Nadat op 2 oktober 1967 de proefperiode
kleuren-tv was gestart, geschiedde de
definitieve invoering op 1 januari 1968.
Radio krijgt nieuwe impuls van stereo

De „oude stoom-radio", zo zij wel eens
werd genoemd, leek door de verblindende
zuster, de televisie, naar de achtergrond
geschoven. Maar nu de roes over de
televisie is uitgewoed, zijn er symptomen
merkbaar dat de radio terrein terugver
overt.
De stereo-radio is al oud. Kort na de oor
log leverde professor Geluk van de NRU
(nu Wereldomroep) al stereo-programma's, met behulp van het „kunsthoofd ".
Een „twee-orige" microfoon. Maar hij
had voor deze daad twee zenders nodig.
Logisch. Het geluid moet bij stereo langs

twee gescheiden kanalen het oor van de
luisteraar bereiken. Alles was te verdub
belen .......... maar verdubbeling van de
zender was een harde noot om te kraken
Bovendien zenderverkwisting, want alles
behoeft niet stereo te zijn. De fijnproeversmuziek, ja, maar de normale gesproken
taal, neen.
Stereo raakte een poos in de ijskast. Tot
dat de FM — met haar soepele frequentiemanipulatie — uitkomst bood.
Professor Geluk bedacht een schakeling
waarbij — op verantwoorde wijze — één
zender de indruk kon wekken van twee
zenders.
Het merkwaardige was, dat de bestaande
zender zich met geringe technische mid
delen liet veranderen in een schijnbare
dubbelzender.
Het zwaartepunt kwam nu te liggen bij de
programma-aanvoer. Vroeger werd de
onmogelijkheid van stereo-radio opge
hangen aan de noodzaak van een tweede

DEZE ZENDERS ZENDEN IN STEREO:
Programma

Zender
IJsselstein (Lopik)
IJsselstein (Lopik)
Goes
Goes
Smilde
Smilde
Markelo
Markelo
Roermond
Roermond
Hulsberg (L)
i
Hulsberg (L)
I .
in voorbereiding
Wieringermeer i
Wieringermeer '

1
2
1
2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Derde FM-net is nog niet gestereoriseerd.

Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Kanaal
19

40
3

27
16
26
15

38
4
13
17
28
2
9

zender. Maar nu die tweede zender er —
gesimuleerd — was, bleef de noodzaak
van die tweede aanvoerweg. Die had nog
al wat voeten in de aarde, want de nood
zaak van FM-zenders voor stereo, impli
ceerde programma-aanvoerwegen niet
naar één tweede zender, maar naar een
heel net van zenders. Dat liep in de papie
ren. Technisch was alles mogelijk, maar
„wie zal dat betalen?”.
Daarop heeft stereo een tijd gehangen,
zodat het experiment beperkt bleef tot
Lopik. Daar is nu een eind aan gekomen
door
een
breedband-straalverbinding,
waarlangs talloze signalen gelijktijdig
kunnen reizen. Nu is de opmars van de
stereo op weg.

VERNIEUWING LOPIKZENDERS

De AM-zenders Hilversum 1 en 2 onder
gingen een aanzienlijke verandering door
de vernieuwing van de uit 1 939 daterende
120 kW-zenders. Zij werden in 1965 ver
vangen door twee moderne 120 kW
zenders, geleverd door Philips Telecom
municatie Industrie te Hilversum.
Het tragische van radiozenders is dat zij
— bij goede verzorging — niet slijten. In
tegenstelling tot mensen verslijten zij niet
terwijl zij verouderen.
Maar dat verouderen brengt mee dat het
voorname orgaan der zenders, de „zendbuis” incourant wordt en moeilijk te ver
vangen.
De overweging, dat twee nieuwe zenders
een zodanig voordeliger jaarexploitatie
hadden, door beter rendement, gevoegd
bij gehalveerde ruimtebehoefte, dat de
investeringsbedragen in enkele jaren in
verdiend zouden zijn door zuiniger uit
bating, deed in de Raad van Beheer het
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besluit vallen, de oude zenders te ver
vangen.
De vervanging voltrok zich in de tweede
helft van 1965. Tijdens de installatie der
nieuwe zenders werd hun taak overge
nomen door de 10 kW reservezender.
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DE ZENDERS VAN
EN HILVERSUM II

HILVERSUM

Deze zenders bezitten merkwaardigheden,
die een afspiegeling zijn van de evolutie,
die de zenderbouw in een kwart eeuw
heeft te zien gegeven.
Eén van de merkwaardigheden willen wij
er uitlichten.
Het is die van de methode, volgens welke
zendbuizen worden gekoeld.
Dit koelen is onvermijdelijk, omdat, be
halve nuttige elektrische energie, die
straks in de antenne in stralingsenergie
wordt omgezet, de zender warmte ver
wekt. Die warmte ontstaat voor een groot
deel in de zendbuizen, die van de elektrici
teit uit de centrale, de hoogfrequente
elektriciteit maken, die de radio behoeft.
De warmte, die de zendbuizen, als bijprodukt, verwekken, moet worden afgevoerd ;
anders zouden de kostbare zendbuizen
aan een te grote hitte komen bloot te
staan.
Voor het koelen van zendbuizen bestaan
enige methoden. Bij de oude zenders —
en nu nóg bij de 50 kW-zender van de
Wereldomroep — wordt waterkoeling
toegepast. De 100 kW-zenders van de
Wereldomroep worden met een sterke
luchtstroom gekoeld. Het zal op het eerste
gehoor iets vreemd klinken, dat voor de
nieuwe zenders Hilversum I en II de koe
ling geschiedt met gebruikmaking van
stoom. Eigenlijk is het waterkoeling; in
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Stoomkoeling

die zin, dat de zendbuis van 120 kW ver
mogen, via een, in zichzelf gesloten, cir
cuit met — relatief-geringe waterinhoud
— water toegevoerd krijgt, dat terstond
door de warmte van de zendbuis verdampt
tot stoom. Deze omzetting van de vloei
bare in de gasvormige toestand heeft —
volgens het „koelkasf'-beginsel — een
hevige onttrekking van warmte aan de
omgeving tot gevolg : waardoor de zend
buis — zoal niet afkoelt — niet warmer
wordt dan zij al was; en welke tempera
tuur voor haar een veilige temperatuur is.
Een schema van de koelhandeling is hier
bij gevoegd; uit de ingetekende bij
schriften blijkt duidelijk de taak van ieder
onderdeel uit het koelcircuit.

AM-BEGELEIDING DERDE FMPROGRAMMA

Omstreeks de tijd van het gereedkomen
van het derde FM-net uitte de regering de
wens om het derde programma FM zo
mogelijk te ondersteunen door een bege
leiding op AM in de frequentie 1250 kHz.
Aanstonds was geen AM-zender op deze
frequentie beschikbaar zodat de Raad van
Beheer — met het oog op de grote be
trouwbaarheid van de 120 kW zenders —
besloot één van de reservezenders AM
van 10 kW vermogen ieder, voor dat doel
te bestemmen, in afwachting van een
definitieve regeling. 30 december 1965
was 't zo ver. De AM-zender van het derde

ZENDERPARK DER NOZEMA met vermelding van enkele straalverbindings-schakels van PTT

Plaats

Aard van toren of mast

Doel van toren of mast

Datum van
indienststelling
(officieel)

LopiK

Getuide vakwerkstalen mast

AM-zender Hilversum I

14 oktober 1940

Lopik

Getuide vakwerkstalen mast

AM-zender Hilversum II

23 november 1940

Hengelo (0)

Getuide vakwerkstalen mast

AM/hulpzender

1 augustus 1 949

Smilde

Betonnen cylinder met antennemast

FM + TV-zender Straalverbinding

10 mei 1960

Zwollerkerspel

Vrijstaande, vakwerkstalen mast

Uitsluitend Straalverbinding

25 november 1 959

Markelo

Betonnen (geribde) cylinder met antennemast

TV/FM-zenders, straalverbinding

23 januari 1 959

Ugchelen

Vrijstaande, vakwerkstalen mast

Uitsluitend Straalverbinding

26 november 1958

Hilversum

Vrijstaande, vakwerkstalen mast

Video-schakelcentrum

1 5 januari 1 960

I Jsselstein

Betonnen cylinder met antennemast

TV-zender, FM-zender, straalverbindiug

9 mei 1 961 door H.M. de
Koningin

Goes

Betonnen cylinder met antennemast

TV-zender, FM-zenders, straalverbinding 10 december 1957

Roosendaal

Betonnen cylinder

Uitsluitend Straalverbinding

11 november 1 957

Loon op Zand

Betonnen cylinder

Uitsluitend Straalverbinding

1 5 juni 1 957

Mierlo

Betonnen cylinder met antennemast

Uitsluitend Straalverbinding

15 juni 1957

Roermond

Betonnen (geribde) cylinder met antennemast

FM/TV-zenders Straalverbinding

1 4 oktober 1 958

Hoogezand

Getuide, vakwerkstalen mast

FM-zender AM/hulpzender

1 6 december 1 954

Irnsum

Getuide, vakwerkstalen mast

FM-zender Straalverbinding

20 december 1 955

Hulsberg

Getuide, vakwerkstalen mast

FM-zenders AM/hulpzender
TV steunzenders

10 augustus 1 957

Wieringermeer

Getuide stalen cylindermast en betonnen
gebouw

FM en TV-zenders Straalverbindingen

1 3 september 1 967

Arnhem

Betonnen cylinder met antennemast

TV-zenders en straalverbindingen

in bouw
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Telefoonnummer
van de toren of
mast’) = onbemand
station

Band TV

Kanaalnr.
voor TV

Kanaalnr.
voor FIVI

Hoogte van de
betonnen onder
houw in meters

Hoogte van de
antennemast in
meters

Totale hoogte in
Plaats
m boven maaiveld

03478-1344

196

Lopik

03478-1344

168

Lopik

05400-3940’)

05927-9141

50

lll/V

6/47

16/26

90

196

05200-32521’)

05476-1461

lll/V

7/54

31/38/15

110

46

05760-33756’)
02150-15256

03478-1344

l/IV

4/27

01100-7210

lll/IV

7/29/32

Hengelo (0)

300

Smilde

71

Zwollekerspel

180

Markelo

71

Ugchelen

71

Hilversum

IJsselstein

Goes

19/33/40

100

250

382

3/27/43

80

51

146

01650-33522’)

80

80

Roosendaal

04250-25211 ’)

80

80

Loon op Zand

04927-311 ’)

80

50

130

Mierlo

100

56

170

Roermond

04750-4055

lll/IV

5/31

05980-2440’)

05660-280’)

35

72

5

118

Irnsum

17/28/39

105

Hulsberg

IV/V

39/45

2/9/17

200

Wieringermeer

IV/V

50/53

153

Arnhem

De data van indienststelling van het tweede TV-net vindt men op blz. 15.
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Hoogezand

51/54

04406-2511 ’)

02271-5857’)

4/13/25
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programma moest echter met de zonne
stand sluiten, hetgeen betekende dat des
zomers tot zes uur 's avonds kon worden
doorgezonden, doch in de winter al om
vier uur moest worden gestopt. De inter
nationale medegebruikers van de frequen
tie eisten dat, om storingen hunner eigen
uitzendingen te voorkomen.

In 1969 is daarin verandering gekomen.
Internationale toestemming tot langer
zenden is gebaseerd op de ervaringen van
die landen met het verkorte zendschema,
onder voorbehoud, dat bij toename van
de ondervonden storing weer terug te
vallen is op de oorspronkelijk gestelde
eindtijden. Zodat nu winter en zomer tot
zes uur kan worden doorgegaan.
De vraag of — in het licht van de alom
meer inburgerende FM-ontvangst — de
AM-steunzenders in Hoogezand, Henge
lo en Hulsberg niet zouden kunnen ver
vallen, stuitte op bedenkingen uit de be
trokken regio's; zodat de Raad van Be
heer besloot dit denkbeeld niet los te
laten, maar te doen rijpen in de tijd.
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Terreinsituatie te IJsselstein — Lopik
van het zenderpark der IMOZEMA
Onder: de Binnenlandse Omroep.
Boven : de Wereld Omroep.
Rechts onder: TV en FM in torengebouw.
Rechts boven : de beide reserve zenders
AM.
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Het zenderpark van de Wereld Omroep te
IJsselstein bleef — behoudens aanzien
lijke verbeteringen aan het antennebestand — qua technische organisatie —
gelijk aan dat hetwelk op 2 mei 1960 door
Prins Bernhard werd in dienst gesteld.
Behoudens de toevoeging van een 10 kWzender voor Europa-gebruik bleef het
park uitgerust met drie Philips zenders van
resp. 100, 100 en 50 kW en een Brown
Boveri zender van 100 kW.
Alle zenders voldeden, maar de 50 kW
zender moest volgens algemeen gevoelen
vervangen worden door een van ten
minste 100 kW.
Daartoe werden plannen gesmeed, doch
niet ten uitvoer gebracht, omdat de
Wereld Omroep zijnentwege een oplos
sing moest zoeken voor de toenemende
„struggle for life" in de ether, waarbij
steeds meer in kW tegen elkaar opgebo
den wordt en het recht van de sterkste
dreigt te overheersen.
In het algemeen kan gezegd worden dat
de Wereld Omroep van de alternatieven:
veel sterkere zenders in het moederland,
óf de „clientèle” in de wereld tegemoet
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Situatie antenne opstelling Wereld
Omroep
1 rondstraal antenne.
11 gordijn antennes
10 ruitantennes.

reizen en daardoor — door grotere nabij
heid — mammoetzenders in het moeder
land overbodig maken, de laatste mogelijk
heid heeft gekozen. De Wereld Omroep
kreeg de medewerking van de regering
voor vestigingen van radiozenders op
Bonaire binnen en op Madagascar buiten
Koninkrijksverband. Deze zenders vallen
— als staande op grondgebied buiten
Nederland — niet onder de jurisdictie van
de NOZEMA.
Om niet in te fijne detailering te vervallen
moge — wat de ogenblikkelijke situatie
van de diverse zenderparken betreft —
worden verwezen naar de ingevoegde
staten en situatie-tekeningen en — zeker
niet in de laatste plaats — naar de foto's.
Er ware te besluiten met het vermelden van
twee hangende projecten van belangrijke
omvang, die de Raad van Beheer reeds
geruimen tijd bezig houden en stellig nog
lang aandacht zullen vragen.

ORDERBOEK DER NOZEMA

Dat zijn :
a Het stichten van een derde TV-net.
b Het aandeel van de NOZEMA in het
oprichten en exploiteren van een Lan
delijk Centraal Antenne Systeem.
Punt a hangt nog wat in de mist, omdat
de regering — die de bevoegdheid en de
internationale bewilliging daartoe bezit —
zich moet beraden over de vraag of — en
zo ja wanneer — dat derde TV-net zal
worden gesticht.
De NOZEMA wacht in deze op „het
groene licht”, want de accommodatie van
ook een derde TV-net zal haar geen over
matige zorgen baren, omdat de keuze van
TV-torens in den lande zodanig is ge
weest, dat huisvesting van meerdere net

componenten in de torens — misschien
na het inbouwen van enkele betonvloeren
in de torencilinders — mogelijk blijft. Bo
vendien zijn bij de realisering van het
tweede TV-net aan de antennes reeds
voorzieningen getroffen, nodig voor uit
zending van een derde programma, zodra
de benodigde zenders zullen zijn geïn
stalleerd.
Ten aanzien van a, wacht de „NOZEMA”
dus af.
Ten aanzien van b. is het anders gesteld.
Men moet tot de Jaarverslagen van de
NOZEMA van 1962 teruggaan om voor
het eerst gewag te horen maken van het
toverwoord CAS. (zie blz. 36).
Vooraf ga hier en nu een beschrijving
van het standaardmodel van de typische
„radiotoren”, die voor vele TV- en FMstations als huisvesting wordt gebruikt.
Het commando-punt in de rij van torens
wordt gevormd door de toren behorend
tot het zender complex Lopik-radio, maar
staande op het grondgebied van de ge
meente IJsselstein (U).

DE RADIOTOREN VAN IJSSELSTEIN
Het grondgebied waarop de toren staat be
hoort tot de gemeente I Jsselstein. Maar or
ganisch is het machtige gevaarte een on
derdeel van het radio-tv-zender-complex
Lopik radio. De betonnen toren telt 25 ver
diepingen. Deze is representatief als type
voor alle radio-tv-torens in den lande.
Op die toren is een stalen naald geplaatst,
die een top heeft, die 382 m boven het
maaiveld uitsteekt. De betonnen toren is
96 m hoog.
Voor dat men op de begane grond de toren
binnengaat, leest men van een bord op het
voorterrein, dat de toren is vernoemd naar

de oud-voorzitter van de Raad van Beheer
van de NOZEMA Professor Mr. P. S. Gerbrandy, minister van Staat, oud minister
president in oorlogstijd, overleden in 1961.
Met de lift komt men tot de 21e verdie
ping van de toren, maar aldaar aange
komen kan de bezoeker — die voor dienst
aangelegenheden komt — desgewenst
overstappen in de tweemanslift, die is in
gebouwd in de metalen cylinder, die als
mast dienst doet voor het dragen van de
antennes.
Er is een halte op 21 8 m hoogte, waar men
de reportagecabine kan betreden. Deze
dient voor reportagedoeleinden. Op 280 m
is men ter hoogte van de FM-antenne en
op 320 m bij de tv-antenne's; op 360 m is
men in de regionen van Nederland II.
Helemaal aan de top bevinden zich de
semafoon-antennes. Deze laatste zijn uit
sluitend een PTT-aangelegenheid.
Op vier plaatsen is de stalen cylinder ge
tuid met stevige afspankabels. Zelfs bij
windkracht 12 moeten die in staat blijven
de toren rechtop te houden. Beschermde
platformen zijn op de verdiepingen 1 6, 17,
19, 21, 25. Niet omheinde platformen zijn
bovendien op de 18e, 19e en 20e ver
dieping.
De platforms 1 9 en 20 zijn voor schaalantennes, die straalverbindingen bewerk
stelligen met andere torens van het lande
lijke tv-net, met het video-schakelcentrum aan de Insulindelaan te Hilversum en
eventueel met andere vaste punten in den
lande. Platform 21 is geheel bestemd voor
de opstelling van reportageontvangers.
Op de verdiepingen 1 0 en 20 bevindt zich
ook de straalverbindingsapparatuur voor
telefoonverbindingen van PTT. Deze ver
bindingen doen hetzelfde werk als tele
foonkabels.
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Op verdieping 1 8 bevinden zich twee zeer
belangrijke parabool-antennes, want het
zijn de stalen schalen die permanent op
Hilversum zijn gericht.
Op verdieping 16 staat de tv-zender van
Hilversum I — beter gezegd: Nederland I.
Op die verdieping is het bureau van de
torencommandant en bevindt zich de cantine, van waaruit men een prachtig uit
zicht heeft in de richting van de stad
Utrecht. Op verdieping 17 zijn de appara
ten opgesteld van de tv-zender voor Ne
derland II. Op de 15e verdieping vindt
men het ingewikkelde buisachtige verdeelnet, dat zorgt voor de toevoer van de
juiste hoogfrequente energie aan de tal
rijke antenne-elementen.
De semafoonzender treft men op de der
tiende verdieping aan. Op de 12e is een
zogenaamde warmtewisselaar, als onder
deel van de centrale verwarming, die zich
— in een afzonderlijk gebouw — op de
begane grond bevindt. Op de vierde ver
dieping staat straalverbindingsapparatuur
van PTT. De accukamer is op de derde
verdieping en op de tweede staat het
noodaggregaat, dat automatisch in bedrijf
komt, als de elektriciteitsaanvoer van
buiten zou uitvallen. Er staat een waar
schuwingsbord bij met de mededeling:
„Deze machine kan elk ogenblik in wer
king komen”. Men wil namelijk niemand
laten schrikken als de PUEM een storing
heeft, wat zelden het geval is. Op de 25e
verdieping is het uitzicht op de Lek en zijn
uiterwaarden weids en bekoorlijk. Als een
„zilveren lint” kronkelt de rivier door het
land van Herman de Man.

Blik van de toren af op de Lek
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382.75m-i

DE RADIOTOREN
LOPIK

SEMAFOON ANTENNES

377m

TV ANTENNE NEO 2_

361 m

I

TV ANTENNE NEDJ

320 m
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De radiotoren Lopik, staande op het ge
bied van de gemeente IJsselstein, is met
inbegrip van de erop geplaatste antennes,
382 meter hoog en daarmede een der
hoogste torens in West-Europa.
De ronde betonnen toren bij IJsselstein
telt 25 verdiepingen, heeft wanden van
30 centimeter dikte en is 96 meter hoog.
Met de bouw van het gevaarte, dan on
danks een middellijn van bijna elf meter
zich toch als een slank silhouet aftekent
tegen de lucht boven het Utrechtse landschap, werd in 1958 begonnen. Dank zij
de toen nog maar weinig toegepaste glijbekisting nam het optrekken van de toren
slechts korte tijd in beslag, namelijk 19
etmalen. Met het afwerken van de bouw,
het monteren van de antennemast, het
installeren van de zendapparatuur en het
aanbrengen der antennes was uiteraard
heel wat meer tijd gemoeid. Pas op 9 mei
1961 werden de zenders in bedrijf ge
steld.

CL

FM
ANTENNE

REPORTAGE

I

-5

280rr>

REPORTAGE
CABINE

218
MAGAZUN /
HILVERSUM

DOC
ADM

|! U

‘STRAALVERB

X
73

85 m “

I

3”

: ‘NED »

\

\ x--'
XME£TKAMER z

\

x
WERKPLAA1

LOON OP ZAND

ZENDERS

CHEF

-—
: n n a
-J-l 4 3"/
60m l -'-.M-J
«.FILTERPLEXCR Band;

ACCU
KAMER

SEMAFOON
ZENDER /

104m —

Het spreekt vanzelf dat de radiotoren, die
een gewicht heeft van 8000 ton, kwam te
rusten op een sterk fundament, bestaande
uit 130 betonnen palen met daarop een
voetplaat van 400 kubieke meter beton.
De stalen mast, waaraan op verschillende
niveau's de radio-, televisie- en semafoonantennes zijn bevestigd, steunt even
eens op een betonnen draagvloer van drie
meter dikte, gelegen op de 23e verdieping
van de betontoren. De antennenmast met
een middellijn van twee meter wordt in
balans gehouden met kabels, die een dia
meter hebben van 3,8 tot 5,4 centimeter
en op een hoogte van respectievelijk 140,
220, 280 en 340 meter aan de metaal
constructie zijn bevestigd. De antenne
mast is tot een hoogte van 350 m bereik-
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baar met een lift, waarin plaats is voor twee
personen.
Op de grond zijn kabels verankerd in zware
betonnen tuiblokken, die zich op een af
stand van 225 meter van de radiotoren
bevinden. De tuiblokken steunen op een
fundament van zeventien schuin geheide
palen. De antennemast en de tuien oefe
nen samen een vertikale kracht uit op de
toren van niet minder dan 600 ton.
Om roestvorming en als gevolg daarvan
breuk van de kabels te voorkomen wor
den zij eenmaal in de drie of vier jaar van
onder tot boven voorzien van een verflaag,
waarin een flinke hoeveelheid bitumen is
verwerkt.

De semafoonzender van verdieping 13
is exclusief een PTT-aangelegenheid.
Het is een oproepsysteem, die en route
zijnde automobilisten in staat stelt — door
afgesproken lichtsignalen in een speci
ale ontvanger — boodschappen van hun
basis te ontvangen of van andere inge
wijden die door middel van de telefoon
worden uitgezonden.
De compoundmachine van verdieping
2 is een permanent bijstaande elektrische
energiebron — let ook op accukamer—, die
terstond actief wordt, zodra de energietoe-

voer uit het elektriciteitsnet stopt.

De stapelapparatuur van verdieping 4
is eveneens een PTT-aangelegenheid.
Het is een apparatuur, die nodig is om
aan de straalverbindingen voor de telefo
nie de verdeling over routes van honder
den verbindingen (op- en afstapelingen)
te kunnen toevertrouwen, terzelfdertijd
èn met behoud van de eigen identiteit.
De warmtewisselaar op de 12e ver
dieping is een soort relais in de warmte
voorziening van de toren, waarvan de
warmte-opwekkende installatie in een
afzonderlijk gebouw, op de begane grond
is ondergebracht.

De NSAop de eerste verdieping is het
Nood Stroom Aggregaat, dat de toren
van elektriciteit voorziet, nadat de toevoer
daarvan uit het net is weggevallen.
De Filterplexer van verdieping 1 5 is een
buizenstelsel, waarbinnen onderschei
dene voedingsenergieën (voor beeld en
geluid) naar de antennes gevoerd wor
den, zonder hun identiteit in de gemeen
schappelijke toevoerweg te verliezen
(plexer) en waarbij één zijband wordt
geamputeerd, (filter).

Antennegain :

Zendergegevens :
TV-zender Ned. 1 (kanaal 4) effectief vermogen
TV-zender Ned. 2 (kanaal 27) effectief vermogen
FM-zender Hilversum 1, 2 en 3 effectief vermogen
Semafoonzender effectief vermogen
Straalverbindingszender opgewekt vermogen
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Antennegain Is een uitdrukking van de
effectverhoging, die het stralingsveld van
een zender kan krijgen, door passende
keuze van antennevorm en antennerangschikking, als men de energie — die
normaal in een bol der ruimte wordt uit
gestraald — door die opstelling — in een
schijf kan samenpersen. Er heerst dan in
die schijf — afgezien van een verliesfactor
— een veldsterkte, die enige malen hoger
is, dan de veldsterkte, zonder het toepas
sen van die kunstgreep, zou zijn. Het
verschil is de ,.antennewinst" of „gain".
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HET LANDELIJK CAS
„Met het oog op de ontwikkeling van de
nieuwe mogelijkheden op Draadomroep
en Draadtelevisie gebied en de wenselijk
heid hetgeen reeds in praktijk wordt toe
gepast ten aanzien van de aanleg van
particuliere centrale antennes te legali
seren", moest de Raad van Beheer zich
uitspreken over een door de regering
voorgenomen poging tot wetswijziging,
die ook insneed op de NOZEMA-wet van
1935.
Het kwam er op neer dat de NOZEMA
zich moest uitspreken over de vraag of
zij „in de markt” was voor het optreden
als concessionaresse. De NOZEMA ant
woordde bevestigend.
Alvorens verder te gaan is het gewenst
enkele woorden te wijden aan wat het
CAS is en beoogt;

HET LANDELIJK CENTRAAL ANTEN
NE SYSTEEM (CAS)
Vereenvoudigde voorstelling van en
kele — ook technische — aspecten

Het CAS is een verédeling van de radiodistributie uit de jaren oertig. Met dat
verschil, dat klank- en beeld-distributie
nu samengaan.
Aan het CAS moet dan ook geen te zware
betekenis worden gegeven, als iets vol
komen nieuws.
Want „centrale antenne-inrichtingen"
(CAI) of; „gemeenschappelijke anten
ne-inrichtingen" (GAI) voor een aantal
kijkers-luisteraars (k.l.) bestaan al lang.
Het landelijk CAS bedoelt een overkoepe
ling te worden van de bestaande centrale
en gemeenschappelijke antenne-inrich
tingen en de stichter van nieuwe.
Tijdens de ontwikkeling van de gemeen-

schappelijke ontvangst zijn termen inge
voerd, die tot verwarring kunnen leiden,
omdat men er niet dezelfde betekenis aan
hecht.
Zo is er wel degelijk onderscheid tussen
„draadtelevisie" en CAS. Er is ook over
eenkomst. Pure draadtelevisie is een vorm
van beeld- en klankdistributie over een
draadnet — niet gevoed door zenders —
waarbij de ontvangtoestellen der aange
slotenen van eenvoudiger constructie
zijn, dan de normale huisontvangers. Deze
ontvangers zijn buiten het draadnet on
bruikbaar.
Bij het CAS behoudt men zijn normale
huisontvanger, ook al wordt de programmavoeding er van niet van een zender be
trokken. Treedt de gebruiker uit het net —
b.v. door overplaatsing of verhuizing —
dan blijft het toestel bruikbaar als zelf
standige ether-ontvanger.
CAS sticht een nieuw net en vergemak
kelijkt daarmee de handelingen diedek.l.
zélf moet doen. Bovendien levert het CAS
programma's af, die éénlingen niet, of
alleen onder extra technische inspanning,
op hun beeldbuis krijgen.

Plotselinge wendingen in de technische
werkelijkheid vangt het CAS op.
Geen wonder dat de doorsnee k.l. — die
aanzienlijk minder technisch is ingesteld
dan zijn voorganger uit het „stoom"radiotijdperk naar de komst van het CAS
uit ziet, om hem te verlossen van veel
„zelf doen".
De bestaande gemeenschappelijke cen
trale antenne systemen (GAI'S en CAI'S)
in flatgebouwen en woonwijken van
bouwverenigingen, waren — strikt ge-

nomen — onwettig. Er is vergunning voor
de aanleg, inrichting en exploitatie nodig.
PTT heeft het monopolie.
Er is met dit voorschrift de hand gelicht;
al vergunt PTT niet, dat flat- of ander
soortige wooncomplexen — uitgerust
met een oogluikend toegestaan centraal
antenne systeem — met elkaar verbonden
worden door een ingegraven kabel of
door een over de straat gespannen draad.
Het CAS beoogt Nederland te bedekken
met een kabelnet, dat zich op vele plaatsen
vertakt in een fijnstructuur van huisbedrading ; hetzij al aanwezig in de gestichte
gemeenschappelijke antenne inrichtingen
in de grote woon-agglomeraties, hetzij
nieuw te creëren. Wel moeten de bestaan
de inrichtingen voldoen aan een aantal
technische vereisten. Nieuwe systemen
moeten, met inachtneming van zekere
technische voorschriften worden ge
maakt.

Men kan zich afvragen waarom PTT de
gehele exploitatie van het CAS niet aan
zich houdt. Te meer waar deze exploitatie
alle beloften inhoudt om een verantwoordbare onderneming te worden.
De reden is, dat — behalve technische
aspecten — het CAS ook omroep-politieke en civielrechtelijke kanten heeft;
waar PTT — als staatsbedrijf — zich liever
buiten houdt.
Straks zullen er immers programma's —
ook buitenlandse — moeten worden ge
kozen, waaromtrent controversen kunnen
rijzen. De inhoud dier programma's kén
aanleiding geven tot verwijten van partij
digheid, aanstoot geven, als anderszins.
Het CAS-net maakt lokale en regionale
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afzonderingen van een aantal mazen ten
behoeve van een éénmalig oogmerk of
van een dat meer blijvend is (regionale
omroep) mogelijk.
Ook zijn afzonderingen van deze aard
mogelijk met betrekking tot radio-TVreclame, die geen landelijke verspreiding
behoeft of gedoogt.
Dit zijn zaken, waarmee PTT zich niet be
moeit. Wat PTT wil, is het bedrijf uitoefe
nen van een elektronische Van Gend en
Loos, die de programma-pakketten aan
voert — per kabel of per straalzenderverbinding, welke de exploitatie-maatschappij aan PTT—tegen betaling — op
draagt te transporteren.
Daarom bevorderde PTT de indiening van
een wetsontwerp, dat hem vergunt zijn
monopolie te delegeren aan de NOZEMA,
of aan een dochteronderneming dezer
N.V.
Nu de wet is aangenomen, zal men straks
voor het stichten van een GAI machtiging
behoeven.
Het zal nog wel even duren vóór het CAS
begint, want, hoewel de wetswijziging is
aangenomen, zal de minister van water
staat eerst met een uitgewerkte CAS-opzet voor de Kamer verschijnen, alvorens
het „fiat" voor de exploitatie te geven.
Misschien is men geneigd te zeggen:
„Welk een omhaal voor een doodgewone
uitbreiding of wederopleving van de oude
radio-distributie, die al jarenlang een
zorgenkind is van de exploitatie-rekening
van PTT”.
Het hoofdmoment voor de wederopbloei
van de distributiegedachte over een
dradennet, ligt bij de televisie.
Wat is daarvan de oorzaak?
Lange tijd twijfelden zelfs ingewijden aan
de mogelijkheid TV-beelden langs een
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draad of een kabel te vervoeren.
De „draad” waarover gewone telefoon
gesprekken worden gevoerd, is onge
schikt om „muziek” te transporteren van
studio naar zender.
PTT construeerde daarom — jaren ge
leden — „edelkabels”, die „muziek-aders”
werden genoemd.
Dat zijn geleidingen van hoge elektrische
kwaliteit, waarin — willen zij voldoen —
óm de 50 km of zo, versterkers moeten
worden gebouwd. Die versterkers vervul
len een soortgelijke functie als — vroeger
— de pleisterplaatsen op de route van de
diligence. Daar werden immers de reizi
gers gerécreëerd en de paarden verwis
seld.
De versterkers „peppen” het teken, dat
uitgeput is, óp; tot aan de volgende
pleisterplaats.

Vraagt men waarom dat nodig is bij mu
ziek, dan luidt het antwoord, dat een
kabel fijner elektrische nuanceringen
moet kunnen verwerken, naarmate het
aantal informatiepunten dat het signaal
meedraagt, groter is. Bij televisie is dat
aantal zeer groot.
Toch is het schijnbaar onmogelijke tot
stand gebracht. De afstand tussen pleis
terplaatsen moet korter zijn, dan bij muziekaders; maar door de gelukkige ont
dekking van de „halfgeleiders” — meer
bekend onder de naam „transistors” —
zijn de moeilijkheden óók voor TV-distributie langs draden opgelost.
Niet alleen kan men één TV-programma
(met vergezellend geluid) langs een kabel
transporteren, men kan langs één en
dezelfde kabel een heel pakket van vier

TV-programma's — of meer — en twaalf
tot zestien radio F M-programma's ver
voeren, zonder dat het ene programma
het andere ..bijt".

Het is duidelijk, dat kabelprogramma's —
in tegenstelling met radio-programma’s
via zenders — immuun zijn voor atmosferisch-elektrische storingen.
Een ander voordeel van het CAS is de —
vrijwel — onbeperkte schakelmogelijkheid
Niet alleen is men vrij in het gebruiken
van vrijwel alle „kanalen” in alle frequentie-banden — die nu — in moeizaam ver
lopend overleg — onder internationale
gegadigden gretig worden „uitgemijnd”,
omdat men met zenders de beelden en
klanken de ether in plonst — terwijl men
bij CAS beelden en klanken in een draad
ópsluit.
Zenders zijn in een CAS-gedachtengang
goed voor de bediening van de verspreide
k.l. — voornamelijk in de lintbebouwingsgebieden, waar installatie van het CASnet vooralsnog — vanwege onrendabiliteit — achterwege blijft.
Er is tegenover het CAS gesteld: het
doorgeefsysteem met TV- en FM-zendertjes. Het „doorgeefsysteem” ziet de be
hoefte aan dienstbewijs, anders gezegd:
aan hulp bij het bedienen van het steeds
ingewikkelder worden van radio- en TVontvangst, iets te gretig voorbij.
Wie straks, tijdens het fungeren van een
„doorgeefzender” — stelsel de nieuwe
„kanalen” — eventueel die met buiten
landse programma's — wil ontvangen, zal
zijn bestaande antenne moeten „aanpas
sen” aan de nieuwe vereisten. Alsook
zullen technische beheerders van bestaan-

de gemeenschappelijke antenne-inrichtingen dat moeten doen.
Bij het CAS gaat dat met een handomdraai.
Centraal wordt daar voor de aanpassing
aan nieuwe wensen gezorgd, zonder dat
iemand iets aan zijn toestel of zijn antenne
moet veranderen.
Een voordeel van het CAS-stelsel, tegen
over het „doorgeefzender-”systeem, is
het verdwijnen op den duur — van de tal
loze afzonderlijke verzorgingsinstanties,
die het technische toezicht uitoefenen in
de wooncomplexen. En die daar van af
willen, omdat het hen bezwaart.
Altijd weer het dak op voor het aanpassen
van de antenne aan een nieuwe technische
daad van de doorgeefzenders altijd weer
stormschade-herstel, onophoudelijk de
onestetische antennebouwsels contro
leren om bouw- en woningtoezicht van het
lijf te kunnen houden.
Inplaats daarvan onzichtbare programmaaanvoer door het CAS en diens centraal
georganiseerde, naar de ledematen uit
waaierende, deskundige service.

Bij wijze van verduidelijking door een
beeld, zouden we deze technische zelf
standigen bij de gemeenschappelijke
radio-TV-ontvangst, technische „warme
bakkers” willen noemen. Die er wel eens
naar verlangen van een kruimelbedrijf af
te komen door het „brood” voortaan van
„de fabriek” te betrekken.
Zij willen de staat van „koude bakker”;
een economisch-maatschappelijke ont
wikkeling, die in het werkelijke bakkers
bedrijf een waarneembare „trend” is.
De ontwikkeling van de satelliet-ontvangst vraagt bovendien een gemeen
schappelijke en geen individuele aanpak.
Alles tegen elkaar afwegend, neigt de
Gewonde torenmast van Smilde
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balans der voor- en nadelen uit beide
systemen met een vóór naar het CAS.
Na eindeloos schijnende vertragingen in
proevende en keurende, wetgevende in
stanties, is het CAS-wetje op 1 0 juni 1 969
aangenomen in de Tweede Kamer en op
7 oktober d.a.v. in de Eerste Kamer.
Het werd afgekondigd in Staatsblad no.
468 van oktober 1969.
De NOZEMA kon dus nu met uitgewerkte
plannen komen voor de technische en
financiële opzet der CAS-onderneming,
waaraan de minister behoefte heeft.
Deze plannen zullen te juister tijd bij de
minister van Verkeer en Waterstaat inge
diend en — aangenomen dat de Kamer
bewilligt — uitgevoerd worden.
Aan de zijde van de NOZEMA blijft een
gevoel, dat de glans van het effect van
een onderneming iets verdoft, als een
voornemen tot stichten en uitvoeren
openbaar discussie-punt is gedurende
welhaast acht jaar.
Niettemin tintelt de lucht bij de NOZEMA
in afwachting van nieuwe grote opdrach
ten, die kunnen bestaan in het stichten
van een derde TV-net en in het aanvatten
van een CAS.
Ook kan de Wereld Omroep op elk ogen
blik nieuwe beroepen op haar doen.
„The air is full of noises, sounds of sweet
Instruments
and
sometimes
voices"
(„Tempest").

Een inrichting, die zo kwetsbaar is voor
het hemelvuur bijvoorbeeld mag daarom
van geluk spreken.
Talloze malen worden de torens door de
bliksem getroffen, doch dank zij de doel
treffende beveiligingsmaatregelen werd
nimmer noemenswaardige schade aange
richt.

De enige calamiteit, die deze naam ver
dient, vond plaats op 14 augustus 1968,
toen een Amerikaanse straaljager in mili
tair oefenverband tegen een der tuien aan
vloog van de televisie- en radiomast op
de betonnen toren van het station Smilde.
De tui knapte af, de mast trok scheef,
doch de intact gebleven tuien hielden de
mast — zoal niet recht op — staande.
De schade — die door verzekering werd
gedekt — was spoedig hersteld ; gevolgen
van de botsing kwamen nauwelijks tot
uitdrukking in de door Smilde uitgestraal
de TV- en FM-programma's.

Opvulzenders
Twee halve zenders maken een hele
Bij het ontwerpen van de twee tv-netten
en de drie FM-netten is al dadelijk na de
vaststelling van de dislokatie van de
zenders over Nederland, de mogelijkheid
onder het oog gezien van de opvulling
van onbevredigd verzorgde gebieden met
steun- of hulpzenders.

Calamiteiten

In haar 35-jarig leven bleven materiële
calamiteiten aan de NOZEMA bespaard.
Aan haar zenderpark in het land werden
geen grote schaden aangericht, noch
deden zich ernstige persoonlijke ongeluk
ken voor.
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eigendom is van de SEP — waartoe de
KEMA behoort — en die voornamelijk zal
worden gebruikt voor schakeldoeleinden
in de stroomdistributie van de SEP. De
Arnhemse hulpzender zal waarschijnlijk
medio 1 970 in bedrijf kunnen komen. Hier
worden zenders van gering vermogen toe
gepast van de Standard Electric Lorenz AG.
Met betrekking tot Limburg zijn de plan
nen nog in het voorbereidingsstadium.
In uitvoering is een aanvullende voor
ziening voor Zuid Limburg door plaatsing
van zg. frequentie-wisselaars te Hulsberg.
Afhankelijk van de resultaten van deze
aanvullende voorziening, zal moeten wor
den nagegaan of nog meer aanvullingen
nodig zullen zijn. In dat geval wordt ge
dacht aan plaatsing van een zender in een
torenvoorziening t.b.v. de straalverbin
dingen, waarschijnlijk te bouwen in het
zuidelijkste deel van Limburg. Of dan ook
Hulsberg nog weer al of niet dient te wor
den gehandhaafd, kan eerst uit proefne
mingen ter plaatse worden afgeleid.

In 1968 is het besluit gevallen, dat het
zuiden van Limburg en de omgeving van
Arnhem in aanmerking dienden te komen
voor betere ontvangst.
De maatregelen daartoe zijn voor Arnhem
het verst gevorderd. Daar komt een dubbel-tv-zender in een betonnen toren, die

Mede in verband met het streven de TVen FM-zenders zo lang mogelijk onbe
mand in de lucht te kunnen houden — het
geen uitsparing betekent van technisch
hoogwaardig personeel — is een methode
gevonden, waarbij de zenders voor de
verschillende „kanalen" in tweeën zijn
gesplitst. Normaal werken twee halve
zenders als een hele. Maar zodra een
defect optreedt, zal dat zelden invloed
hebben op de werking van beide helften.
Meestal blijft één helft operationeel. Dit
intact blijven van één helft is van belang
voor de handhaving van de verbinding

met kijkers-luisteraars. De ontvangststerkte moge dan wat minder zijn met zo'n
halve zender, de verbinding blijft gehand
haafd. Het klinkt eenvoudig en vanzelf
sprekend, doch zonder het technisch ver
nuft van PTT zou deze automatisch en
onopvallend plaatshebbende deling van
een gehele zender in een halve werkzame
en een halve „zieke” niet van gedachte
werkelijkheid zijn geworden.
Deze methode heet: de actieve: als de
omstandigheden dat wenselijk maken(b.v.
bij AM-hulpzenders) wordt de methode
toegepast van: één zender staat blijvend
als reserve naast de werkende zender
(passieve methode).
Het merkwaardige station Goes

Dit „helften-systeem gaf ten aanzien van
het TV-station Goes de mogelijkheid van
een geestige oplossing van een probleem.
Zoals elke toren in Nederland, die voor
radio doeleinden dient, heeft de toren
van Goes twee zenders. Een voor net I en

een voor net II.
Nu bleek dat de zender van net 1 — ka
naal 7 (Band I) — vooral zuidwestwaarts
geen beste prestatie leverde, zodat de
kijkers in West-Zeeuws-Vlaanderen moei
te hadden met de ontvangst van het
programma Nederland I.
Het bleek echter dat de zender van net 2 —
kanaal 32 (Band V) — een surplus aan
werking had, zelfs als met de helft van het
zenderpaar werd gewerkt. Deze ervaring
uit de praktijk was aanleiding om de
succesvolle zender van net 2 voor de helft
te bestemmen als ondersteuner van kanaal
7 van net 1. Daartoe ontving de succes
volle helftzender een frequentie, die be
hoort bij kanaal 29. Het effect was verras
send. Tot van Brussel uit wordt goede
ontvangst gemeld. De geamputeerde 2e
helft van kanaal 32 werd bijbesteld, zodat
Goes II weer op volle sterkte arbeidt.
Smilde-stereo

Anderzijds wordt — indien een andere op-

Goes
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lossing tijd kost — wel eer.s op verant
woorde wijze het beginsel „beter een half
ei dan een ledige dop” toegepast. Dat
geschiedde ten aanzien van de stereoaanvoer naar Smilde. Normaal is voor de
tweede programma-aanvoer-weg, die stereouitstraling nodig heeft, een kabel- of
straalverbinding beschikbaar te stellen.
Maar aangezien deze methode kostbaar
is en stichtingstijd opeist, is, ten aanzien
van de stereorisering van Smilde een
„noodverband” toegepast.
Toen Markelo een straalverbindings-aanvoerweg kreeg voor beide stereocomponenten van het geluidsbeeld, werd be
sloten van die aanvoerweg ook Smilde te
laten profiteren. In die zin, dat het door
Markelo uitgestraalde stereosignaal met
een gevoelige professionele zogenaamde
Ball-ontvanger in Smilde werd opgevan
gen en door het eigen Smilde-FM-kanaal
weer werd uitgezonden.

Het ogenblik is nu gekomen voor een
terugblik.

Arnhem
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TWEEDE GEDEELTE

Geboorte en eerste levensjaren van
de NOZEMA

Men mag wel vragen — na lezing van
hetgeen hieraan voorafging —: „Hoe is
deze merkwaardige instelling ontstaan en
wanneer werd aan haar verschijning in
de omroepwereld behoefte gevoeld?"
Om op die vragen een antwoord te
geven, moge de volgende bijzonder
heden over ontstaan en eerste jeugd van
de NOZEMA dienen.
Er zijn in Nederland verscheidene instel
lingen, die een samengaan te zien geven
van Overheids- en particuliere onder
nemingsvorm.
Zelden zal zo'n gemengd bedrijf de stor
men der ontwikkeling en de wisselende
eisen van een samenleving zo hebben
verwerkt als de „Nederlandse Omroep
Zender Maatschappij NV" — afgekort
„NOZEMA".
Een aanwijzing hiervoor is, dat de struc
tuur van de NOZEMA, dat wil o.a.
zeggen : haar statuten en haar huishoude
lijke reglement, in de afgelopen vijf-endertig jaar ongewijzigd zijn gebleven.
Gedurende dit lange leven is de samen
werking tussen de deelnemers, zijnde de
Staat der Nederlanden en de vier grote
particuliere omroeporganisaties, vrucht
baar geweest en zij is dat nóg.
De NOZEMA heeft een
exclusieve
kring van cliënten. Alleen die instanties,
die een „uitzendbevoegdheid" van de
overheid hebben, mogen van haar zenders
gebruik maken. Het werk van de NOZE
MA vond zijn voorlopige bekroning in
de officiële ingebruikneming van de
nieuwe zendertoren op het grondgebied
van de gemeente Wieringermeer, dat aan

twee televisiezenders en aan drie FM
zenders huisvesting geeft en het eerste
station der NOZEMA is waar alle zenders
onbemand zijn en automatisch van Lopik
uit worden bediend en gecontroleerd.

Alle aandeelen luiden op naam en zijn geplaatst
bij de oprichting der vennootschap.
Houder van aandeelen A kan uitsluitend zijn de
Staat der Nederlanden, houders van aandeelen
B kunnen uitsluitend zijn de omroeporganisaties
in Nederland, die over een evenredig deel van
den zendtijd beschikken.

Wie en wat is de NOZEMA?

Artikel 6
De storting op de aandeelen vindt plaats In
contanten Op elk aandeel is bij oprichting ge
stort 10%. zijnde een bedrag van f 1.000.—;
teruggave op de aandeelen mag nooit zoo ver
gaan, dat het gestorte kapitaal, pro resto, min
der dan 10% van het geplaatste kapitaal ver
tegenwoordigt.

Laat ons — om haar doel en werken te
schetsen — enkele gedeelten van artike
len aanhalen uit haar Statuten: Artikel 2
vermeldt dat het doel der Vennootschap
is:
a. de aanleg en exploitatie van, aan de
eischen
des tijds voldoende, zendinrichtingen voor den Nederlandschen
radio-omroep, ten behoeve van organisa
ties of personen, tot het doen van uit
zendingen bevoegd;
b. het ter hand nemen van die werkzaam
heden, welke met aanleg en exploitatie
van deze zendinrichtingen direct verband
houden of daaraan verwant zijn en tevens
dienstig zijn, om het omroepwezen in
Nederland te steunen of het doel, ge
noemd sub a, te bevorderen.
De vennootschap is tevens bevoegd tot
het verrichten van de taken, welke, niet
liggende op het eigenlijke gebied der
programmaverzorging en niet direct ver
band houdende met aanleg en exploitatie
van de sub a bedoelde zendinrichtingen,
als voorwerp van samenwerking tusschen
de omroeporganisaties te beschouwen
zijn en overeenkomstig de Statuten, zoals
deze ter zake luiden of zullen luiden, ter
hand genomen kunnen worden.
Artikel 5
der
vennootschap
bedraagt
Het
kapitaal
f 1000.000.— verdeeld in 100 aandeelen van
f 10.000— te weten: 60 aandeelen A en 40
aandeelen B.

Artikel 8
Indien een aandeelhoudster B haar bevoegdheid
tot het doen van uitzendingen definitief verliest.
Indien het haar toebedeelde aantal zenduren
verhoudingsgewijs belangrijk wordt verminderd,
of Indien andere omstandigheden optreden,
welke moeten leiden tot haar uitvallen als
aandeelhoudster, of tot vermindering van haar
aandeelenbezlt, doet de Raad van Beheer ten
spoedigste aan den Minister een gemotiveerd
voorstel over de wijze waarop de vrijkomende
aandeelen van de betrokken omroeporganisatie
aan de overige aandeelhoudsters B zullen wor
den toegekend.
Als maatstaf bij deze toekenning zal gelden de
evenredigheid tusschen aandeelenbezit en toe
bedeelde zenduren.
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door een raad
van beheer, bestaande uit ten minste 9 en ten
hoogste 10 leden, naar gelang de Minister be
paalt.
De Minister benoemt, als het aantal leden 9
bedraagt, 5 en als het aantal leden 10 bedraagt,
6 leden, te weten 2 leden uit den Radio-Raad,
onder wie den Voorzitter van dat college, ten
hoogste 3 leden, werkzaam bij het Staatsbedrijf
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie en voorts,
te zijner beslissing, 1 persoon naar vrije keuze,
met dien verstande, dat uit den Radio-Raad en
als werkzaam bij het Staatsbedrijf der PTT,
nooit meer dan 2 resp. 3 leden benoembaar
zijn.
De omroeporganisaties zullen tezamen vier ver
tegenwoordigers In den raad van beheer heb
ben.
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Als regel en zoo mogelijk wijst Iedere omroep
organisatie 1 vertegenwoordiger aan.
De leden van den raad van beheer worden be
noemd voor den tijd van vier |aar, de leden
van den raad van beheer zijn herbenoembaar.

Ontstaan
Een commissie, bestaande uit leden van
de Radio-Raad, leidende figuren uit PTT
en uit de vier omroepverenigingen, onder
voorzitterschap van de latere Minister
van Binnenlandse Zaken, H. van Boeyen,
bereidde een Ontwerp van Wet voor, dat
in het voorjaar van 1935 door de toen
malige Minister van Binnenlandse Zaken,
Mr. J. A. de Wilde, bij de Staten Generaal
werd ingediend.

Het Voorlopig Verslag op het ontwerp van
Wet, dat op 16 april 1935 werd uitge
bracht, was in het algemeen in een toon
van waardering gesteld:
„Verscheidene leden” — aldus het
Verslag — spraken er hun voldoening
over uit, dat de Minister er in geslaagd
is, mede door de instelling van een
Commissie, waarin, onder meer zitting
hadden vertegenwoordigers van de
vier groote omroeporganisaties, over
eenstemming tusschen deze organisa
ties te verkrijgen. Met het denkbeeld
van een gemengd bedrijf in den vorm
van samenwerking tusschen den Staat
en de omroeporganisaties konden deze
leden zich in beginsel vereenigen”.
Zelfs een grapje klonk er in op, toen,
ten aanzien van Artikel 1, enige leden
opmerkten,
„dat de naam „NOZEMA" voor hen,
die Grieksch kennen, steeds een eigenaardigen klank zal hebben, door de
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overeenkomst tusschen dezen naam en
het Grieksche vovr./xx hetwelk ziekte be
tekent en in overdrachtelijken zin de
beteekenis heeft van waanzin."
Minister de Wilde ging hier in de Memorie
van Antwoord (ingezonden 10 mei 1935)
vrij nuchter op in, door te antwoorden :
„Daar de naam „NOZEMA" met het
Griekse woord •wr.y.'ji niet geheel gelijk
luidend is, door het verschil van de
sigma en de zêta, meent de ondergeteekende, dat er geen voldoende
aanleiding is een andere benaming te
zoeken”.
Op 20 juni 1935 wordt het Ontwerp van
Wet zonder hoofdelijke stemming aan
genomen in de Tweede Kamer en op
22 juli daarna, zonder beraadslaging en
zonder hoofdelijke stemming in de Eerste
Kamer.
De afkondiging in het Staatsblad ge
schiedde op 3 september 1 935. (No. 511).

En zo werd op 21 december 1935 ten
overstaan van notaris Mr. Bastiaan
Grootenboer te 's-Gravenhage de acte
van oprichting verleden van de „NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP GEMENGD BE
DRIJF „NEDERLANDSE OMROEP ZEN
DER MAATSCHAPPIJ „NOZEMA”.

Voor de eerste maal werd aangewezen
tot voorzitter van de Raad van Beheer de
heer J. H. van Boeyen, die, na de Kamer
verkiezingen van 1937, op 24 juni, be
noemd tot Minister van Binnenlandse
Zaken, als voorzitter werd opgevolgd
door Professor Mr. P. S. Gerbrandy.
De nieuwe voorzitter werd op 1 0 augustus
1 939 benoemd tot Minister van Justitie in
het nieuw opgetreden kabinet De Geer.

Professor Gerbrandy bleef nochtans het
voorzitterschap van de Raad van Beheer
uitoefenen, tot aan de verplaatsing der
regering naar Londen, in mei 1940. De
ondervoorzitter, Mr. J. A. van Rooyen
nam zijn taak over.
Secretaris van de Raad van Beheer werd
— bij de oprichting der NV. — Dr.
A. A. M. Enserinck.
Meer dan eens zou de NOZEMA er
varen, dat leden van de Raad van Beheer
geroepen werden tot dienaren van de
Kroon, of dat de gelederen van de Raad
werden versterkt met hen die dit tevoren
waren.
Voor de eerste maal werd tot Directeur
van het bedrijf benoemd. Ir. A. Dubois,
Oud-Directeur van
de „Nederlandse
Seintoestellen Fabriek" te Hilversum.
De NOZEMA kon haar taak, in het
belang van het Nederlandse Zenderwezen, beginnen. Het is interessant, na te
gaan, hoe de NOZEMA kón ontstaan,
in weerwil van de heftige tegenstellingen,
die in de tien jaar, die aan de totstand
koming van het Gemengd Bedrijf vooraf
gingen, het Nederlandse omroepwezen
verdeelden.
VOORGESCHIEDENIS

Het Nederlandse omroepwezen, dat in
technisch opzicht door de NOZEMA
wordt gediend, ontstond in 1919, toen
de Haagse ingenieur H. H. S. a Steringa
Idzerda, Directeur van de „Nederlandse
Radio Industrie", op de Jaarbeurs te
Utrecht — met door Philips vervaardigde
zendbuizen — een demonstratie gaf van
de mogelijkheid tot draadloze over
brenging van spraak en muziek, tussen
het Vreeburg en het Janskerkhof aldaar.

Van 1920 tot 1924 deed deze fabriek,
deels in samenwerking met de, in 1916
opgerichte,
„Nederlandse
Vereniging
voor Radiotelegrafie", uitzendingen, die
het karakter droegen van proefnemingen.
Zoals het meer gaat met geschenken van
wetenschap en techniek, werd aanvanke
lijk een ongebonden gebruik van de
radio-omroep gemaakt door de weinigen,
die over de middelen beschikten hem
technisch te hanteren.
„Telegrafen en telefonen" — zoals zij
heetten — mocht niet iedereen aanleggen
en gebruiken. De overheid had daar orde
op gesteld bij de Wet van 22 februari
1904. Dat die orde er moest zijn was
duidelijk. Niet iedereen kan worden toe
gestaan, bovengrondse geleidingen in
beemd en land op te richten en nog veel
minder om kabels in te graven.
Ten tijde van de geboorte van de draad
loze telefonie bestond de neiging, al de
„telefonen" — dat zijn dus de „draadtelefonen" — onder gemeenschapsbeheer te brengen. Voor zover dat nog
niet het geval was, werkten enkele parti
culiere ondernemingen op een, door de
overheid verleende, concessie.
Bij de „telegrafen" had de overheid reeds
lang tevoren het alleenexploitatie-recht
aan zich getrokken.
Maar nu kwamen daar omstreeks de eeuw
wisseling de „draadloze telegrafen". De
aanleiding tot orde-schepping in het ge
bruik er van was voor de overheid, aan
vankelijk minder duidelijk.
Als er slechts een zend- en een ontvang
station zijn, zonder dat zij door metalen
geleidingen onderling zijn verbonden,
waar ligt dan de noodzaak of de geboden
heid, tot het aanleggen van een breidel,
bij het gebruik door particulieren?

Afgezien van andere beweegredenen —
soortgelijk aan die, welke geleid hebben
tot het monopolie van het postverkeer —
was er echter aanstonds een noodzaak
voor de overheid om ordenend op te
treden,
doordat
radiografische
seintekens wel zonder koperverbinding tussen
zender en ontvanger kunnen reizen,
doch daartegenover beslag leggen op een
bepaald „kanaal", waarin zich de elek
trische processen voor een deel afspelen.
De natuur van de ruimte is, dat zij zich
niet bekommert om landsgrenzen. Om de
mogelijkheden dier ruimte eerlijk onder
de naties te verdelen, waren internationale
afspraken onvermijdelijk.
Deze afspraken kon — uiteraard —alleen
de overheid met andere overheden ma
ken, zodat ordening bij het gebruik van
radio-telegrafen evenzeer noodzakelijk
was als bij de draadtelegrafen.
De ordeningshoogheid, ook op dit ge
bied, werd op gemakkelijke wijze afgekondigd. Aan de PTT-wet van 1904
werd eenvoudig deze zinsnede toe
gevoegd :
(Artikel 1) „Zowel in dit, als in de
volgende artikelen, zijn onder „telegra
fen en telefonen" tevens begrepen
radiotelegrafen en radiotelefonen".
De wetgever had hier een vooruit
ziende blik, want op de radioZe/e/oon
zouden de technici zich nog 12 jaar de
tanden stukbijten.
In 1919 verscheen de draadloze telefonie
voor 't eerst in Nederland.
Toen allerlei toepassingen op dit gebied
zich aandienden, wenste de overheid de
ontwikkeling daarvan niet te remmen,
doch zij behield zich van stonde af vóór,
deze efemere materie in geordende banen
te voeren; al was 't alleen, omdat ook

hier het „kanalen-vraagstuk", dat wil
zeggen: gebruikte golflengten, interna
tionale regelingen vorderde.
Behalve een zestal kleinere particuliere
ondernemingen bewogen zich de „Neder
landse Radio Industrie" en de „Neder
landse Seintoestellen Fabriek" te Hilver
sum op dit nieuwe terrein. De laatste
bracht het nieuwe middel tot commerciële
toepassing op vrij grote schaal, door de
voorbereiding in 1918 en de stichting, in
1920, van een Radio-Beursdienst; in
1922 gevolgd door een Radio-Persdienst
van het Persbureau Vaz Dias te Amster
dam.

De overheid ving deze activiteiten op,
door aan de betrokken particuliere exploi
tanten een z.g. „fabrikanten-vergunning"
te verlenen voor het bouwen en beproe
ven, van een zender, onder het uitdruk
kelijk beding, dat, met de verlening van
zulk een vergunning, niet geprejudicieerd
werd ten aanzien van het toekomstig lot
der apparaten en de met hen geschapen
organisatie.
De Radio Beurs- en Persdiensten werden
reeds in 1 923 door de overheid in exploi
tatie overgenomen, omdat zij een uit
wisseling van berichten op zakelijke
basis betroffen ,waarbij de overheid
geen aandeel had in de inhoudsvorming
der overgebrachte mededelingen, maar
met de, inmiddels ontstane, „radioomroep", waarmee muzikale klanken en
informatie van niet-zakelijke aard werden
verspreid aan allen, die in staat waren ze te
ontvangen, had zij méér moeite.
Hierbij was niet alleen een ordening nodig
met betrekking tot het instrument dat
verbreidde, doch óók ten aanzien van het
verbreide en van hen die verbreidden.
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Aanstonds voelde de overheid huivering
zich met deze taak, liggende in het cultu
rele en geestelijke vlak der menselijke
activiteiten, te belasten. Bij de Wet van 1 2
mei 1928 (Aanvulling en wijziging van de
T. en T.-wet 1 904) verzekerde zij zich een
aantal aanvullende bevoegdheden, om
deze nieuwe ontwikkelingen in de hand
te kunnen houden.
Het schetsen van de rijping van de denk
beelden en opvattingen, die daarover bij
de overheid ontstonden en de uitvoering
die zij gaf aan de toepassing dier denk
beelden en opvattingen, vallen buiten
het kader van dit boekje. Wij beperken
ons tot de ontwikkeling van de organisa
tie van het technisch apparaat voor de
radio-omroep.
Wel moge hier in herinnering worden
gebracht dat een, op een omroepwet
steunende, organisatie van radio-omroep
en televisie tot stand kwam, in de Wet tot
regeling van de omroep, aangenomen in
de Tweede Kamer op 18 ianuari 1967,
afgekondigd in Staatsblad nr. 180 van 8
mei 1969 en in werking getreden in de
rechtspersoon van de Stichting N.O.S.
(Nederlandse Omroepstichting) op 29
mei 1 969.
In 1 926 ontstond een toestand, waarbij de
betekenis en de financiële armslag van de
groeperingen het uitzenden op meer zend
uren dan er op één zender beschikbaar
waren, wenselijk maakten of rechtvaar
digden.
Twee der groeperingen, met name de
NCRV en de KRO, ontvingen in 1926
toestemming tot het stichten van een
tweede zender, waarvoor door de over
heid een golflengte van 1875 meter werd
toegewezen.
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De machtiging „in afwachting van de
definitieve regeling van den Nationalen
Omroep in Nederland" werd op 1 sep
tember 1926 verleend, onder beding, dat
een derde groepering — de VPRO — op
deze zender een bescheiden gastvrijheid
zou genieten.
De beide andere groeperingen bleven op
de Hilversumse zender, die inmiddels
aanzienlijk was versterkt en gemoderni
seerd.
De tweede zender — opgericht vlakbij de
haven van Huizen (NH) — kwam op 22
oktober 1927 gereed en stond weldra
bekend als: de Huizer zender. Zijn ver
mogen was 20 kW.

Donkere wolken

Er kwamen nu donkere wolken opzetten
voor het rustig bezit van de beide golf
lengten.
De radio-omroepen hadden zich in heel
Europa ontwikkeld — Nederland als
tweede — even na Engeland, met de, uit
de radiohandel voortgekomen, BBC (British Broadcasting Company) — en de
roep om „kanalen" werd luider. Ook ten
behoeve van lucht- en scheepvaart,
overheidsdiensten e.a. De beide lange
golven, waarover Nederland beschikte,
wilde men — in het internationale over
leg — uit de omroepband verwijderen en
slechts in enkele gevallen, bijvoorbeeld
voor een uitgestrekt, langgerekt, dun
bevolkt land, een langere golf toestaan
dan 550 m.
De 1000 m golf — om precies te zijn:
1075 m — van de Hilversumse zender
ging al op 25 november 1927 op de
conferentie van Washington in beginsel
verloren. Op de conferentie van Praag in

1929 kon Nederland daarvoor in ruil een
zogenaamde middelbare golf van onge
veer 300 meter uit het vuur slepen. Op 1
januari 1930 stopte de 1075 meter golf
voor goed, nadat de NSF te Hilversum
— in 1 929 — tijdig voor een nieuwe zen
der voor 300 m had gezorgd.

Met weemoed werd deze goede 1000 m
golf, die zo'n roemruchte rol had ge
speeld in de opbouw van de Nederlandse
Omroep, nagestaard . . .
Maar weldra kwam ook de 1875 meter
golf in een hachelijke positie te verkeren.
Nederland verzette zich ten sterkste tegen
het verlies van ook zijn tweede lange golf,
maar de golflengteconferentie van 1 933
in Luzern was niet te vermurwen. Zij
ontnam die golf aan ons land en wees
haartoe aan Roemenië.
Om de zaken nog wat meer te complice
ren, had de — op 1 januari 1 927 in dienst
gekomen - zakelijke omroepzender van
het Rijk, waarop beurs-, pers-, visserij- en
landbouwberichten werden uitgesproken,
al in 1928 zijn golflengte wat in de
richting van die van Huizen moeten ver
schuiven, zodat beide anders elkaar gin
gen storen.
De minister vond toen goed, dat „Huizen"
— genomen in de zin van de groeperingen
die over de NDO-zender uitzonden —
overdag gebruik maakte van de 300 meter
golf, die de conferentie van Praag ons
land had toegewezen, 's Avonds na zes
uur — wanneer de zakelijke omroep
zweeg — mocht „Huizen" dan terug
keren op de 1875 meter golf.
De Huizer zender en zijn antenne werden
daartoe, zo goed en zo kwaad als dat ging
aangepast aan de eisen van de korte golf.
Maar dat bleef „lapwerk".

En dat alles met de dreiging boven het
hoofd van algeheel teloorgaan van de
lange golf! . . .
De vurigste protesten, zelfs een weigering
het protocol van Luzern te tekenen, baat
ten ons land niet.
De zaak van de gedoemde 1875 meter
golf kon niettemin nog jaren slepende
worden gehouden, omdat Roemenië
traag was in het bezetten er van en aan
vankelijk — toen het er gebruik van ging
maken — met geringe energie werkte.
Maar op de conferentie van Montreux in
maart 1940 werd er een streep onder de
zaak gezet.
Nederland komt daar, na taai verdedigen
van zijn belangen, uit de bus met 726
kHz (413,2 m) en 843 kHz (355,9 m).
Later — in 1949 door allerlei onvermijde
lijke „verschikkingen", gefixeerd op ±
300 en ± 400 m.
Ir. Boetje van PTT vatte de bereidheid van
Nederland, om afstand te doen van de
1875 meter golf, ter conferentie van
Montreux, samen in de ondervolgende
verklaring:

„La délégation des Pays Bas tient a
faire remarquer qu'elle a commencé sa
radiodiffusion en emp/oyant exdusivement des ondes tongues. EUe a vu, a la
suite de conférences successives, limiter Ie nombre de ses ondes longues.
Ceci a impliqué des frais considérables
pour 1‘adaptation du système technique
a des ondes moyennes.
De plus les Pays Bas ont du se resigner
aussi au fait que Ie service de radio
diffusion était insuffisant pour Ie besoins du pays.
Pour cette conférence-ci les Pays Bas
ont. dans Ie document no 23, indiqué

a quel/es conditions ils étaient prêts a un
dernier sacrifice en abandonnant leur
dernière onde longue dont ils ont fait
usage dés Ie commencement de la
radiodiffusion en Europe.
Les Pays Bas constatent qu'Hs n'ont
pas recu la compensation compléte a
laquelle ils estiment avoir droit. Toute
fois, ils sont disposés en principe a
signer Ie Plan te! qu'H est présenté dans
Ie document no 183 aux deux condi
tions suivantes ;
a ils ne peuvent consentir a aucun
changement dans Eattribution des
fréquences prévues dans ce docu
ment, qui ren drait la situation pire
pour Ie pays.
b Ie Plan doit être mis en application
d'une manière intégrale par lespays
dont dépend pour les Pays Bas la
possibilité de sa réa/isation."
Een delegatie van omroep-observateurs,
die namens de NOZEMA de conferentie
van Montreux bijwoonde, gaf haar me
ning over de afgelegde verklaring als volgt
weer:
„Ondergetekenden zijn sterk
over
tuigd, dat de beslissing van de PTTadministratie de NOZEMA en de
Omroep, het roer óm te gooien en te
trachten twee goede middelbare golven
te krijgen, juist en nog juist op tijd is
geweest. Immers, niettegenstaande Ne
derland uit de lange golfband is ver
dwenen, leert een beschouwing van
het lange golfgedeelte van het plan,
dat de toestand hier zeer slecht is, ter
wijl in het gebied der middelbare golven
zóveel meervoudige bezettingen van
deze golven voorkomen, dat het een
bijzonder voorrecht geacht kan wor-

den, dat Nederland thans twee exclu
sieve golven bezit”.
En zo was 't I

Een rustig bezit is die 1875 m golf nooit
voor de jonge N DO geweest.
Deze onzekerheid werd mede een aan
leiding tot de komst van de NOZEMA.
Er moge iets hardvochtigs schijnen in deze
„óte toi de la que je m'y mette”-houding,
niet uit het oog mag worden verloren,
dat de golflengte-behoeften in Europa en
rond „de oude Wereldzee", nijpend wa
ren ; en op zichzelf gerechtvaardigde aan
spraken soms moesten wijken voor
andere, nóg klemmender.
De technici der conferentie, die de plan
nen voor de verdeling der beschikbare
„kanalen moesten opmaken, zagen zich
gesteld voor problemen, die, in onoplos
baarheid, dat van de kwadratuur van de
cirkel voorbijstreefden. Een bewijs, dat
men ons land terwille beproefde te zijn,
lag in het aanbod van Luzern, onze
1875 m golf óm te ruilen voor een van
1345m.
Een aanbod, dat met beide handen aan
gegrepen zou zijn, indien op die golf
Rusland niet zou zijn gaan werken.
Wij zouden daarmee van de regen in de
drup zijn geraakt.
Al deze dreigingen maakten tijdig beraad
over de te nemen maatregelen gebiedend,
want het veranderen van een zender,
werkende op 1875 m golf, in een definitie
ve voor ± 300 m golf, betekende volledige
vernieuwing I En niet alleen vernieuwing
van zender en antenne, doch ook van
geografische plaats I
De voortplantingscondities van een golf
van 300 m, zijn ongunstiger dan van een
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lange golf; en de geleidbaarheid van de
bodem speelt een rol. Voor een korte golf
was de bodemgeleidbaarheid op de
Gooise zandgrond van Huizen slecht,
zodat uit dien hoofde verplaatsing naar
elders geboden was.
Voor de 300 meter golf in Hilversum, die
de 1075 m golf had vervangen, gold het
zelfde en in sterker mate nog.
Maar ten aanzien van Huizen moest er nu
óók iets gebeuren !

Omroepstrijd

De moeilijkheden die het nemen van een
beslissing belemmerden, lagen echter niet
alleen op technisch terrein. Tussen de
groeperingen die van de Hilversumse
zender gebruik maakten, met name AVRO
en VARA, waren geschillen ontstaan over
de mate waarin beide verenigingen over
zendtijd konden beschikken op die zender.
De bloei waarin de verenigingen, door het
succes van de radio-omroep, verkeerden,
deed haar haken naar meer zendgelegenheid dan één zender, voor beide, kon
bieden.
Toen de VARA, door het zendtijden
besluit van 1 5 mei 1 930, — steunende op
de Wet van 1928 — uitgevaardigd door
de Minister van Waterstaat Mr. P. J.
Reymer, haar verlangen naar meerzendtijd
— ten koste van die van de AVRO —
gestild zag, besloot de AVRO te ijveren
voor het verkrijgen van een vergunning
om voor zich alleen een zender te stichten.
In deze aanvraag zat voor de overheid
een moeilijkheid, omdat de PTT-wet
afwijzing van zulk een verzoek bond aan
de aanwezigheid van „bezwaren van
techniek en uitvoering”.
Tot éven vóór het tijdstip van indiening
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van het verzoek waren die bezwaren er.
De schaarste aan „kanalen” maakte het
volkomen illusoir dat Nederland er nog
een derde golf bij zou kunnen krijgen;
afgezien van de beperkte gebruiks
mogelijkheid van die derde zender, want,
los van de technische vraag, of er een
derde zender gesticht zou mogen worden,
bleef daar de administratieve beslissing
over de verdeling van de, daardoor be
schikbaar komende, extra-zendtijd, waar
voor de Wet van 1 2 mei 1 928 dwingende
aanwijzingen gaf. Men bedenke dat de
FM-vorm voor radiozenders nog niet
operationeel was.
De AVRO handhaafde haar verzoek
nochtans, ongeacht het aantal zenduren
dat zij op de eigen zender zou mogen vul
len ; en zij grondde haar bewijs tegen de
aanwezigheid van „bezwaren van tech
niek” op een nieuwe technische moge
lijkheid, die — met name in Duitsland —
toepassing vond in het zogenaamde
„Gleichwellen-systeem". Hierbij werd ge
bruik gemaakt van een internationaal, ter
vrije beschikking van alle landen staande,
golf van ongeveer 180 m — een „onde
commune”, mits bij het gebruik er van
voldaan werd aan zekere voorwaarden
ten opzichte van het, per zender uit
gestraalde vermogen; opdat storingen
van zenders in andere landen, werkende
op dezelfde golflengte, werden vermeden.
Dit betekende, dat men, om een heel land
te kunnen bedekken, in dat land een net
van zenders moest oprichten, alle wer
kende op dezelfde golf en alle het zelfde
programma (gelijke modulatie) uitzen
dend.
Zulk een systeem was alleen uitvoerbaar,
wanneer de techniek de, zeer zware, op
gaaf zou kunnen vervullen, waarbij alle

zenders volmaakt synchroon, dat wil
zeggen: met al de subtiliteiten van de
modulatie en de draaggolf, volkomen „in
de pas” met elkaar, opereerden. Deze
zware opgaaf werd desniettemin vervuld;
zij het met enige complicaties in de
„randgebieden” van de zendbereiken van
twee aanliggende zenders van het net.
De Britten noemden dit de „mushaerea".
De minister van Binnenlandse Zaken in
het kabinet Colijn dat in 1933 was opge
treden — Mr. J. A. de Wilde — „zat” met
de vraag ; „toestaan of niet?”
De bewindsman voelde enerzijds, dat de
letter van de wet hem voor een weigering
onvoldoende steun gaf; anderzijds ver
zetten argumenten, ontleend aan over
wegingen, van wat hij noemde: gezond
verstand, zich, in een radiowereld vol
technische onzekerheden met betrekking
tot de beide hoofdgolven, tegen inwilli
ging van een verzoek, op grond van de
ontdekking van, wat hij slechts kon zien
als: een vernuftige technische kunst
greep.
Doorhakken van knoop

De ongekunstelde directheid van praten
en handelen, die deze minister ken
merkte, bracht de strijdende partijen om
de conferentietafel.
Hij stelde het probleem helder en scherp
omlijnd :
a De hoogheid van de overheid inzake
golflengte-afspraken in internationaal
verband maakte bemoeienis van die
overheid, ook met de technische kant
van de radio-omroep, onvermijdelijk.
b De overheid erkende de wenselijkheid,
dat de omroepverenigingen, met betrek-

king tot de zenders die zij gebruikten,
orde op eigen zaken konden stellen,
door bij eigendom en beheer dier
zenders nauw te zijn betrokken.
c Het stichten van zenders behoorde op
economisch verstandige wijze te ge
schieden ; met name het werkeloos
staan van zenders, uit hoofde van de
bepalingen van de Omroepwet, moest
worden vermeden.
Reeds aanstonds stond hem een rechts
figuur voor ogen, die hij in de praktijk van
het openbare leven als deugdelijk had
leren kennen, op het stuk van verzoening
tussen overheids- en particuliere belan
gen.
Als Wethouder van Den Haag had hij
immers de Haagse Tram van particuliere
onderneming omgevormd tot een „Ge
mengd Bedrijf” van Gemeente en vrije NV.
Zouden de betrokkenen volharden in hun
wens naar technisch isolement, dan zou
hij overwegen de Staten-Generaal te
bewegen hem de bevoegdheden te ver
lenen bij de Wet, die hij nu — misschien —
miste.
Het woord van Minister De Wilde viel niet
op een rotsbodem en de betrokkenen
zetten zich om de tafel. Zo kwam de
NOZEMA uit de bus.
En deze NOZEMA bestaat nu 35 jaar en
is springlevend.

Jeugd

De NOZEMA begon haar werkzaam
heden door contracten af te sluiten met de
bestaande zender-eigenaren — NSF en
NDO — die in de plaats kwamen van de
zakelijke overeenkomsten, die de groe
peringen tot dan toe, ieder afzonderlijk,
met die eigenaren hadden afgesloten.

Het contract met de NSF te Hilversum
ging 1 april 1936 in, op basis van 15 kW
vermogen overdag en 60 kW des avonds.
Daarbij moet worden opgemerkt dat de
„Nederlandse Draadloze Omroep” — de
rechtsfiguur, waarbinnen de KRO en
NCRV hun gemeenschappelijke zend
vergunning hadden gerealiseerd — weldra
werd geliquideerd.
De 1875 meter golf zender van Huizen
werd op 18 maart 1936 ontmanteld,
nadat deze zender op 1 juli 1935 buiten
gebruik was gesteld.
Om te voorzien in de zenderbehoeften van
deze groepen gedurende de tijd dat deze
lange golf nog door Nederland zou zijn te
gebruiken, stelde PTT van februari 1933
af een sterkere lange golf zender te
Kootwijk ter beschikking. Deze zond
overdag met een vermogen van 1 5 kW en
van zomer 1 935 af, des avonds — om niet
door Brasov te worden „weggeblazen" —
met 1 20 kW uit.
De jonge Vennootschap besloot aanstonds tot drie zaken :
1e Voorbereiding van de stichting van
een geheel nieuw zenderpark voor
twee middelbare golven in eigen be
heer.
2e Het bouwen en exploiteren van
radiocentrales te Delft en Hengelo(O),
waartoe zij vergunning verkregen had.
3e Het toevertrouwen aan de NOZEMA
van de behartiging van de zaken, ver
band houdend met het lidmaatschap
der
omroepverenigingen
van
de
„Union
Internationale de
Radiodiffusion".
Aan het stichten van het nieuwe zender
park voor twee middengolfzenders ging
een studie vooraf voor de bepaling van
de meest geschikte plaats.

In de vergadering van de Raad van Be
heer van 27 maart 1936 gaf Professor
Koomans van PTT van het probleem een
helder beeld :
„Ik vergelijk het slechte gedeelte van het
land” — zei hij, en hij bedoelde daarmee
die gedeelten, zoals Veluwe en Hondsrug,
die een ongunstige bodemgeleiding be
zaten, „met een mist; de zender met een
sterke lamp. De ruimtelijke uitbreiding
gaat gepaard met verlies, doch in de mist
gaat vrijwel alle licht verloren”.
De studiecommissie, bestaande uit Profosser Dr. Balth. van der Pol, Ir. A. Dubois
en Professor Ir. N. Koomans (allen nu
overleden) wees — tenslotte toch na het
doen van metingen — als meest ge
schikte plaats de omgeving van de rivier
de Lek bij Vianen aan.
Nadat daar de vereiste gronden waren
aangekocht, werd in april 1938 de op
dracht gegeven aan de firma Philips te
Eindhoven, om de beide zenders van
1 25 kW elk, te leveren.
Een ontwerp daarvoor van Ir. Posthumus,
bleek, na beoordeling van de ingekomen
aanbiedingen, het aantrekkelijkst.
Een fraai gebouw werd ontworpen door
de architecten Dwars, Heederik en Verhey,
waarin minister Van Boeyen op 5 oktober
1939 een gedenksteen met oorkonde
metselde.
Aangezien in 1938 de 1875 meter golf
geleidelijk onbruikbaar dreigde te worden,
omdat de storing door Roemenie een aan
gename ontvangst belemmerde,
was
tijdig te voren, in het nabije Lopikerkapel,
een „noodverband” gelegd door de
stichting van een tijdelijke proefzender
voor de 415 metergolflengte, met een
vermogen van 1 5 kW, welke zender — in
verband met het naburige dorp Jaarsveld

48

„de Jaarsveldzender" werd genoemd.
Op 14 oktober 1937 was deze zender
bedrijfsklaar.
Kootwijk bleef nochtans zijn partij mee
blazen, zodat van 1939 af er op drie
zenders (300, 415, 1875 m) werd uit
gezonden! Jaarsveld (415 m.) dupliceer
de daarbij het programma van Kootwijk.
Van 8 augustus af dupliceerde Jaarsveld
de 300 meter golf.
De „Jaarsveldzender" vormde het eerste
eigendom van de NOZEMA.
Hij is eind 1944 door de Duitsers ont
manteld en naar Den Haag vervoerd,
waar hij in de mêlée omtrent de bevrijding
is ondergegaan.
De Centrale Werkplaats der PTT ver
vaardigde in september 1946 een vervan
gende Jaarsveldzender van 2 kW, die in
mei 1947 werd opgevolgd door een
10 kW Standard-zender, die — tijdens de
oorlog — door de Nederlandse regering in
Londen — was aangekocht. In 1962
werd deze zender vervangen door 2
stuks 10 kW zenders, die opgesteld wer
den in het gebouwtje van de verlaten exhulp tv-zender. Zij werden IJsselstein I
en IJsselstein ll-zender genoemd.
De zenders dienden als hulpzenders in de
gevallen waarin een der hoofdzenders
door storing of door onderhouds- of
herstelwerk buiten dienst zou raken.
De periode „Jaarsveldzender” was hier
mee afgesloten.
OORLOG EN

BEZETTING

Het ogenblik van de trotse in bezit
neming van het nieuwe zenderpark voor
de Binnenlandse Omroep te Lopik naderde
in 1940, toen het grote onheil van oorlog
en bezetting zich over ons land uitstortte.
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dcnkcre wolken

(met toestemming overgenomen uit ,,Beknopt
doopceel", uitgave
van
de
Gemeentelijke
Dienst voor Sociale Zaken, Amsterdam)

In de nacht van 14 op 15 mei 1940 werd
de 300-meter zender van de N.S.F. te
Hilversum door de eigen troepen „opge
blazen".
De 1875 meter zender van Kootwijk, die de
dans was ontsprongen, kwam weer in
volledige actieve dienst. De bezetters
liquideerden de NOZEMA kort na de
capitulatie en over het gehele omroep
wezen in Nederland daalde de nacht van
de bezetting.
Kort na de bevrijding in 1945 werd de
NOZEMA in haar rechten hersteld.
Het lot had het in zijn speelsheid, na
zóveel doorstaan leed, zó geschikt, dat
zijn Voorzitter van de Raad van Beheer,
Professor Mr. P. S. Gerbrandy, die tijdens
de oorlog geroepen was geworden tot de
hoge taak van Minister-President van de
Nederlandse regering in ballingschap, na
zijn terugkeer in het vaderland en na het
overdragen van de regeringstaak aan het
kabinet Schermerhorn-Drees, opnieuw

het voorzitterschap van de NOZEMA
aanvaardde en, in zijn functie van voor
zitter van de Raad voor het Rechtsherstel,
de nimmer afgewikkelde liquidatie der
Vennootschap ongedaan maakte en haar
tot nieuw leven wekte. De toestand van de
technische omroep was bedroevend, want
door gebrek aan elektrische energie kon er
aanvankelijk niet worden uitgezonden.
Op 17 september 1944 hadden de Duit
sers het roemruchte Kootwijk verwoest;
de „ontembare" 1 875 meter golf zou des
niettemin nog één maal zijn kracht her
winnen. Op 3 februari 1947 keerde de
zender met een vermogen van 15 kW
terug.
Eerst op 15 maart 1950 verdween de
1875 meter golf voorgoed van het omroeptoneel.
Golven sterven stil . . .
Maar hoe bewogen was dit leven en hoe
uitmuntend heeft het de Nederlandse
omroep gediend.

Lopik, binnenlandse omroep, entrée
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Te midden der scherven

Na het staken der vijandelijkheden in 1 945
werd met drie kleine omroepzenders ge
werkt nl:
,,Herrijzend Nederland I" in het Philips
laboratorium te Eindhoven;
„Herrijzend Nederland II' bij Ruinerwolde,
een zender hier door de SHAEF geplaatst
als „psychological warfare”;
„Herrijzend Nederland lil” te 's-Gravenhage, een in de werkplaatsen van PTT
gebouwde zender.
Zo spoedig de brandstoffenpositie het
toeliet, werden de onbeschadigde zenders
te Lopik, in dienst gesteld, eerst met ver
kleinde, later met bijna volle energie van
1 20 kW.
„Herrijzend Nederland I en lil” konden
daarna buiten werking gesteld worden, de
eerste wegens hinder in de omgeving en
de andere wegens overcompleet.
„Herrijzend Nederland II” werd eveneens
gestopt, verloor zijn naam en kwam als
„hulpzender Beek” bij Beek in ZuidLimburg terecht.
Toen, weder via „SHAEF”, in oktober
1945, nog een transportabele zender
arriveerde, werd deze bij Hoogezand
geplaatst.
Toen er weer contact ontstond van het
centrum des lands met de randgebieden,
was dit zenden een zodanige gewoonte
geworden, dat „regionale uitzendingen”
een behoefte in de betreffende streken
bleken te zijn. Deze werden overigens van
militaire zijde bestuurd. Het is door deze
vóórgeschiedenis, dat de hulpzenders
ook voor regionale programma's werden
en worden gebruikt.
Deze toestand duurde tot half maart 1 950
toen de besluiten van de Conferentie van
Kopenhagen 1948 werden ingevoerd.
Bij de golflengtenconferentie te Kopen-
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hagen in 1948 had Nederland het succes
twee golven toegewezen te krijgen, die
vrijwel exclusief waren. Eén dezer golven
werd geheel exclusief toegewezen en de
tweede werd gedeeld met een zender te
Aleppo.
Voor de hulpzenders mocht Nederland
gebruik maken van de „onde commune”
van 1594 kHz (188m).

1

De AM-hulpzenders kwamen als volgt in
bedrijf:
Hengelo AM : 1 6 april 1 948 in een zendwagen en op 1 augustus 1949 in een
eenvoudig gebouw.
Hulsberg AM: 17 oktober 1945 een
2 kW zender in een zendwagen opgesteld
nabij het vliegveld Beek (L). Op 18 mei
1949 is deze zender verplaatst naar het
terrein te Hulsberg en in mei 1950 ver
vangen door een zender in een gebouw.
Hoogezand AM : januari 1946 opgesteld
in een zendwagen. In 1951 overgebracht
naar een gebouw.
Herrijzenis

Nieuwe tijden eisten gewijzigde vormen
en zo besloot de Raad van Beheer niet
over te gaan tot hervatting van de exploi
tatie van radiocentrales en de exploitatie
van de zendmiddelen niet meer in eigen
beheer te nemen, doch die, per exploitatiecontract, op te dragen aan PTT.

De enorme ontwikkeling der techniek had
het vrijwel onmogelijk gemaakt, dat alle
fysische en technische problemen, die
verband hielden met heden en toekomst
van het zenderwezen, zonder te steunen
op een geschakeerd wetenschappelijk en
technisch „achterland” als PTT dooreen
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kleine, eigen technische staf konden
worden overmeesterd, in al haar veeltallige specialiseringen.
Het zenderpark te Lopik was — soms op
een héar na — aan het geweld van de
oorlog ontsnapt, zodat het — na terug
keer van meer normale toestanden — zijn
taak in de bevrijde omroep kon hervatten.
Kort na de bevrijding vielen er belangrijke
nieuwe taken uit te voeren.

WERELDOMROEP

De Regering oordeelde het geboden, dat,
voor het contact met de overzeese ge
bieden, voor de landgenoten in den
vreemde en voor het verkondigen van
Nederlands kunnen en willen in het
buitenland, ja in de wereld, er een Wereld
omroep moest komen.
Aanvankelijk werd voor dit doel — van 1 3
oktober 1945 af, door „Herrijzend Neder
land” — gebruik gemaakt van de rudi
menten van de PCJ- en PHOHI-zenders
te Huizen — in de oorlogsjaren overge
nomen door PTT — die aan de vernieling
door de vijand waren ontkomen en van
een tijdelijke zender te Kootwijk, doch de
regering wenste een advies van de NOZEMA voor de stichting van een geheel
nieuw zenderpark, waarvoor zij de doel
stellingen aangaf.
„Radio Nederland Wereld Omroep” werd
daartoe op 15 april 1947 gesticht. Van
1 juni 1 947 af begon hij zijn taak, met drie
zenders te Huizen (één van 40 en twee
van 5 kW ieder), die al van 20 januari 1 946
ter beschikking stonden.
De NOZEMA verstrekte dit advies in
maart 1 949, dat — afgezien van een vóórproject — vijf zenders nodig achtte — drie
van 100 kW ieder — één van 50 kW en

één van 10 kW, te stichten in de nabijheid
van het Lopikcomplex, teneinde een zo
doeltreffend mogelijk gebruik te kunnen
maken van het, aldaar gestationeerde,
technische en ander personeel.
Bij de opstelling van dit, evenals bij die
van alle hierna te noemen adviezen, had
de onder-voorzitter van de Raad van
Beheer — de latere Directeur-Generaal
van PTT — nu wijlen — Ir. J. D. H. van der
Toorn het grootste aandeel. De regering
besloot conform het advies te handelen en
zij gaf eind 1952 opdracht met de bouw
aan te vangen. Een fraaie, doelmatige be
huizing werd ontworpen door de archi
tecten Merkelbach en Elling, op een
strook grond op het gebied van IJsselstein (U), in de onmiddellijke omgeving
van Lopik-radio.
Op 16 september 1954 plaatste de voor
zitter van de Stichting „Radio Nederland
Wereld Omroep”, — nu wijlen — Mr. Arn.
J. d'Ailly — toen burgemeester van
Amsterdam — een gedenksteen in het in
aanbouw zijnde zendercomplex,
De terreinen — 60 hectaren beslaand —
voor het omvangrijke antennepark werden
niet aan de veeteelt en de ooftbouw ont
trokken.
Met eigenaars en pachters werd een
zakelijk recht overeengekomen tot het
aanbrengen van opstanden en andere
werken.
Slechts geleidelijk konden de zenders in
gebruik genomen worden, zodat werd
besloten tot het oprichten van een voor
lopige extra zender van 40 kW vermogen,
die vlak naast de gebouwen van de
binnenlandse omroepzenders te Lopik in
een "prefabricated” loods werd gehuis
vest.

Op 21 juli 1949 stelde H.M. de Koningin
de hulpzender in gebruik.
Het ultra moderne zendercomplex voor de
Wereldomroep werd op 2 mei 1960 door
Z.K.H. Prins Bernhard, Beschermheer van
de Wereldomroep, officieel geopend,
nadat het, bij wijze van proef, reeds enige
tijd had gewerkt. Bijzonderheden over dit
fraaie bezit, met zijn moderne zenders en
zijn „woud" van gordijn- en ruitantennes,
zijn te vinden in het boekwerkje van
W. Vogt: „Zenderpark Wereldomroep”,
uitgegeven door de Stichting „Radio
Nederland Wereld Omroep”, te Hilver
sum.
Het park is eigendom van de NOZEMA,
die de technische behoeften op zendergebied voor de Wereldomroep verzorgt.
Vier van de vijf zenders — evenals de, nu
geliquideerde, hulpzender te Lopik — zijn
geleverd door de firma Pihlips te Eind
hoven (PTI-branche te Hilversum en
Huizen) en één door de Zwitserse firma
Brown Boveri. Het volledige antennepark
Wereldomroep

BINNENLANDSE OMROEP AM ZENDERS

Aantal zenders

Plaats

Geografische ligging

1
1
1
1
1
1

Lopik
Lopik
IJsselstein
IJsselstein
Hoogezand
Hengelo (0)
Hulsberg (L)

52.0°
52.0°
52.0°
52.0°
53.2°
52.3°
50.9°

1

NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB

05.0°
05.0°
05.0°
05.0’
06.7’
06.8’
05.8’

OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL

Antenne
hoogte
196
1 68
80
80
59
60
89

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Top
hoogte
1 96
1 68
80
80
72
60
102

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Maaiveld
t/o AP

+
1
m.
+ 22 m.
+ 128.5 m.
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is uitgedacht en gebouwd door PTT.
Vóórdat het project „Wereld Omroep''
goed was aangevangen, wenkten echter al
nieuwe taken. FM-omroep en televisie
vroegen de aandacht van de NOZEMA.
De Vennootschap adviseerde de rege
ring met betrekking tot de technische
voorzieningen, die deze media zouden
vereisen, welk advies voorzag in een vol
trekking in fasen van een nodig geacht
werkplan.
Een staat aangevende de zenders uit het
zenderpark Wereldomroep vindt men op
blz. 56.
FM-ZENDERS

Het desbetreffende advies, oorspronkelijk
uitgebracht op 2 juni 1 953, aangevuld op
12 januari 1954, hield in, dat in eerste
instantie begonnen diende te worden met
het stichten van regionale FM-zenders
aan de oostgrens des lands. En wel in de
plaatsen Hoogezand (Gr.), Hengelo (0)
Hilversum I

Vermogen
in kW

Frequentie
in kHz

Golflengte
in meters

Programma

120
120
10
10
2,5
2,5
2,5

746
1007
746
1250
1594
1594
1594

402
298
402
240
188,2
188,2
188,2

Hvs
Hvs
Hvs
Hvs
Hvs
Hvs
Hvs
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I
II
I
III
II + RONO
II + RONO
II + ROZ

Opmerkingen

autom. in bedrijf komende res. zender
begeleidt derde FM-programma

dagelijks zenderpauze van 10.00—17.00
dagelijks zenderpauze van 10.00—1 7.00
dagelijks zenderpauze van 10.00—17.00

WERELDOMROEP ZENDERS
Aantal
zenders

Plaats

1
1

IJsselstein
IJsselstein
IJsselstein

3

Geografische ligging

52.0° NB
52.0° NB
52.0c NB

05.0° OL
05.0° OL
05.0° OL

Zender
vermogen

Frequentie's

Antenne's

10 kW
50 kW)
100 kW)

6.02 MHz
naar keuze in
de omroepbanden
tussen 5,95 en 26,1
MHz

1
11
3
5
2

rondstraalantenne
gordijnantenne's
ruitantenne's
ruitantenne's
ruitantenne's

hoogte
hoogte
hoogte
hoogte
hoogte

25
84
40
25
15

m.
m.
m.
m.
m.

BINNENLANDSE OMROEP FM ZENDERS
Aantal zenders

Plaats

Geografische ligging

3
3
3
3
3

IJsselstein
Goes
Roermond
Hulsberg
Markelo
Smilde
Hoogezand
Irnsum
Wieringermeer

52.0’
51.5°
51.2’
50.9’
52.2°
52.9°
53.0’
53.1’
52.9’

2
1
1
3

NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB

05.0’
03.9’
06.0’
05.8’
06.4’
06.4’
06.7°
05.8’
05.0’

OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL

Antenne
hoogte

Top
hoogte

280
103
130
95
124
246
66
110
171

382
147
170
105
1 66
300
72
118
203

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Maaiveld t/o
AP

+ 22
+ 128
12
12

m.
m.
m.
m.

1 m.
3 m.
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en Hulsberg (L). Hengelo FM verhuisde
op 4 september 1959 naar de toren van
Markelo.
De tweede fase betrof definitieve FMdubbelzenders voor de plaatsen Irnsum
(Fr.), Markelo (O) en Mierlo (NB).
De derde fase voorzag in de voltooiing van
het FM-net met een centrale FM-dubbelzender in IJsselstein (U). een FMdubbelzender in Goes (Z) en een FMtriple zender in Wieringermeer (NH).
Van het, in de praktijk te ervaren, effect
van dit net van zenders zou het afhangen
of aan de periferie van het land — mogelijk
in de grote steden — nog enkele hulp
zenders moesten worden gesticht.
Het FM-programma, voor welks uitvoering de regering op 9 mei 1957
machtiging verleende aan de NOZEMA,
kwam tot stand volgens de staat op
blz. 56.
De uitvoering van dit FM-programma was
om twee redenen min of meer gebiedend,

Vermogen
in kW ERP

Programma HVS I
kanaal
Freq. MHz

50
12
100’)
4
50
50
15
15
10

92,60
87.85
88,20
92,10
91,40
91,75

87,70

19—
3—
4
17
15—
16—

2+

•) In richting met maximale uitstraling.
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omdat de schaarste aan kanalen op de
middengolven leidde tot het accommode
ren van hoe langer hoe meer omroepzenders in het Europese gebied, waarbij
een storingvrije ontvangst van Hilversum
I en II — vooral in de oostelijke gebieden
des lands — in toenemende mate werd
bedreigd.

AM HULPZENDERS
Om hiertegen wat te doen, leidde deomroepvoorziening tijdens de, in het najaar
van 1 944 gestuite, bevrijding van ons land
tot een vorm van oplossing, die ook nó de
bevrijding werd doorgetrokken. Onder
het hoofd „Temidden der scherven" is
hiervóór al gerept.

Hoewel het inwerkingstellen dezer hulpzenders voor grote gebieden verlichting
bracht, bleef de ontvangst van de 300

Programma HVS II
Freq. MHz
kanaal

98,90
95,00
90,90
95,30
98,40
94,80

89,80

40
27—
13
28—
38
26

9+

meter golf — vooral in de regionen van het
uiterste afstandsbereik van de - uiteraard
zwakke — hulpzenders — te wensen over
laten, zodat stichting van een alternatieve,
betrouwbare ontvangstgelegenheid wen
selijk bleef. Aan deze wens in door het
gereedkomen van het FM-net voldaan.

De tweede reden was, dat de op de con
ferentie van Stockholm in 1952 toegewe
zen FM-kanalen onmogelijk ongebruikt
konden blijven, wilde men de ontplooiing
van het zenderwezen voor de radioomroep op de voet kunnen volgen en
voor toekomstige ontwikkelingen de bus
niet missen.
De AM-hulpzenders in de bovenge
noemde plaatsen doen nog steeds dienst.
Op blz. 54-55-56 volgt een overzicht
van alle AM-zenders voor Binnenlandse
Omroep en Wereld Omroep die eigendom
zijn van de NOZEMA.

Programma HVS III
Freq. MHz
kanaal

96,80
99,80
94,50
98,75
96,20

43—
25—
39 +
31 —

97,45
88,60
92,20

5+
17 +

Opmerkingen

33—
progr. III + ROZ
progr. III + ROZ
progr. III + RONO

progr. III + RONO
progr. III + RONO

Hulsberg (L)
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EPILOOG

De NOZEMA gaat haar 36e levensjaar
tegemoet.
Sinds de verwerving van haar eerste, be
scheiden, bezit — de kleine omroepzender
te Jaarsveld — zijn haar eigendommen
verveelvoudigd in zenderparken, stations
gebouwen, antennemasten, landerijen,
zelfs een boerderij ... De betonnen cilin
ders der radio-tv-torens, die haar appara
tuur huisvesten, zijn vertrouwde merk
tekens geworden in het Nederlandse
landschap.
Indrukwekkende, logge gevaarten zijn het
van nabij; desondanks worden zij in de
ruimte rank en sierlijk en op esthetische
wijze in de omgeving opgenomen.
De zachtgrijze tinten van het onbewerkte
beton vloeien, zonder scherp aftekenende
scheidslijn, in de achtergrond van wolkenspel weg, of mengen zich onopvallend
met het azuur van de lucht.
Inplaats van te storen, vangen zij even de
bewonderende blik van een reiziger, die op
afstand — per wiel — voorbijgaat
Eén ogenblik leggen zij een accent op de
naam van een stadje, een dorp, dat, zon
der het gevaarte, voort zou dommelen in
landelijke anonimiteit; maar dat door de
toren wijde bekendheid kreeg; tot buiten
de landsgrenzen toe ! En dat op die be
kendheid trots werd en de toren daarvoor
dankbaar is en wélgezind.
Hij staat aan de rand van die stadjes en
dorpen, zonder hun rustieke intimiteit te
verstoren en in de lijn van hun horizon,
waarin de kerktorens, nu wat bedeesd,
uitpriemen, mengt hij zich niet als een
overheersende reus. De masten óp de
torens, die de antenne-elementen hoog in
de lucht heffen, stralen, voor de zintuigen
niet waarneembaar, elektrische energie
uit, die beelden draagt en klanken naar de
Roermond
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huiskamers van het land. Zij zijn als
naalden zo slank 1
Het lied en de prent van een vreedzame
techniek I
Elders graast het hoornvee en het schaap
met lammeren, tussen vreemd getrokken
ruimtefiguren in de weide.
Het zijn de „gordijn- en ruit-antennes"
van de We:èldomroep.
Waaruit klanken worden verbreid over de
gehele aardbol, en die daartoe de elek
trische energie moeiteloos richten naar de
ruimten, die, met de grootste inspanning,
door de raketten, de satellieten en de
maanreizigers van de ruimtevaart worden
bereikt.
Een eind verder — ook in het oosten des
lands en in het noorden en zuiden — de
slanke, rechte, stalen vakwerkmasten van
de zenders van de Binnenlandse Omroep.
Zij torsen geen antennedraden want haar
metalen lichamen dragen de elektrische
energie zélf; onzichtbaar en geluidloos
delen zij die mede aan de, hen omringende,
ruimte.
Alle deze landmerken en toestellen ver
richten de taak van de NOZEMA, de
dienende instelling van de omroep en de
televisie, die — geruggesteund door de
kennis en de toewijding van PTT, haar
ingenieurs en technici — al deze instru
menten schiep en bespeelbaar houdt,
nieuwe uitdenkt . . . maar zélve nooit
speelt . . .

Markelo

„UIT VERSCHEIDENHEID EENHEID”

BIJLAGE I
Onder dit hoofd schreef de toenmalige
voorzitter van de Raad van Beheer der
NOZEMA, Professor Mr L. W. G. Scholten,
een ,,ten geleide” bij de verschijning van
het eerste NOZEMA-boekje in 1961. Om
de treffende karakteristiek die hij hierin
van de NOZEMA gaf, drukken wij dat
woord ook hier af.
Prof. Scholten volgde in 1958 Professor
Gerbrandy als voorzitter van de Raad van
Beheer op. Hij bekleedde deze functie tot
aan zijn overlijden op 2 januari 1969.
Het Nederlands organiserend vermogen
heeft zich nimmer toegelegd op het
scheppen van rechtlijnig geconstrueerde
levensvormen. Veel liever aanvaardde
men de veelvormigheid van het leven, om
van uit deze gegeven werkelijkheid tot
eenheid te komen. De Unie van Utrecht is
daarvan het klassieke voorbeeld. „Meer
chaos dan unie”, leverde zij toch het
kader voor die uitbarsting van levens
kracht, die de Nederlanden deed uit
groeien ver boven de omvang van hun
veronderstelde vermogens.
In de verte is dit voorbeeld gevolgd door
de organisatoren van de Nederlandse
Omroep Zender Maatschappij, die een
kwart eeuw geleden bij de wet, dus door
gemeen overleg van Regering en Staten
Generaal, in het leven werd geroepen.
Het ging toen om het scheppen en
exploiteren van een technisch apparaat,

61

dat gebruikt zou worden voor de Neder
landse radio-omroep. Anders dan in vele
landen was het initiatief voor dit moderne
communicatiemiddel genomen door par
ticulieren, die zich op verschillende grond
slag hadden georganiseerd. Evenwel
maakte de aard van het gebruik van radio
golven het noodzakelijk, dat de onder
scheiden regeringen in onderling overleg
het internationaal gebruik van deze golven
ordenden.
Met het oog daarop was regeringsinvloed
noodzakelijk; was het gewenst de tech
niek te concentreren, maar achtte men het
tevens niet wel oorbaar anders dan met
erkenning van de historisch gegroeide
positie der omroeporganisaties, een orga
nisatievorm op te bouwen.
Een organisatievorm, waarbij dus uit de
verscheidenheid de eenheid kon ont
staan, zodat onder behoud van de geeste
lijke vrijheid en de positie der overheid de
techniek haar taak kon vervullen.
Ogenschijnlijk een moeilijke, zo niet on
mogelijke taak, maar een opdracht, die
met bekwaamheid is vervuld, zodat er in
vijfentwintig jaar geen wijziging behoefde
te worden aangebracht. Een kwart eeuw,
waarin het technisch vermogen voor de
radio vereist tot in het veelvoud werd
vergroot, zodat niet alleen de stem van de
omroep in Europa ver buiten de lands
grenzen kon worden opgevangen, maar
waarbij tevens door een modern toegerust

Prof. Scholten

apparaat de wereldomroep door zijn reik
wijdte de gehele aardbol omspande.
Een periode, waarin tevens de televisie,
wier betekenis oorspronkelijk ternauwer
nood werd vermoed, een plaats gekregen
heeft in het cultuurleven, die de bouw van
een net van uitzendtorens over het gehele
land rechtvaardigde, ondanks de vele
miljoenen, die er aan moesten worden ten
koste gelegd.
Statutair berust het voorzitterschap van de
Raad van Beheer van de Nozema bij de
voorzitter van de Radioraad, het orgaan,
dat de regering in vele omroepaangelegenheden onbevangen moet adviseren. Naast
hem is een tweede lid van de Radioraad
opgenomen. Het bedrijf van de P.T.T.
wordt door drie leden vertegenwoordigd,
door de Regering aangewezen, waaraan
nog een ander lid daarbuiten kan worden
benoemd. Tenslotte wijzen de vier oor-

spronkelijke omroeporganisaties ieder een
lid aan.
De besluitvorming is daarbij op enkele
punten aan een zekere meerderheid ge
bonden, zodat geen onderdeel geheel kan
worden onderdrukt. Bovendien is het niet
winstgevend karakter gewaarborgd, ter
wijl de jaarlijkse algemene vergadering
der aandeelhouders, (P.T.T. heeft zestig
procent der aandelen in handen en de
omroeporganisaties het overige deel)
gepresideerd wordt door de minister van
Verkeer en Waterstaat, waaronder P.T.T.
ressorteert.
Tenslotte woont een vertegenwoordiger
van de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, die verantwoordelijk is
voor de uitzendingen, de vergaderingen
bij.
Deze ingewikkelde organisatievorm heeft

gedurende de vijfentwintig jaar van zijn
bestaan zijn opdracht vervuld, om geeste
lijke verscheidenheid en eenheid, tech
niek en cultureel leven tot hogere eenheid
te brengen. Nimmer bestond er een con
flict, waardoor de samenwerking zou
worden verstoord. Steeds hebben de
samenwerkende componenten elkaar ge
vonden in een beleid, waardoor op het
ogenblik een modern bedrijf met de
nieuwste apparatuur, voor het overgrote
gedeelte afkomstig van de Nederlandse
industrie, in een sterke financiële positie,
de technische mogelijkheden kan bieden
voor het uitdragen van de Nederlandse
geest ... uit verscheidenheid tot een
heid . . .
Mr. L.W.G. SCHOLTEN

I

Voorzitter van de Raad van Beheer van
de Nederlandse Omroep Zendermaatschappij
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OUD-LEDEN VAN DE RAAD VAN BEHEER DER NOZEMA

Professor Dr. Ir. W. Th. Bahler
Z. E. Professor Mr. L. J. M. Beel, Minister van Staat
Ir. H. J. Boetje t

H. van Boeyen, Oud-minister van Binnenlandse Zaken t
E. Bomli
Ir. H. C. A. Boom t

J. B. Broeksz
J. Corver t
Mr. A. van der Deure t

K. van Dijk t
Pater lector J. Dito OP

Ir. A. J. Ehnle t

P. A. A. Enserinck t
Z. E. Professor Mr. P. S. Gerbrandy, Minister van Staat t
Mr. L. A. Kesper t
J.W. Lebon
Professor W. Nolet t
D. Repko t

Mr. Dr. Ch. J. M. A. van Rooy, Oud-minister van Sociale Zaken
Mr. J. A. van Royen t

Professor Mr. L. W. G. Schotten t

P. A. M. Speet t
Ir. J. D. H. van der Toorn t

Ir. A. D. J. Uurbanus
M. van Veen

W. Vogt
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BALANS DER N V. „NOZEMA” PER 1 JANUARI 1969.

ACTIVA

Aandeelhouders nog te storten
Aandelen A
Aandelen B

f

300.000,—
200.000,—

f

500.000,—

Zendmiddelen
AM-Zenders Binnenlandse Omroep
FM-Zenders Binnenlandse Omroep
AM-Zenders Wereldomroep
Televisiezenders

f

1.839.192,—
2.689.264,—
1.663.037,—
„ 10.422.657,—

„ 16.614.150,—

Voorraden Reserve onderdelen zenders

302.022 —

Wereldomroep

f

Wegens dotatie vervangingsreserve

1.745.391,87
29.778,46

Vooruitbetaalde kosten (Assurantiepremiën)

Effecten

18.168,—

f 26.800,— 3a% Beleggingscertificaten

Geldmiddelen

Nederlandsche Middenstandsbank N.V.
Postcheque- en Girodienst
Kas

f

49.920,76
1.431.40

587,08

51.939,24
f 19.261.449,57
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PASSIVA

Eigen vermogen
Aandelenkapitaal, aandelen A
aandelen B

f
f

Reserve Nieuwbouw
Vervang ingsreserve
Reserve deelneming in het C.A.S.

600.000,—
400,000,—
1.000.000,—
679.473,16
5.898.622,87
1.075.000,—

8.653.096.03

Geldleningen
Rijkspostspaarbank, 1956 a 3|%
Rijkspostspaarbank, 1957 a 4J%
Postcheque- en Girodienst, 1959 è 4g%
Regeringscommissaris voor de Omroep, in rekening-courant

f

900.000,—
900.000,—
150.000 —

7.916.099,57

9.866.099,57

Restitutie zenderhuur’)

Binnenlandse Omroepzenders over 1968
Wereldomroepzenders over 1 968
Televisiezenders over 1968

f

113.406,77
127.115,05
129.066,62

369.588,44

Diverse schulden

Te betalen termijnen televisie- en radiozenders.
Staatsbedrijf der P.T.T., 's-Gravenhage
Interest
Te betalen en vooruitontvangen bedragen

f

51.564,—

257.404,—
13.101,76
50.595,77

372.665,53
ƒ 19.261.449,57

*) Dit zijn de verschillen tussen genoten quota op basis der begroting en een voor de clientèle voordeliger werkelijkheid.
Het batig saldo van de interestrekening over 1968 bedraagt ƒ 237.972.58. Dit batig saldo is in bovenstaande balans toegevoegd aan
de Reserve Nieuwbouw (ƒ 84.764,66) en aan de Reserve voor deelneming in het CAS. (ƒ 153.207,92).

De reserves maken deel uit van het eigen vermogen en dienen ter medefinanciering van de stichtingen van nieuwe eigendommen en
van verbeteringen hiervan.
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De betekenis van de NOZEMA blijkt uit de ondervolgende staat van bedrijfsuren, omzet
en elektriciteitsverbruik gedurende 1968.
ZENDERGROEPEN

Aantal uren
in bedrijf
(afgerond)

Binnenlandse Omroep
15.400
Hilversum I ,ll en III te zamen
Hulpzenders AM
in Hoogezand, Hengelo en Hulsberg tezamen 11.200
117.400
22 FM-zenders tezamen
Wereld Omroep
24.300
5 korte golfzenders te zamen
Televisie
27.700
13 TV-zenders te zamen
TOTAAL

196.000

Omzet in
guldens
(afgerond)

Verbruik
elektrische
energie in
kWu

1.450.000,— 3.085.000
150.000
176.000,—
1.638.000,— 1.235.000

1.688.000,— 4.675.000

4.126.000,—

1.975.000

9.078.000,-11.120.000

Eerste bezit der Nozema. De zender te Jaars
veld (U)
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IJsselstein
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TV-netten 1 en 2

69

—j-

rii

(j
■u^lïz
ITT. r
1TTT

jt

TH

•

•:

HET NIEUWE VIDEO-AUDIO SCHAKELCENTRU M HILVERSUM

Als een uitdrukking van de laatste 1970ontwikkeling in de techniek voor de uit
voering van de wensen van de televisieprogramma-makers, tonen wij een ma
quette van het plan van PTT voor een
nieuw video-schakelcentrum in het omroepkwartier („Radio City”) Hilversum.
De bestaande — tijdelijke — voorziening
is afgebeeld en beschreven op bladzijden
16 en 18.
De gemeente Hilversum heeft tien jaar
geleden er in bewilligd, dat een voor
lopig video-schakelcentrum — met vak
werk stalen mast — zou worden gebouwd
nabij de „Professor Van Rees-bank”.
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Dit is een gedenkteken opgericht ter na
gedachtenis van de hoogleraar in de
histologie (weefselleer). In de jaren twin
tig was hij de beminde humanistische
professor in de kringen van de drank
misbruik-bestrijders.
Maar de voorziening moest tijdelijk zijn.
Dit „tijdelijk" moge in het licht der eeu
wigheid, niet zijn geschonden, in men
selijke tijdrekening is de Hilversumse
goedertierenheid wel wat overspannen
geraakt.
Met bovenstaande plannen wordt nu de
bereidwilligheid van het gemeentebestuur
beloond.

Het nieuwe video-schakelcentrum zal
een zelfde functie vervullen als het oude.

Maar in allure en technische mogelijk
heden zal het de bestaande behuizing
overtreffen.
Het zal daarenboven opgenomen worden
in de bouwkundige conceptie van het
omroepkwartier; en daaraan een accent
verlenen.
Het zal nog enige jaren in beslag nemen
om te worden gerealiseerd. Het is een
PTT-schepping, maar de samenhang met
de zenders van de NOZEMA is evident.

COLOFON

Druk: Drukkerij C. de Boer jr. NV
Lay-out: Theo van Egmond
Foto's: Eva Eckhardt, PTT-persdienst, J. A. Vermeulen
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