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Van de redactietafel 

 

Had ik het bij het verschijnen van het vorige bulletin nog over de Elfsteden-

tocht, nu zweet de redactie peentjes bij het samenstellen van het nieuwe num-

mer. Met een laptop kun je ook lekker in de tuin werken, maar het scherm van 

de mijne is niet echt geschikt voor deze hoeveelheid zonlicht. 

De brievenbus was dit keer goed gevuld! Hulde, dank en ga zo voort. 

Een uitgebreide herinnering van Johan Meulekamp, o.a. aan zijn werk in de 

woestijn in Libië, paste prima bij de warmte van deze dagen. 

Ook het licht aan het einde van de coronatunnel wordt steeds helderder. Waar-

schijnlijk bent u ook inmiddels gevaccineerd en kunnen de monddoekjes weer 

af. Laten we hopen dat we die voorlopig niet meer nodig hebben, ook al is het 

wel zonde van al die voorraden die ervan zijn aangelegd. 

Met het EK voetbal en de Olympische Spelen in het verschiet, zal de kleur 

oranje nog wel even de overhand hebben, maar de reisbeperkingen zullen 

geleidelijk wel minder worden. De redactie wenst u een fijne vakantieperiode; 

even de problemen vergeten en genieten van het ‘oude normaal’. 

  

Herman Goossens 

 

 

P.S. 

Om kostenredenen wordt het bulletin nog steeds uitgebracht in zwart-wit, 

maar op onze website kunt u veel afbeeldingen en foto’s bekijken in kleur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 30 augustus 2021  

https://www.bing.com/images/search?q=redactietafel&view=detailv2&&id=E6EB20CABD18A359E13FEEAE22224474717F044A&selectedIndex=4&ccid=aTBX9A30&simid=608022986444574567&thid=OIP.M693057f40df402cbd3d210e9b598c0deo0
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Van de bestuurstafel 

Beste leden van de VGG, 

Dachten we vorig jaar nog dat het niet doorgaan van de Algemene Ledenver-

gadering een éénmalig incident zou zijn, inmiddels weten we beter. Ook de 

kerstbijeenkomst kon niet doorgaan, net als de vervangende paasbijeenkomst. 

(We hadden al wat eieren verstopt maar die konden we later niet meer vin-

den). De ALV is bij uitstek de gelegenheid waar we u over de vereniging in-

formeren, maar ja, nood breekt wet. Voor het gevoel hebben we in dit bulletin 

toch een, zij het summier, secretarieel en financieel jaarverslag opgenomen. 

We zijn en blijven tenslotte een vereniging! 

De coronadreiging is langzaam maar zeker aan het afnemen. Het activiteiten-

virus is nu in opkomst. Gelukkig is daar geen vaccin voor. We kunnen daar-

door inmiddels weer van alles in de sociëteit opstarten. De klaverjassers kla-

verjassen weer, de biljarters biljarten weer en de bridgers beginnen te bridgen 

in september. Ook de andere wat minder grote activiteiten kunnen weer be-

ginnen. Nu stond het meeste ’voor corona’ toch ook al op een laag pitje gedu-

rende de zomermaanden maar het feit dat het weer kan is zeer bemoedigend. 

Ton van Bruchem is er alweer druk mee om de voorraden op peil brengen. De 

drankjes, de koffie en thee en niet te vergeten koekjes erbij, moeten worden 

aangevuld, etc. etc. Dat komt allemaal dik voor elkaar. 

Elke jaarvergadering zouden er bestuursleden aftreden die al dan niet weer 

verkozen konden worden. In deze crisistijd hebben alle bestuursleden zich 

bereid verklaard om nog een jaar door te gaan tot de volgende jaarvergadering 

in 2022. Hartelijk dank daarvoor.  

Het gaat goed met onze vereniging. Weliswaar groeien we niet, maar we blij-

ven ons inzetten voor onze activiteiten en, via allerlei overkoepelende organi-

saties, voor ons welzijn en ons pensioen. We hopen dat het dit jaar eens tot 

indexatie komt; krijgen we als gepensioneerden eindelijk ook weer eens wat 

meer te besteden. 

Ik dank u allen voor uw trouw aan onze vereniging. Onze penningmeester 

heeft gemeld dat de contributie-inkomsten goed op niveau blijven en tijdig 

zijn overgemaakt. Bravo. Ik wens u namens het bestuur een zo gezond moge-

lijk restant van het jaar 2021. 

Wim Gooiker, Voorzitter  
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Verslag van de penningmeester 

Uiteraard is het jaar 2020 heel anders verlopen dan we vooraf gedacht hadden. 

Vanaf maart zijn er vrijwel geen activiteiten meer geweest in onze sociëteit, waar-

door met name de posten "inkopen" en "verkopen" heel laag zijn gebleven. Kerst-

viering en Ledenvergadering zijn er niet geweest, maar de kosten van het beheer 

liepen wel door. Het bestuur heeft besloten het schoonmaken van de sociëteit 

gewoon door te laten gaan. Ook de kosten van energie en water zijn op hetzelfde 

niveau gebleven, zie daarvoor de "Informatie over de begroting" hieronder. 

De contributiebetaling verliep zonder problemen. Uiteindelijk hebben we van vijf 

personen geen betaling ontvangen. 

Dat ondanks de geringe opbrengst van de verkopen het verlies over het jaar 2020 

lager uitkomt dan begroot is vooral te danken aan het wegvallen van de kosten 

van activiteiten. 

Bestuurskosten zijn lager dan voorheen (mede) door beëindiging van het onder-

houdscontract voor het administratiepakket Davilex. 

Door het wegvallen van activiteiten bleef in de keuken voorraad over waarvan de 

houdbaarheidsdatum was overschreden. Die hebben we geschonken aan de Voed-

selbank Gooi en Omstreken. Zij konden dat nog goed gebruiken en zijn er blij 

mee. 

Doordat er in 2020 geen ALV was, is er geen nieuwe kascommissie benoemd. De 

leden van de vorige commissie, de heren Lohman en Kosten, zijn bereid gevonden 

om ook de controle over het jaar 2020 uit te voeren. (zie pag. 7) 

Informatie over de begroting 

Sinds enkele jaren betaalt de Vereniging voor energie en water een vast bedrag 

aan de Stichting die eigenaar is van het gebouw. Daardoor hebben we het afgelo-

pen jaar te veel betaald (geen verwarming!). Met de Stichting is nu afgesproken 

om wel een vast bedrag te blijven betalen, maar dit te verlagen. 

Het (tweejaarlijkse) uitje voor de vrijwilligers wordt doorgeschoven naar 2022. 

Door het wegvallen van de activiteiten is er ook weinig gedaan door de vrijwil-

ligers en het is nog onzeker of zo'n actie dit jaar mogelijk zal zijn. 

Vanwege de onzekere omstandigheden is een grotere post "onvoorzien" opge-

voerd dan gebruikelijk. 

Frans Dams, Penningmeester VGG 
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De leden van de VGG kunnen de exploitatierekening en de balans van 2020 

bij de penningmeester opvragen: penningmeester@vegege.nl 

  

mailto:penningmeester@vegege.nl
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Verslag van de secretaris 

Per 1 januari 2021 is het ledental uitgekomen op 331 (397), waarvan 160 

(224) Philipsgepensioneerden en 171 (173) PME en overige gepensioneerden. 

Het aantal donateurs is uitgekomen op 39 (46).  

De getallen tussen ( ) zijn de ledentallen per 1 januari 2019 zoals die op de 

ALV van 2019 zijn gepresenteerd. 

Dat betekent dus een forse achteruitgang van het ledenbestand de afgelopen 

twee jaar. De coronacrisis zal daar ongetwijfeld debet aan zijn geweest. 

Maar dat niet alleen, een groot aantal leden/donateurs bedankten ook vanwege 

de hoge leeftijd en de daarmee gepaard gaande gezondheidsklachten. 

Gezien de leeftijdsopbouw van onze leden zal dit voor de komende jaren wel 

het “normale” beeld blijven. 

Zoals in de verslagen van de voorzitter en de penningmeester al is verwoord, 

hebben de activiteiten nagenoeg stilgelegen.  

In 2020 zijn we als bestuur vijfmaal bij elkaar gekomen, driemaal vóór de 

coronacrisis en tweemaal aan het eind van de zomer, toen het allemaal weer de 

goede kant leek op te gaan. Dachten we toen. 

In 2021 hopen we weer voor het eerst in september een bestuursvergadering te 

kunnen beleggen. We zijn dan inmiddels allemaal ingeënt, dus dat geeft toch 

wat meer mogelijkheden. 

Uiteraard is er via de telefoon en email veel overleg geweest om de vereniging 

toch enigszins draaiende te houden. 

Bij de Federatie zijn de vergaderingen veelal digitaal gehouden en “bijge-

woond” via internet door Harrie Raaijmakers. 

Het Bulletin is ook “gewoon” verschenen. Het meeste werk daarvoor wordt bij 

de redacteuren thuis op de PC gedaan. Als het Bulletin op de computer geheel 

gereed is gemaakt wordt hij digitaal naar de drukker verstuurd. Deze levert de 

gedrukte exemplaren af bij onze sociëteit, waar we op gepaste afstand de bul-

letins voorzien van de adreslabels en het geheel daarna afleveren bij PostNL. 

Onze website is in deze moeilijke tijden zo goed als mogelijk onderhouden en 

ook bereikbaar gebleven. 

 

Jan Rebel, Secretaris  
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Philips-uitvinder van cassettebandje overleden 
 

Op 6 maart 2021 overleed Philips’ voormalig superuitvinder Lou Ottens op 

94-jarige leeftijd in zijn woonplaats Duizel. Hij is de uitvinder van het casset-

tebandje, waarvan er meer dan 100 miljard werden verkocht. En onder zijn 

leiding als Philips-ingenieur presteerde het bedrijf een tweede vinding die de 

muziekwereld op zijn kop zette: de Compact Disc. 

Even Alexa of ‘Hey Google’ aanroepen is in steeds meer huishoudens de ma-

nier om muziek aan te zetten. Op de smartphone is in een paar seconden elk 

nummer dat in je hoofd rondzingt op te roepen via muziekdiensten zoals Spo-

tify of Deezer. Pakweg 60 jaar geleden was dat wel andere koek. 

Toen moest je een flinterdun bandje met een magnetische laag in een sleufje 

weten te pielen en een spoeltje op een pinnetje met drie vertakkingen bevesti-

gen. ,,Voor normale, onervaren mensen niet te bedienen”, vindt Lou Ottens, 

uitvinder bij Philips, al in die tijd. Die logge, losse geluidspoelen - zeg maar 

formaat boterhammenbordje - moesten de deur uit. Hij stopte diezelfde tape in 

een handzaam plastic jasje: het cassettebandje. 

Tape in een houder van kunststof 
En zo ging Ottens de boeken in als de uit-

vinder van de ‘compactcassette’. Op 6 maart 

2021 overleed de voormalig Philips-man op 

94-jarige leeftijd in zijn woonplaats Duizel. 

Zo’n 57 jaar nadat hij als directeur van Phi-

lips Audio het cassettebandje lanceert uit de 

keuken van de ontwikkelgroep van Philips 

Hasselt, op een uurtje rijden van Eindhoven. 

Ottens stopt een wat kleinere variant van de 

spoelen met de tape van de bandrecorder in 

een houder van kunststof. De tape van de 

bandjes zoeft in een snelheid van tegen de 5 

centimeter per seconde langs een klein afspeel- en opnamekopje. 

Op de jaarlijkse Funkaustellung (Internationale radiotentoonstelling in Berlijn) 

in 1963 is de presentatie van de cassette een groot succes. Tenminste, dat zegt 

Philips. Maar Ottens vertelt later dat hem de reacties aanvankelijk nogal te-

genvielen. 
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Het bandje was onder fotograferende Japanse beursbezoekers niet onopge-

merkt gebleven. Binnen niet al te lange tijd komt er namaak op de markt, be-

labberde namaak. Philips en Ottens trekken aan de noodrem en stappen drie 

jaar na de introductie op het vliegtuig om de Japanners te overtuigen van het 

Philips-product én om te kijken of er nog wat aan royalty’s was te verdienen. 

Twee cent per cassette 
Twee cent per cassette, is het doel. Maar dat laatste lukt niet. Het concern 

kiest eieren voor zijn geld: als Philips op Ottens’ patent blijft zitten, blijft de 

markt klein. Die zou alleen groot worden als iedereen dezelfde standaard ge-

bruikt. Zo werd het cassettebandje de wereldstandaard. Al in 1968 rolt de mil-

jardste compactcassette van de band. Er worden er meer dan 100 miljard van 

verkocht. 

Totdat de uitvinding van de cd de bandjes naar de achtergrond drijft. Dat is 

twintig jaar later. Die compact disc is bij Philips eveneens onder Ottens ont-

wikkeld. Philips is dan al enige jaren bezig met een soort cd ter grootte van 

een langspeelplaat. Met genoeg ruimte voor een uur aan bewegende beelden 

of 48 uur muziek. Maar volgens Ottens zit de markt dan helemaal niet te 

wachten op twee dagen aan non-stop-muziek. Nee, het schijfje moest kleiner 

en in eerst instantie alleen voor audio. En ook dat had de geboren Groninger 

goed gezien. 

‘Het was een soort sport’ 
Als Ottens decennia later op verzoek van het Eindhovens Dagblad nog eens 

terugkijkt op de ontwikkeling van het cassettebandje wordt duidelijk dat hij 

zich in de jaren zestig helemaal niet bewust was van het baanbrekende onder-

zoek dat hij en zijn collega’s deden. ,,Welnee. Wij waren kleine jongens die 

leuk aan het spelen waren. We hadden niet het idee dat we met iets groots 

bezig waren. Het was een soort sport.” 

bron:  Eindhovens Dagblad  9 maart 2021 
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

 

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het overlijden 

van: 

 

 

Dhr. J. de Jongste   Augustus 2020  Nijkerk 

Dhr. H. van Harten   26 december 2020 Huizen 

Mevr. C. Simmelink – Verschuren** 18 maart 2021  Hilversum 

Dhr. W.P. Willemse   12 mei 2021  Utrecht 

 

 

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte 

toe bij het verwerken van dit verlies. 

Het bestuur van de VGG 

 
** Siny Simmelink, was een zeer gewaar-

deerde, zorgzame gastvrouw van diverse 

clubs binnen onze vereniging. Al zeker 10 

jaar werden de clubleden van koffie en 

drankjes voorzien. Ook afwas en kasbe-

heer werden op voorbeeldige wijze door 

haar verricht. Samen met haar zus Astrid 

heeft zij ook menig koud buffet georgani-

seerd. 

We zullen haar zeer gaan missen. 

 

  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://users.telenet.be/parochiekiewit/images/Mededelingen/overlijden.gif&imgrefurl=http://users.telenet.be/parochiekiewit/mededelingen.htm&h=345&w=490&sz=7&hl=nl&start=7&tbnid=tgYJ3MjakRTnFM:&tbnh=92&tbnw=130&prev=/images?q=overlijden&hl=nl&safe=active&sa=G
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Herinneringen uit Telecom-land 
 

Kwam het doordat mijn vader een telefoon-

hoorn meebracht, een hoorn gekocht bij de 

Afdeling Bruikbare Restmaterialen van 'De 

Philips" in Huizen? Was het deze hoorn die 

mijn belangstelling wekte voor telefoons? 

Wat kon je ermee doen? Met nog wat meer 

materialen afkomstig van diezelfde ABR van 

de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek zou 

je inderdaad een soort telefoontoestel kunnen 

samenstellen. Daar was voor nodig: een plat-

te batterij, dubbelpolige omschakelaar, een 

drukknopje en een mini elektrische bel. Dat 

alles gemonteerd in een houten sigarenkistje, 

et voilà, een hobby was geboren.  

Mijn vriendje eveneens 10 jaar oud woonde 

twee huizen verder en onder halsbrekende 

toeren was een draadje door de dakgoot zo gelegd. Hij kreeg ook zo'n kistje. 

Later, na een kort verblijf op de Philips’ Bedrijfsschool (Dr. A.F. Philips-

school) in Hilversum een werkgever gevonden: Siemens Den Haag.  

Siemens voerde installatiewerkzaamheden uit aan de openbare telefooncentra-

le in het centrum van Hilversum en daar kwam ik als telefoonmonteur terecht. 

Deze telefooncentrale was een voor die tijd (1969) zeer moderne centrale 

waarvan er slechts twee in Nederland geleverd zijn: Hilversum en Goes. De 

laatste was waarschijnlijk meegelift met de kerncentrale in Borsele. De Hil-

versumse telefooncentrale was belangrijk voor PTT. Hilversum had in verge-

lijking met soortgelijke gemeenten veel internationaal telefoonverkeer vanwe-

ge de daar gevestigde omroepverenigingen en misschien ook wel een beetje 

vanwege Philips’ Telecommunicatie Industrie en de NSF in Huizen met klan-

ten wereldwijd.  

Itaro, de Internationale Tarief Overdrager, leerde ik kennen in Amsterdam en 

wel achter het Paleis op de Dam. Een luidruchtige kennismaking: een elek-

tromechanische telefooncentrale met ratelende relais en kiezers. 
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Waarom moest ik daaraan denken toen ik in 1982 op weg was naar een EBX 

8000 in Raguba, Libië? EBX 8000 was de bedrijfstelefooncentrale ontwikkeld 

in Hilversum en deels gefabriceerd in Hoorn. Raguba was een gas en olieveld 

op zo'n anderhalf uur rijden van de kustplaatsen Brega en Sirte. Een lange 

kaarsrechte asfaltweg lag voor mij. Hard rijden was gevaarlijk vanwege 'lo-

pende' zandduinen of slapende kamelen die 's morgens vroeg op het nog war-

me asfalt lagen. Anderhalf uur vóór mij, genoeg tijd om herinneringen op te 

halen. Internationale Tarief Overdrager, een systeem dat zich bevond in de 

openbare telefooncentrales voor internationaal telefoonverkeer. Het fascineer-

de mij dat je door middel van een telefoontoestel met kiesschijf vrijwel direct 

met iemand kon spreken, iemand die bijvoorbeeld in New York woonde. 

Slechts tweemaal de nul draaien en de wereld lag aan je voeten. PTT Telecom 

verdiende als monopolist daar aardig aan, maar moest er natuurlijk wel voor 

zorgen dat er een juiste rekening gestuurd werd naar de beller. De Internatio-

nale Tarief Overdrager hielp daarbij. Deze elektromechanische draaischa-

kelaar registreerde op landniveau de bestemming en daarmee bijbehorende 

tarief. Als het gesprek beantwoord werd in New York zorgde deze Itaro er-

voor dat er om de zoveel seconden een kosten-telimpuls werd gestuurd naar de 

mechanische abonneeteller. Het aantal impulsen per minuut was afhankelijk 

van de gekozen bestemming. Een gesprek naar New York kostte minstens 5 

gulden per minuut. Deze abonneetellers stonden opgesteld in de tellerkamer 

en werden maandelijks in blokken van honderd gefotografeerd.  
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PTT Telecom dames lazen de tellerstand van de foto en zetten de informatie 

om in ponskaarten. Internationale telefonie was toen (rond 1970) nog niet zo 

gebruikelijk en Telecom had dan ook een BOI ingericht in een van de twee 

internationale telefooncentrales achter het paleis op de Dam. BOI stond voor 

Bedrijfsobservatie-Inrichting en daar werd door een dame ingeluisterd (niet 

meegeluisterd!) tijdens het begin van het internationale gesprek. Als de beller 

een foutje maakte tijdens het kiezen kon zij hem helpen om de juiste nummers 

te kiezen. Dit waren immers goede klanten voor PTT Telecom! 

Waarom moest ik daaraan denken? De situatie in Raguba was heel anders. 

Zomaar naar het buitenland, in ieder geval naar Nederland bellen, zelfs via de 

vertrouwde Philips EBX, was vrijwel onmogelijk. Al het internationale tele-

foonverkeer was op aanvraag en liep dus via een telefonist(e) die, na uren of 

dagen wachten, voor jou de verbinding tot stand bracht en hoogstwaarschijn-

lijk wel meeluisterde.  
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De EBX-centrales waren geplaatst in containers die waren afgekeken van het 

PRX-project in Saudi-Arabië. Volledig zelfvoorzienend voor wat betreft koe-

ling, back-up accu/batterij en dergelijke. In Raguba waren denk ik hooguit 25-

35 telefoontoestellen in gebruik. 

De uitgaande gesprekken werden via de kabels van de hoogspanningsstroom-

voorziening geleid naar een andere EBX-telefooncentrale aan de kust. Hoewel 

de container waarin zich de Philips EBX bevond woestijnbestendig was, de-

den er zich toch problemen voor zoals fijn zand dat binnendrong en apparatuur 

bedekte. De EBX was volledig elektronisch, maar connectoren aan kabels en 

printplaten waren storingsgevoelig voor dit fijne zand. Daarnaast waren er nog 

de papierbandlezer en -printer die wel mechanische onderdelen bevatten.  

Papierband? De EBX was een door softwareprogramma's gestuurde telefoon-

centrale, bedoeld voor bedrijven met maximaal 8000 aansluitingen. Deze 

software werd ontwikkeld, uitgevonden zou je kunnen zeggen door de labjon-

gens aan de Jan van der Heijdenstraat. Waren er dan geen labmeisjes? Ik weet 

het niet, maar ik kan mij dit niet herinneren...  

De afdeling Orders Installatie en Service was gehuisvest in de LoGa of te wel 

de Lorentz Garage een voormalig busstation. Vandaaruit reisden de installa-

teurs en testers de wereld over. Aanvankelijk elektromechanische centrales 

met onder andere elektromotoren op gelijkstroom die wisselstroomdynamo's 

aandreven die op hun beurt weer zorgden voor de belspanning van 25Hz. Phi-

lips’ bedrijfstelefooncentrales zoals de systemen van professor Unk waren 

topproducten die je overal ter wereld tegenkwam. Ontwikkeling, maar ook 

fabricage (electromechanica) hebben daar een grote bijdrage aan geleverd. In 

1975 kwam de eerste EBX 8000 centrale op de markt en in dat jaar trad ik in 

dienst bij PTI en vond mijn werkplek in de LoGa. In 1976 zijn de eerste EBX-

en geleverd aan PTT Telecom om eens een tijdje mee te spelen maar ook aan 

KTAS, de Deense telefoonmaatschappij.  

Zoals eerder gezegd: softwareprogramma's, dat betekende dat die software in 

het geheugen van de EBX moest worden geüpload zouden wij nu zeggen. 

Daarvoor diende de papertape, een papierband met gaatjes waar ieder gaatje 

een bitje (digitaal cijfertje) voorstelde. Met dat uploaden van de programma's 

en data was geruime tijd gemoeid, ik denk dat dit wel ruim een uur kon duren. 

Als er op het eind iets fout ging moest je opnieuw beginnen.  

Lastig was dit papertape lezen in Raguba omdat vanwege de zeer droge lucht 

de papierband statisch geladen werd en tegen de wand of het plafond van de 

container bleef plakken en daarnaast natuurlijk het fijne zand. 
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De kasten van de EBX kwamen voor zover ik weet uit Metaalwaren Hilver-

sum. De printplaten werden voornamelijk in Hoorn gefabriceerd. Iedere EBX 

was uniek qua samenstelling voor wat betreft het aantal telefoonaansluitingen 

en configuratiedata, die eveneens werd geüpload in het geheugen met behulp 

van de papierband. Het waren toch wel complexe systemen en om langdurig 

testen op locatie te voorkomen werden de systemen in de fabriek in Hoorn 

volledig opgebouwd en pre-tested.  

 

De labjongens hielden ervan om de bitjes in het geheugen soms te verstoppen. 

Die stonden weliswaar gegroepeerd in duidelijke tabelletjes zoals bijvoorbeeld 

DV Relational Que Data oftewel DVRELQUD of een ook wel enigszins be-

langrijke: DVGENDAT (Generic Data). De stand van zo'n cijfer of bitje, was 

het een 1 of een 0, kon letterlijk leven of dood voor het functioneren van de 

centrale betekenen. 

 

 

Bij een EBX geplaatst in een Ford autofabriek werkte het inkiezen niet. Je kon 

dus niet van buiten direct het gewenste interne toestel kiezen (doorkiezen), de 

vier cijfers van het toestel werden niet herkend of ontvangen door de EBX. Na 
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enkele uren zoeken: het was een bitje dat 1 had moeten zijn in DVGENDAT. 

Het bitje op rij 12 nummer 9. Gek dat je dat na 40 jaar nog weet... Overigens 

was dit een van de ruim één miljoen en later misschien wel miljoenen bitjes in 

het geheugen die feitelijk allemaal werden gecontroleerd door het testen in 

Hoorn en later op locatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Verweggistan kon je in veel gevallen niet even het thuisfront bellen om 

vragen te stellen als je iets moeilijk niet aan de praat kreeg, hoewel je wist dat 

iedereen voor je klaar stond om te helpen als dit nodig was. 

Helemaal bellen vanuit de woestijn was vrijwel onmogelijk laat staan even 

een ontbrekend boutje of moertje halen bij de winkel om de hoek....  

De EBX-en werden dan ook volledig geleverd met alle documenten, print-

plaatschema's en reparatiematerialen voor papierband, voor het geval dat deze 

mocht breken of scheuren, wat overigens vaak voorkwam. 

De EBX was net als z'n mechanische voorgangers een topproduct, betrouw-

baar en aanpasbaar aan de grillen van de klanten en eindgebruikers. Ontwik-

keld en gefabriceerd door een vakkundig en hecht samenwerkend team in 

Hilversum, Hoorn en Den Haag waarop je altijd kon rekenen als er zich in het 

veld problemen voordeden. 
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Na een maand of drie in Libië keerde ik (samen met Bob uit Tripoli) in de 

herfst terug naar Nederland. Zo ongeveer boven Rome werd op de KLM 

vlucht naar Amsterdam de drankkast op slot gedaan want vele medereizigers, 

werkzaam in de olie-industrie, lieten zich de biertjes en sterke drank (te)goed 

smaken.  

In de taxi naar Huizen viel het mij op hoe mooi Nederland is met al die herfst-

tinten en goed geregeld: strepen op de weg, verkeerslichten! Fijn om weer 

thuis te zijn en tevreden over de geklaarde klus daar in Libië. Even bijkomen 

en dan op naar de volgende. 

Johan Meulekamp 

Van 1975 t/m 1989 werkzaam bij PTI. 
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100 jaar NSF 

Voor 2020 waren diverse evenementen gepland om te herdenken dat in 1920 

de NSF werd opgericht, waarmee de geschiedenis van Hilversum op het ge-

bied van radiocommunicatie en radio-omroep begon. Nu de beperkende maat-

regelen i.v.m. de COVID19 pandemie geleidelijk worden versoepeld, zal dit 

gebeuren alsnog geregeld onder de aandacht worden gebracht. 

Zo zal in het regionaal-historische tijdschrift Tussen Vecht en Eem (TVE) een 

tweedelige serie verschijnen onder de titel De N.S.F. en grote antennes aan 

de horizon.  De auteur is de in VGG-kringen niet onbekende Jaap Groeneveld. 

Deel 1 met de subtitel  Het telegrafie-ontvangstation in Blaricum (1919-1922) 

verschijnt in TVE 2021-2  (juni 2021). Het behandelt het experiment om een 

radiotelegrafieverbinding met Nederlands -Indië tot stand te brengen. Daar-

voor was met hulp van de N.S.F. en de Koninklijke Marine een ontvangpost 

ingericht op de Blaricummer Meent met een 2 km lange antennedraad die liep 

tot aan De Bult in Huizen. Een vraag van Ruud Klaui naar de exacte locatie 

was de aanleiding voor de Jaap om dat uit te zoeken. Dat is gelukt met een 

teruggevonden kaart die de locatie aangeeft. De achtergrond van deze ge-

schiedenis is een interessant verhaal voor geïnteresseerden in de radio- en 

N.S.F.- geschiedenis. 

Deel 2 met de subtitel  Pionieren met omroep in het Gooi (1920-1940)  ver-

schijnt in TVE 2021-3 (september 2021) en gaat vooral over de drie verschil-

lende zendstations in het Gooi: die voor de HDO op het fabrieksterrein van de 

NSF, die van de NDO op het latere fabrieksterrein van PTI in Huizen en de 

PHOHI, ook in Huizen. Na korte introductie met een totaalbeeld van de 

vroegste omroeppogingen in de wereld wordt de geschiedenis van de drie 

zendstations behandeld. Daarbij worden de verschillende antennes van het 

PHOHI-zenderpark nader beschouwd op basis van weinig bekende informatie 

uit Philips Concern Archives. Het betreffende TVE-nummer is een dikker en 

algemeen interessant themanummer, dat gaat over de veranderingen in het 

Gooi. 

Zie www.tussenvechteneem.nl voor verkrijgbaarheid van het blad. Ook zijn de 

bladen verkrijgbaar bij boekhandels in het Gooi. 

Herman Goossens 

Zie ook de boekbespreking hieronder in dit bulletin 

http://www.tussenvechteneem.nl/
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Boekbespreking 

 

De Blaricummer Wim Visser (1928), oud 

PTI-medewerker en zoon van omroeppio-

nier Roelof Visser, beschrijft het bewogen 

leven van zijn vader, die al vanaf 1920 be-

trokken was bij de eerste omroepactiviteit 

van de Nederlandsche Seintoestellen Fa-

briek (N.S.F.): de beurszender in Amster-

dam. Het boek Roelof Visser – Eerste ra-

diotechnicus van de N.S.F.-Radio – Pionier 

van de Nederlandse Omroeptechniek biedt 

een blik achter de schermen van de Gooise 

omroepactiviteiten in pakweg de eerste 

veertig jaren en de technische pioniersrol 

van Roelof Visser daarin. 

 

Enerzijds is het boek gebaseerd op de herinneringen van zijn vader als een 

vorm van 'oral history', anderzijds is de auteur heel dicht bij de bronnen ge-

bleven door allerhande originele documenten te verwerken. Handgeschreven 

teksten en passages uit boeken worden exact aangehaald. De lezer is daardoor 

in staat zelf conclusies te trekken. Hoogwaardige historische foto's van radio- 

en omroepapparatuur vanaf 1920 tot 1941 en kaderteksten over bepaalde tech-

nische aspecten completeren het geheel tot een verzorgd boek voor zowel 

technisch, als algemeen geïnteresseerden in de omroepgeschiedenis. 

Roelof Visser werd bij N.S.F.-Radio een expert op het gebied van de omroep-

techniek en daardoor technisch chef van de lijnuitzendingen en de controle-

kamers van de N.S.F. en de PHOHI. Hij was leidend bij het ontwerp van 

nieuwe studio-inrichtingen die eind jaren dertig door de N.S.F. werden gerea-

liseerd, zoals bij de K.R.O. (Emmastraat) en als laatste bij de A.V.R.O.  

ISBN 978-94-6421-163-4 

168 pagina’s 

uitgave in eigen beheer 

www.roelofvisser.nl 
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('s-Gravelandseweg) in 1941. Antoine Dubois (in 1930 vertrokken bij N.S.F.), 

inmiddels directeur van de Nederlandsche Omroepzender Maatschappij (No-

zema) van de PTT en de omroepen samen, kreeg in maart 1941 de opdracht 

via de door de Duitse bezetting aangestuurde overheid om alle studio’s van de 

omroepen en het zenderbedrijf samen te voegen tot de Rijksradio. Toen haalde 

hij Roelof Visser, die bij de N.S.F. inmiddels met zijn ziel onder zijn arm liep, 

over naar de omroep te komen op voorwaarde dat hij (technisch) minder capa-

bele mensen als zijn chefs moest accepteren. Nadat in 1945 de omroepen weer 

hun studio’s terugkregen, werd in 1947 de Nederlandse Radio Unie (N.R.U.) 

opgericht als het gezamenlijke facilitaire bedrijf. Visser zou daar zijn carrière 

in 1957 beëindigen als technisch chef van de studio's.  

De grote rode draad in het boek is het leven en werk van Roelof Visser. Een 

tweede minder opvallende is die van deze bescheiden maar begaafde autodi-

dact, die geen ellenbogen nodig had en om zijn expertise breed werd gerespec-

teerd in de kring van zijn werkcontacten. Deze kundige man komt op zeker 

moment in aanvaring met theoretisch geschoolden. Het veel voorkomende 

tragische scenario van 'de man van de praktijk' versus 'de gestudeerden' vol-

trekt zich in zijn loopbaan sinds 1941. Hij concludeerde aan het eind van zijn 

carrière: Bij de N.S.F. werd je beoordeeld op de kwaliteit van je werk, bij de 

omroep op de kwaliteit van je netwerk.  

Jaap Groeneveld 

 

p.s.  Roelof Visser was als marine-seiner betrokken bij het experiment betref-

fende de radiocommunicatie met Nederlands-Indië (zie: 100 jaar NSF ), 

en geplaatst op de post op de Blaricummer Meent, nadat hij met de in In-

dië gebouwde ontvanger was meegekomen op het pantserschip H.M. De 

Zeven Provinciën. 
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Nieuwe wegen in waterzuivering 

Dijken bouwen, polders droogmalen, rivieren bedwingen én rioolwater zuive-

ren. Nederland heeft een naam hoog te houden op het gebied van waterbeheer-

sing. Een nieuw hoogstandje belooft de Waterfabriek Wilp te worden. Het is 

de hippe naam voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie in de gemeente Voorst, 

de eerste ter wereld die zonder hulp van hongerige bacteriën schoon water kan 

maken uit rioolwater. In 2022 moet hij opengaan.  

Het klassieke rioolwaterzuiveringsproces kan op de kop, blijkt na een pilot bij 

het dorp Terwolde in deze gemeente. Onderzoekers mochten daar van water-

schap Vallei en Veluwe een proef doen met een ongewoon zuiveringsproces: 

zonder bacteriën het vuil afbreken. Rioolwater werd gescheiden in separate 

grondstoffen zoals cellulose, fosfaten, ammonium en puur water. Een circulair 

zuiveringsproces waarbij geen broeikasgassen vrijkwamen. Niet de behande-

ling van rioolwater was uitgangspunt, maar de terugwinning van grondstoffen 

en zuiver water. Het eindproces is erop gericht het water schoon te maken tot 

op molecuulniveau. Het moet weer terug in het watersysteem.  

Het nadenken over een ander systeem kreeg een beslissend duwtje na een 

symposium in 2016 in Amersfoort over de rioolwaterzuivering van de toe-

komst. Het waterschap opende er de Energie- en Grondstoffenfabriek, een 

zuivering die binnen het klassieke zuiveringsproces biogas en kunstmest haalt 

uit rioolwater en -slib. Kon rioolwater zuiveren nóg innovatiever? Kon het 

bijdragen aan circulariteit? Dat werd de zoektocht. Het leidde tot een samen-

werkingsverband van overheden, ondernemers en onderzoekers.  

De bestaande waterzuiveringsmethode met actief bacterieel slip is niet ont-

wikkeld voor deze actuele vraagstukken. De 352 Nederlandse rioolwaterzui-

veringen werken op hun rechttoe-rechtaan manier. Dat gaat zo: nadat binnen-

komend rioolwater van grofvuil is ontdaan, bezinken zware slibdeeltjes in de 

voorbezinktank. Rioolwater stroomt daarna naar de openlucht-beluchtingstank 

waar bacteriën reststoffen afbreken. Bacteriën en water worden gescheiden. 

Effluent – gezuiverd water – stroomt naar buiten.  

Veel waterschappen proberen die klassieke zuiveringsmethode te verbeteren. 

Ze doen dat samen met onderzoeksinstellingen, bedrijven en andere overhe-

den. Vaak bestaat deze verbetering uit het winnen van grondstoffen en de op-

waardering van effluent tot puur water, zoals in Emmen gebeurt. Waterschap 
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Vallei en Veluwe zelf boekt succes met het Nereda-concept uit Epe met een 

verbeterde bacteriële slibkorrelvorming. Nu verschijnen overal Nereda-

zuiveringen.  

De geplande Waterfabriek Wilp werkt echter zonder bacteriën. Het water zelf 

wordt daarin gezien als een hoofdgrondstof die teruggewonnen wordt. Het 

rioolwater van huishoudens, fabrieken en vanuit straatkolken wordt volgens 

dit zuiveringsconcept stapje voor stapje gescheiden in grondstoffen. Dat ge-

beurt via toepassing van opeenvolgende technieken, zoals met ionenwisse-

laars, nano-membranen en (elektrische) coagulatie-techniek.  

Het waterschap liet het Dutch Water Refinery-team een proef doen in de ver-

ouderde waterzuivering in Terwolde. Daar zetten Kramer en zijn mensen vo-

rig jaar een proefopstelling op. “We hebben daar baanbrekende inzichten op-

gedaan”, vertelt hij. “Met dit concept blijkt het onder meer mogelijk om ruim 

90 procent van de medicijnresten te verwijderen uit rioolwater.”  

1. Grofvuilrooster 

2. Zandvang; levert zand 

3. Fijnzeef; levert cellulose en actieve kool 

4. Electrocoagulatie (korrelvorming) 

5. Flotatietank; levert slurry t.b.v. energie, organische meststof en 

bioplastics 

6. Nano-filters; levert o.a. fosfaat 

7. Ionenwisselaar; levert ammonium 

8. Helofytenfilter (biologische reactivering) 
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In de internationale wereld van waterzuivering is dat groot nieuws. Het water-

schap Vallei en Veluwe, kenniscentrum Stowa en Dutch Water Refinery orga-

niseren daarom nu webinars voor vakgenoten. Er valt veel te bespreken. Cir-

culariteit natuurlijk. Maar ook de kansen om rioolwaterzuivering ooit mede te 

bekostigen uit grondstofverkoop. “Ons ammonium is een schoon product”, 

stelt Kramer. “Het kan direct naar de kunstmestindustrie. De korte lijn maakt 

dit zuiveringsconcept circulair.”  

Naast voordelen zijn er haken en ogen bij het 23 miljoen euro kostende pro-

ject. De kosten zijn hoog, onder meer door het nano-filteren. De grondstof-

winning moet nog geconcentreerder. Voor de verkoop van grondstoffen is 

bovendien een stabiele stoffenaanvoer nodig uit rioolwater. Het helpt als er 

kopers zijn. Nabij Wilp (gemeente Voorst) overweegt een plantenveredelaar 

ammonium af te nemen. Mede daarom wordt daar, naast de A1, de nieuwe 

Waterfabriek Wilp gepland.  

Het waterschapsbestuur hakt de komende maanden de knoop door over de 

gefaseerde bouw van de waterfabriek. Dijkgraaf Klip is er al uit: “We moeten 

dit willen als waterschap. We kunnen dat echter niet alleen regelen. Dit moet 

in een groter verband van instellingen en bedrijven.” Collega-bestuurder 

heemraad van Vreeswijk noemt de bouw wenselijk. “Onze visie is dat lokaal 

water lokaal wordt ingezet. We voeden de Twellose Beek met water uit de 

Waterfabriek.”  

Bouw van de waterfabriek betekent dat de beek vaker watervoerend zal zijn. 

De gekanaliseerde beek die ontspringt in het watergangenstelsel bij Wilp en 

die door Twello richting IJssel stroomt, staat nu vaak droog. Bij de nieuwe 

zuivering moet het schone, nog levenloze water eerst behandeld worden in een 

natuurlijk helofytenfilter, een soort vennetje. Zo ontstaat er mede door neer-

slag mineraalrijker water voordat het in het bekenstelsel stroomt.  

Waterschap Vallei en Veluwe heeft zichzelf verplicht in 2050 circulair te zijn. 

Het bouwt zijn zestien waterzuiveringen niet nu al om. Eerst moet het revolu-

tionaire Voorster zuiveringsconcept zich maar eens verder bewijzen.  

Quirijn Visscher 

Trouw,  5 november 2020 
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Tenslotte 
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