
DE PHOHI IN DE WEST
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12 Maart 1927. Zij, die de ontwikkeling van de radio van nabij
hebben gevolgd, zullen zich dezen dag nog levendig herinneren.
12 Maart 1927 was immers de historische dag in de radiogeschie-
denis, waarop de proeven, welke in de laboratoria van Philips te
Eindhoven genomen werden om een Trans-Atlantische radio-
verbinding tusschen Nederland en de Nederlandsche Overzeesche
Gewesten tot stand te brengen, met succes werden bekroond.

Dank zij dezen pioniersarbeid — Nederland was het eerste
land, dat een Trans-Atlantische radio-telefonische verbinding tot
stand bracht — waren de Nederlandsche Overzeesche Gewesten
niet langer van het contact met het Moederland verstoken, en was
het „isolement" van onze landgenooten in de verre Overzeesche
Gewesten opgeheven.

Geen wonder dan ook dat in Eindhoven een overweldigende
stroom brieven en telegrammen binnenkwam, waarin onze land-
genooten eenerzijds hun bewondering en dankbaarheid voor het
tot stand gekomene uitten, anderzijds een geregelde radiodienst
van het Moederland naar de Overzeesche Gewesten bepleitten.
Hun pleidooi was niet tevergeefsch want reeds op 18 Juni van het-
zelfde jaar werd op initiatief van den voort varenden directeur der
Philipsfabrieken, Dr. A. F. Philips, met medewerking van een
aantal groote Nederlandsche cultuurondernemingen, petroleum-
maatschappijen, scheepvaartbedrijven, bankondernemingen, die
er waarde aan hechtten, dat hun employés in de Tropen het con-
tact met het Moederland niet zouden verliezen, de Phohi opge-
richt.

Het doel der Phohi was in de eerste plaats de Nederlandsche
Overzeesche Gewesten met het Moederland in aanraking te bren-
gen, dit contact te onderhouden en hechter te maken, en daar-
naast om onze vaak op eenzame posten verblijvende landgenooten
door gevarieerde en goed verzorgde radio-programma's wat ver-
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strooüng te brengen. De Phohi heeft dus een bij uitstek nationale
taak.

Intusschen had ook H.M. de Koningin van deze „wonderlijke
vinding" gebruik gemaakt om Hare onderdanen in de Overzeesche
deelen des rijks toe te spreken.

Werkte de Phohi-zender, welke in Huizen is opgesteld, aan-
vankelijk op een golflengte van 16.88 m, spoedig bleek, dat hij,
om het geheele jaar door goed gehoord te worden, ook nog de be-
schikking moest hebben over een langere, speciaal voor de win-
termaanden geschikte golflengte; de Phohi werd dan ook spoedig
voor een tweede golflengte nl. de 25.57 m geschikt gemaakt.

De energie van de Phohi bedraagt 23 kw. Met uitzondering van
Woensdag, op welken dag de Phohi niet in de lucht is, zendt hij
dagelijks ± 2 uur uit. Prefereeren de luisteraars in Holland muzi-
kale programma's boven het gesproken woord, de ervaring heeft
geleerd, dat onze landgenooten in de Overzeesche Gewesten zeer
veel waarde aan het gesproken woord hechten, en het is dan ook
om deze reden, dat de Phohi het zwaartepunt van zijn program-
ma's doet vallen op voordrachten, causerieën, huldigingen, na-
tionale gebeurtenissen, wedstrijdverslagen, nieuwsberichten,
sportpraatjes, populaire economische beschouwingen, filmpraat-
jes, weekoverzichten, declamaties, tooneelavonden, en lezingen
over die onderwerpen, welke de belangstelling der Indische luiste-
raars genieten.

Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de Phohi-programma's «*'/-
slm'fe?t<2 uit het gesproken woord bestaan; ook voor muziek, zang,
cabaret etc. is een behoorlijke plaats ingeruimd.

Met betrekking tot de beteekenis van de Phohi speciaal voor
de West moet opgemerkt worden, dat de Phohi het steeds als een
bezwaar gevoeld heeft en nog voelt, dat zijn uitzendingen, welke
hier in Holland in de middaguren plaats vinden, in de West in
tegenstelling met Oost-Indië, waar zij des avonds gehoord wor-
den, op minder geschikte uren nl. des ochtends ontvangen worden.
West-Indië kan dus wegens het tijdsverschil niet ten volle van de
Phohi-uitzendingen profiteeren.

De reden hiervan is niet, dat het technisch niet mogelijk is om
de West des avonds te bereiken. De experimenteele uitzendingen
van den zender PCJ, welke regelmatig plaats vinden, om de noo-
dige ervaring van een Nederlandschen Wereldomroep — laten wij
hopen, dat de andere Nederlandsche omroepvereenigingen het
goede voorbeeld van de K.R.O. spoedig zullen volgen — op te
doen, alsmede de K.R.O. wereldprogramma's en wel in het bij-
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zonder het voor de West bestemde uur, hebben ten duidelijkste
bewezen dat het technisch zeer wel mogelijk is West-Indië des
avonds te bereiken. Er is dan ook een andere oorzaak en wel
een financiëele. De middelen van de Phohi worden nl. hoofdzake-
lijk gevormd door bijdragen van in Nederlandsch Oost-Indië ge-
interesseerde ondernemingen. Waar deze gelden ter nauwernood
toereikend zijn om de Phohi-uitzendingen naar Oost-Indië te be-
kostigen, is het natuurlijk niet mogelijk en zou het ook tegenover
de Phohi-contribuanten niet verantwoord zijn, deze gelden aan
te wenden voor uitzendingen, welke in de Oost niet beluisterd
kunnen worden. Hieruit volgt, dat de reeds zoovele jaren door de
Phohi gekoesterde wensch om naast programma's voor de Oost
ook geregeW speciale voor de West bestemde uitzendingen te ver-
zorgen, alleen dan in vervulling zal kunnen gaan, wanneer de
daarvoor benoodigde gelden, zoo mogelijk aangevuld door een
bijdrage van het Gouvernement, bijeengebracht worden. Tot
zoolang zullen de speciaal voor de West bestemde uitzendingen be-
perkt moeten blijven tot het wekelijksche K.R.O. uur, herhalingen
van belangrijke Phohi-programma's, b.v. van die programma's,
welke gewijd zijn aan belangrijke nationale sportgebeurtenissen
en de experimenteele uitzendingen van den zender PCJ. Dat ook
deze laatste uitzendingen, hoewel zij een streng experimenteel
karakter dragen en dus niet als radioprogramma's in den eigen-
lijken zin des woords beschouwd mogen worden, in de West bij-
zonder gewaardeerd worden en dat hiernaar steeds met verlangen
wordt uitgezien, daarvoor spreken onderstaande tot den om-
roeper gerichte brieven van Westindische luisteraars wel een zeer
duidelijke taal:

Ja, nu moet het gebeuren, want een volgende Woens-
dagavond durf ik niet meer af te wachten, alleen om het feit
dat het heele mooie programma van gisteravond, dus 21—10—
'36 haast in duigen was gevallen, daar mijn vrouw maar
steeds aan het mopperen was: „Wanneer schrijf je nu dien
Mijnheer eens, 't is schande want een half jaar geleden zou
je dit al doen, foei wat ben je ondankbaar". En toen . . . . en
toen, werd het mij te machtig!

Mijnheer Startz, mijn vrouw heeft gelijk, want de Woens-
dagavond-uitzendingen worden schitterend ontvangen en de
programma's vallen werkelijk in de smaak.

Aruba B.
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Ik kan niet nalaten U dezen brief te zenden, om U te
laten bedanken voor de gezellige Woensdagavonden die wij
hier te Curacao van Uwe experimenteele uitzendingen ge-
nieten. Mijnheer Startz, als ik de waarheid moet vertellen,
dan moet ik U zeggen dat de PCJ niet alleen the Happy
Station is, maar ook een van de beste stations, die ik ont-
vang.

Curasao S.E. C.

Als luisteraar van de Happy Station kan ik niet
anders verklaren dan dat Uw programma's uitstekend in den
smaak vallen. De uitzending komt goed door en is zeer dui-
delijk, zoodat zij niets te wenschen over laat.

Paramaribo J. J.

Als ik dan 's avonds op wacht een brul hoor, iets wat voor
insiders is te definieeren als mijn naam, dan beteekent dat,
dat U op de zoo bekende wijze staat te speechen en de radio
wordt wat harder gezet, want geluidsterkte speelt geen rol
bij ons, wij hooren U zoo hard als het ons lijkt, en hangende
over de trap met het oog vooruit, een eenigszins lastige ge-

. kronkelde positie, die dat voordeel heeft, dat ik dan kan
luisteren en wacht houden, geniet ik mede van het overvloe-
dig gekweel uit Holland.

Kunt U zich voorstellen, dat als een schip in een haven
ligt, dat een gezagvoerder aan boord blijft ? Nee natuurlijk.
Behalve dan op Woensdagavond. En dit vond ik volgens mij
wel de prachtigste reclame die er voor een zoo zeer sympa-
thiek doel kan bestaan.

Curac.ao K.

Het is natuurlijk niet de bedoeling, dit artikeltje in een bloem-
lezing te doen ontaarden. Het weergeven dezer „luisteraarsstem-
men" heeft uitsluitend en alleen ten doel aan te toonen, dat, zoo-
als hierboven reeds gezegd, Nederland reeds de beschikking heeft
over een zendapparatuur, welke ook gedurende de avonduren in
de West uitstekend gehoord kan worden. Welnu, laat dan allen
die hieraan kunnen medewerken er het hunne toe bijdragen, dat
deze experimenteele uitzendingen, welke in wezen toch niets
anders zijn dan, zij het dan ook smakelijk samengestelde en aan-
gekondigde, internationale grammafoonplaten-programma's, zoo
spoedig mogelijk omgezet worden in, laat ons hopen, dagelijksche,
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speciaal voor de West bestemde radiouitzendingen, zooals de
Phohi die gedurende 6 dagen voor de Oost en de K.R.O. geduren-
de één uur per week voor de West verzorgt. Nationale radiopro-
gramma's dus, bestaande uit „levende muziek", gespeeld door
Nederlandsche musici, uit op Nederland en het Nederlandsche
leven betrekking hebbende lezingen, uit nieuwsberichten uit het
Moederland, uit reportages van nationale gebeurtenissen, uit
ooggetuigeverslagen van belangrijke nationale sportevenementen,
zooals de interland voetbalwedstrijden, kortom radioprogramma's,
waardoor onze landgenooten in de West datgene krijgen, wat zij
daar zoozeer missen en waaraan zij zoozeer behoefte hebben. Wie
dit streven steunt, werkt in het belang van een bij uitstek natio-
nale zaak.

Naar aanleiding van het artikel van den heer De
Waart in de Mei-aflevering zij opgemerkt, dat de Phohi-zender
niet behoort aan de N.V. Philips doch aan de N.V. Philips' Om-
roep Holland-Indië.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:07PM
via free access


