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Alliantie Ontwikkeling  Huizen mogelijk gemaakt

HET PHOHI MONUMENT
Op de historische plek waar eerst de twee draaibare
houten radiozendmasten voor de Korte Golf stonden staat
nu de PHOHI flat. Naast de naam van de flat herinnert
een tegel mozaïek, ontworpen door Matthijs Overmans,
in de entree aan de roemruchte jaren van PHOHI.

V
I

oorwoord
voorzitter

n juli 2004 stelt ir. L.J.W. (Bob) van Loon aan het
college van burgemeester en wethouders voor om

op de nog aan te leggen verkeersrotonde Gooilandweg/Randweg een historisch monument te plaatsen

dat bij binnenkomst van Huizen als blikvanger moet
dienen. Het te plaatsen monument zou de herinnering

levend moeten houden aan de tijd dat Huizen, lang

voor Huizen bekend werd als ‘Stad aan het water’,
al landelijke bekendheid genoot door de antennemasten voor de Lange Golfzenders aan de Oude Haven

en de later geplaatste antennes op de Meent voor de
Korte Golf. De Korte Golfzenders hebben Huizen

zelfs wereldberoemd gemaakt, in het bijzonder de
twee draaibare houten masten die tussen 1937 en
1957 op de Meent stonden, waarmee PHOHI (Philips

Omroep Holland Indië) zijn uitzendingen naar Noord

Amerika en het Zuidelijk Halfrond kon richten. Beide
masten waren destijds een markant punt in Huizen.
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O

p alle radio’s van voor en kort na de WO II

waarbij het afstemmen van de zenders gebeurde

met een wijzer die langs alle namen van de zenders
gedraaid moest worden, stond niet alleen de naam van
Hilversum vermeld maar ook die van Huizen.

O

m het idee van Bob van Loon ook daadwerkelijk
van de grond te kunnen trekken is in mei 2005

de Stichting PHOHI Monument opgericht. De sticht-

ing wil de herinnering levend houden aan dat staaltje
van hoogwaardig technisch kunnen waar alleen nu

nog aan herinnerd wordt door de namen ‘Zenderwijk’,
PHOHI flat/winkelcentrum en de lokale omroep Hui-

zen PHOHI. Het monument is een 12m hoge replica
van de oorspronkelijke twee draaibare houten zendmasten voor de korte golf, uitgevoerd in staal.

I

nitiatiefnemers in de stichting
zijn drs. E.(Eric) van Bruggen

(voorzitter), E.F.G. (Ernst) Jacobi

(penningmeester), Bob van Loon
(technische aspecten), H.J. (Harry)

Meijers (lokale omroep PHOHI)

en mw. A.R. (Riemke) van Netten
(secretariaat/PR).

G

raag richt ik nog een woord

van dank aan al degenen

die een bijdrage, hetzij door hun
persoonlijke inzet hetzij finan-

cieel, hebben geleverd aan de

totstandkoming van dit initiatief.
Zonder hen was het PHOHI monument er niet gekomen.

05

S
E

tukje
geschiedenis:

xperimentele Philips kortegolfzender overbrugt als
eerste ter wereld een afstand van 10.000 mijl (16.000km)

O

p 11 maart 1927 slaagt het ‘Radio-Laborato-

rium’ van Philips erin, met experimentele ra-

dio uitzendingen Indië te bereiken. De zender, onder
de roepletters PCJ, overbrugt als eerste ter wereld

B

een afstand van 10.000 mijl (16.000 km). Er komen

berichten binnen over een uitstekende ontvangst

uit Indië, Zuid-Amerika, West-Indië en Australië.

ij de eerste experimentele kortegolfuitzending

radio-amateur uit Java (‘Uw kortegolftoon schitterend’)

de technici uiterst voorzichtig te werk gegaan. Pas na

radio-uitzending vooral ook imponeert door de kwali-

uit het Philips Natuurkundig laboratorium zijn

een urenlange uitzending van grammofoonplatenmuziek maakt de zender zich bekend als Philips laboratorium Eindhoven. Een telegram van een Nederlandse
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maakt echter duidelijk dat de opzet geslaagd is. Dat de
teit van de muziekweergave is mede te danken aan het

verschil in geluidskwaliteit, vergeleken met de grammofoons uit die tijd.

T

ijdens een bezoek aan de Philips fabrieken te

zo’n afstand. De post brengt een stroom van enthou-

prinses Juliana op 31 mei en 1 juni 1927 via de Philips

onderneming samen met enkele handelsfirma’s tot de

Eindhoven spreken koningin Wilhelmina en

kortegolfzender, opgesteld in het laboratorium, tot
landgenoten in Oost- en West-Indië. Het is de eerste

goedgeslaagde omroepverbinding in de wereld over

siaste reacties. Daardoor aangemoedigd besluit de
oprichting van de N.V. Philips Omroep Holland-Indië
(PHOHI).
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H
I

outen draaibare antenne in Huizen:
unicum voor de wereld

n 1932, vijf jaar na de start met ‘proefuitzendin-

hoge torens hangen wordt niet alleen het effectieve

nen voor de officiële ingebruikneming van de PHOHI

het werkzame zendvermogen wel 25 maal vergroot.

gen’ komt de langverwachte PTT-vergunning bin-

zenders. Er komt regelmaat in de uitzendingen: vijf

maal per week. De in 1937 geplaatste draaibare houten

antenne in Huizen, voor een golflengte van 31,28m,

wordt een unicum in de wereld. Met deze antenne
kunnen de uitzendingen op bepaalde gebieden van
de wereld worden gericht. Door de specifieke opbouw van de 24 antennedraden die aan de 60 meter

zendvermogen in één richting gebundeld, maar ook
De torens werden in hout uitgevoerd om de werking

van de 24 afzonderlijke antennes niet te verstoren.
Het draaibare onderstel was van staal en het materiaal
van Noors grenen. De uitvoering van de antennes, een

ontwerp van het Natuurkundig Laboratorium Philips,
was in handen van Nemago Doetinchem en Stork
Staal Hengelo.

P

T

HOHI zenders voor blijvend
contact met het vaderland
ot 1937 gebruikte PHOHI voor de uitzendingen
de gebouwen aan de Van der Heydenstraat in

Hilversum. Daarna werd de zender naar het PHOHI

complex in Huizen overgeplaatst. De twee draaibare

houten antennes voor de Korte Golf hebben precies
op de plaats gestaan, waar nu de PHOHI flat staat.

Er werd zowel ‘s nachts als overdag uitgezonden.
Voor de verschillende landen golden aparte tijden.

geregend had. Dan werkten de remmen niet zo goed

met het gebied van de gewenste ontvangst, maar ook

toen gelukkig een afdoende oplossing gevonden.

Dat was niet alleen afhankelijk van het tijdsverschil

van de, gedurende het etmaal veranderende, toestand

van de ionosfeer rondom de aarde waarin radiogolven
worden gereflecteerd. De draaibare antenne werd in

de juiste richting gezet. Dat ging vrij eenvoudig omdat het mechanisme was voorzien van merktekens en
pijlen met landaanduiding. In het begin deed zich met
de draaibare antennes één probleem voor wanneer het
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meer. Door het veranderen van de constructie is
De PHOHI zenders in Huizen, die voor een blijvend
contact met het vaderland moesten zorgdragen, hebben
voor uitzendingen naar verre landen dienst gedaan tot

1958. Vooral ten behoeve van landgenoten in het tegenwoordige Indonesië, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid

Afrika, Noord en Zuid Amerika, Canada, de Nederlandse Antillen en Suriname.
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D
S

e betekenis van PHOHI:
‘De brug tusschen Nederland en Indië’

inds de eerste uitzendingen in 1927 heeft
PHOHI honderden enthousiaste reacties ont-

vangen van luisteraars. We noemen er enkele.

‘En het verlangen naar het moederland ontwaakt,
groeit aan tot hunkeren, en soms tot een felle pijn. Hoe
gaarne zou men, al was het maar enkele oogenblikken,

in Holland willen, meedoen met de menschen dáár.
Even met Holland mééleven’,

aldus ‘De beteekenis van Philips’ Omroep HollandIndië’ in De Indische Gids van 1 juni 1929. Een ge		

schiedenis van de PHOHI zenders.

‘tJonge, jonge, wat ben ik toch blij dat ik lid ben geworden van de Phohi-club. Ik ben lid van en van dat,

van soosen, leesgezelschap, van bridge-club, van

ik weet niet meer van wat al (een massa uit den aard
mijner betrekking), maar mijn lidmaatschap van de

Phohi-club gaat bovenal. De dagen dat ik thuis ben zit ik

’s avonds al om 8.55 uur aan mijn toestel om te luisteren
naar de heerlijke klanken uit het Moederland dat ik nu

al in geen drie en twintig jaren meer aanschouwd heb.

Ik hoef u waarschijnlijk niet mede te deelen hoe wij hier
dankbaar gestemd waren dat wij de begrafenis plechtig-

‘Wie nu niet enthousiast is, wordt het nooit meer! Hol-

‘PHOHI en nu ben ik er van overtuigd, dat men in-

medemaken. Hoe dankbaar waren wij u dat wij de rede

ding. Schitterend doorgekomen! Van het begin af

wereld in zijn huis kan halen. Er is nog geen dag ge-

heid van wijlen H.M. Koningin-Moeder Emma konden
uitgesproken door onze geëerbiedigde Koningin in de

kerk in den Haag van woord tot woord konden volgen.

Dat zijn groote actualiteiten, die PHOHI ons brengt’
aldus M.A.W.H. Tijhoff, Tjimahi, Java.

land-Ierland 5-2. Welgefeliciteerd met deze uitzenwoord voor woord te verstaan. De Phohi is even hard,
soms nog harder dan het BBC station (Daventry) op

die golflengte ongeveer. Phohi hoeft niet onder te doen
voor het buitenland. Daarom leve Phohi. Onze vertrouwde Vriend, de Rimboe-Radio!

aldus O.Teekens, Taroetoeng, Sumatra.

derdaad, zooals de advertenties in uitzicht stellen, de
weest dat we U niet hebben kunnen verstaan, maar dan

ook geen dag. Als ik had kunnen stenografeeren zou ik
U een woordelijk verslag hebben kunnen toezenden.
Waarom noemt U de Phohi de ‘rimboe-radio’? Zij is

meer mijnheer, zij symboliseert Holland, zij is Hol-

land! Zoo onderga ik de sensatie. De vierde dimensie?’
aldus A. Büno Heslinga, Batavia C.A. Büno Heslinga,
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Batavia C.
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ponsors
Phohi

Ontvangen financiële steun

Ook van een groot aantal belangstellende Huizer

Op het moment van verschijning van deze uitgave heeft de Stichting in totaal

drage ontvangen. De hoogte varieerde van € 5 tot

De totale kosten van het project zijn uiteindelijk uitgekomen op ruim € 36.000.
een bedrag ter hoogte van € 30.750,00 bijeen weten te brengen.

De Stichting heeft financiële
bijdragen ontvangen van:

* de Alliantie Ontwikkeling Huizen
tevens hoofdsponsor
* Prins Bernhard Cultuurfonds
Noord Holland Haarlem
* Raad van Bestuur Koninklijke Philips
Electronics NV Amsterdam
* Radio Nederland Wereldomroep Hilversum
* Thales Communications BV Huizen
* N.E.R.G. (Nederlands Electronica en Radio
Genootschap) Leidschendam
* Rotary Club Huizen (N.-H.) district 1570
* Visser Bouwmaatschappij BV Huizen
* Cees Rebel Holding BV Huizen
* Koninklijke Marine Commando
Zeestrijdkrachten Den Helder
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particulieren heeft de Stichting een financiële bij-

€ 1.000. De belangrijkste bijdragen kwamen van:

Om niet verleende diensten
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

K.I.V.I NIRIA Den Haag
Autobedrijf Fred Janssen’s BV Huizen
ICU IT Services BV Huizen
Voorma & Walch Makelaars Huizen
ABN AMRO Bank NV Bussum
Vreeswijk & Koebrugge
Bouwmaatschappij BV Huizen
Moulijn Netwerk Notarissen Huizen
Makelaarskantoor de Kleermaeker Huizen
Lentink Accountants/Belastingadviseurs Huizen
Van Dalen Sports BV Huizen
Huizer Marina BV Huizen
Van den Tol Opticiens Huizen
Hema Huizen
Veder Fonds Rotterdam/Leidschendam

Hoewel de hiervoor genoemde financiële steun
een belangrijk onderdeel uitmaakte bij de totstandkoming van het project, was het monument
* De heer B.J. Geul, directeur Xella Kalkzandsteenfabriek ‘Rijsbergen BV’ Huizen
* Ing. W.J. Geul Huizen
* Ontwerpburo Jan Vos Huizen
* Adviesburo ir. J. Beest Huizen
* Feep v/d Heiden Puinrecycling B.V. Huizen
* Nozema – KPN Lopik
* Staalwerk bv Huizen
* Restaurant De Haven van Huizen Huizen

*
*
*
*
*

mw. J.M Vlaanderen-van der Molen
dhr. J. Hogenbirk
dr. ir. A.E. Pannenborg
mw. T.J. Bosselaers-Dams
ir. C.J. Hermsen

er zonder de om niet verleende diensten van
de volgende bedrijven/ instanties niet gekomen:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Gemeentebestuur Huizen
Drukkerij J. Bout &Zn. Huizen
IJzerhandel Vos Huizen
Van Klooster Transportbedrijf B.V. Almere
G.van Harten Industriële Verhuizingen 		
Veenendaal
Marek Reclame Huizen
Van IJken Eemnes
Stichting Lokale Omroep Huizen PHOHI
Adviesgroep van der Roest Huizen
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E

en ‘artist’s impression’ van het PHOHI
monument op de rotonde Gooilandweg/
Randweg, maart 2005

