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De geschiedenis van de Rhenense Radiocentrale

Jaap Schouten m.m.v. Ad J. de Jong

Draadomroep (of beter: radiodistributie) was een bijzondere voorziening voor het 
doorgeven van radiosignalen. De luisteraar van de draadomroep beschikte alleen 
over een luidspreker en een zogenaamde programmakiezer. Deze kiezer was 
aangesloten op een plaatselijke radiocentrale.
Radiocentrales beschikten zelf over radio-ontvangers, maar konden ook gebruik 
maken van een kabelnet waarlangs radiosignalen landelijk werden verspreid. Het 
aantal kanalen waarover de programmakiezer beschikte was meestal beperkt tot 
vier: twee waarlangs de signalen van Hilversum I en Hilversum II werden door-
gegeven, en twee waarlangs een selectie van andere, buitenlandse zenders werd 
aangeboden.

Draadomroep kende een aantal voordelen boven ‘normale’ radiotoestellen. In de 
eerste plaats betekende een abonnement op de draadomroep dat geen dure radio 
hoefde te worden aangeschaft. In de tweede plaats was de geluidskwaliteit van de 
draadomroep doorgaans beter dan de eigen ontvangst.
De eerste radiocentrale in Nederland dateert uit 1924. In dat jaar installeerde de 
Haagse HBS-scholier A.L. Bauling luidsprekers bij enkele buren en verbond deze 
met zijn radiotoestel. De bijdrage die hij hiervoor vroeg was in eerste instantie een 
tegemoetkoming in de kosten van zijn dure hobby. Binnen vier jaar echter was hij 
directeur van zes radiocentrales en had hij 3.500 abonnees.
In de eerste jaren rezen de radiocentrales als paddenstoelen uit de grond. Het ging 
zo goed dat het er zelfs op leek dat de radiodistributie de eigen radio zou verdrin-
gen. In 1932 waren er 285.000 abonnees op de radiodistributie en 275.000 geregi-
streerde radiotoestellen.

Twee typen luidsprekers die in gebruik waren bij de radiodistributie in Rhenen, links een ouder type, 

rechts de PTT luidspreker van vlak na de oorlog (verz. J. Schouten te Veenendaal)
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In 1940 gingen alle particuliere radiocentrales verplicht 
in handen van de PTT over, hetgeen tot een aanzien-
lijke afname van het aantal abonnees leidde. Een korte 
opleving volgde in 1943, toen de Duitse bezettings-
macht verordonneerde dat alle radiotoestellen dienden te 
worden ingeleverd; de –goed te controleren - radiodistri-
butie was van dit verbod uitgezonderd.

Aan het einde van de eerste wereldoorlog, in 1918, werd 
de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF) opgericht in 
Hilversum. De eigenaar Ir. Hanso Schotanus à Steringa 
Idzerda, bedacht dat particulieren vast meer radio’s 
zouden kopen als er regelmatig radioprogramma’s zouden 
worden uitgezonden. Daarom begon hij hiermee. Hij 
kreeg een zendvergunning en zond op donderdagavond 6 
november 1919, om acht uur ’s avonds vanuit zijn woning 

in Den Haag het eerste Nederlandse omroepprogramma uit. Een dag tevoren 
kondigde hij deze uitzending aan in een advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant. Een historische gebeurtenis, want waarschijnlijk als eerste ter wereld 
bedreef Idzerda daarmee ‘omroep’.

Radiodistributie

‘Omroep bedrijven’ houdt namelijk in dat het programma van tevoren wordt 
aangekondigd, zodat iedereen erop kan afstemmen. In Amerika gingen pas in 
1920 radiostations regelmatig en vooraf aangekondigd uitzenden. Eind 1922 
volgden Duitsland en Engeland, waar in dat jaar de BBC werd opgericht. In 1924 
werd de Eerste Nederlandsche Radio Centrale opgericht en kwamen er omroe-
pen als de Algemeene Verenigde Radio Omroep (A.V.R.O., voorheen HDO, de 
Hilversumsche Draadloze Omroep, opgericht in 1923). Vervolgens kwamen er de 
Nederlandsce Christelijke Radio Vereeniging (N.C.R.V 1924), Katholieke Radio 
Omroep (K.R.O 1925), Vereenigde Arbeiders Radio Amateurs (V.A.R.A 1925) en 
de Vereenigde Protestantsche Radio Omroep (V.P.R.O 1926).
Er kwamen voorts exploitanten van radiocentrales en vanaf 1932 programma’s 
direct vanuit studio’s over de draad via het Hilversumse Telefoonkantoor naar de 
distributeurs die op uurlijnen waren aangesloten. Dit was technisch gezien het 
begin van de draadomroep.
In 1928 werd een Bond van Exploitanten van Radio Centrales (B.E.R.C.) opge-
richt, die later nog een rol zou spelen in de financiële afwikkeling van de naasting 
van de radiocentrale in 1940 door de Duitse bezetters.
 

Afbeelding van een bakelieten 

programma schakelaar van 

de radiodistributie, die men 

in de huizen had
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Op 11 october 1932 werd een bouwvergunning voor een middenstandswo-
ning verstrekt aan Maximiliaan la Chapelle te ’s Gravenhage,  architect was de 
Rhenenaar A.A. van Ommen. Het is wat onbegrijpelijk waarom la Chapelle deze 
bouwvergunning aanvroeg. Hij had de grond in 1932 gekocht van het Gast- en 
Weeshuis, de bouwvergunning gekregen, maar reeds vóór de bouw verkocht 
hij de grond weer, en wel aan R. Koch, die de woning volgens de bouwvergun-
ning in 1935 voor ƒ 6000 liet bouwen, op het adres thans Acacialaan 2. In 1938 
verkocht deze de woning aan Jeen Andries Faber, radiodistribuant te Apeldoorn. 
Dit is interessant, want Faber was radiodistribuant. Ook zijn opvolger, de tech-
nisch ambtenaar P.T.T. Jan Cornelis Schouten (volgens het kadaster ‘radiocen-
trale-exploitant’), die het pand een jaar later kocht, zou vanuit deze woning de 
radiodistributie verzorgen. In dit pand bevond zich een radiocentrale van de 
Algemene Nederlandsche Radio Omroep. Er waren wel radio’s met draadloze 
ontvangst, maar die piepten en jankten door rondzingen, zodat ze ook wel de 
bijnaam ‘Mexicaanse Hond’ kregen. Door een aansluiting met de radiocentrale 
kreeg men, zoals gezegd, betere kwaliteit en hoefde men geen nieuwe radio te 
kopen, hetgeen een kostbare zaak was in de Crisistijd. Je hoefde alleen maar een 
luidspreker te hebben, die gehuurd kon worden.

Foto van de villa Acacialaan 2 uit �9��, waarin een radiocentrale werd gevestigd. De huizen 

Acacialaan � en verder en Nieuwe Veenendaalseweg ��8 ernaast waren toen nog niet gebouwd (Achter 

Berg en Rijn afb. ���)
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Reclame stencil, waarin met een tekening uitgelegd wordt hoe de radiocentrale werkt (verz. J. Schouten)
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Jan Schouten

Mijn vader Jan Cornelis Schouten was in 1932 gehuwd met Anna Catharina 
Metselaar. Mijn oom Cor Metselaar, broer van mijn moeder, had in Velzen-Noord 
(en ook in Alkmaar) een electriciteitswinkel en mijn vader was daar in 1928 in 
dienst getreden. Hij beheerde daar ook een radiocentrale.
Mijn ouders verhuisden later naar Ommen om daar een eigen radiocentrale te 
beginnen. Ze kregen daar een concessie van de gemeente en hadden er eerst aan 
de Markt 3 een Trix speelgoed en electriciteitszaak bij, later verhuisden ze met de 
centrale naar de Zeesserweg 1 en hadden daar ook een Radio Technisch Bureau. 
Henk Middendorp kwam hem toen wel eens helpen. 
Hoewel Ommen grotendeels Rooms Katholiek was, was men er toch redelijk 
conservatief en de radiocentrale liep niet goed.

Mijn vader probeerde toen in het Gooi een centrale te starten via een radiocen-
trale makelaar, maar dat ging uiteindelijk niet door. In Rhenen bleek de centrale 
plus villa, Acacialaan 2, te koop te staan. Er werd uiteindelijk f 9000 voor 
gevraagd maar mijn vader had niet genoeg geld. Ene Middendorp in Ommen 
kon wel financiële steun geven op voorwaarde dat mijn vader zijn zoon, Henk 
Middendorp, in dienst zou nemen. De radiocentrale in Rhenen ging dan ook 
Schouten & Co heten.
Acacialaan 2 was voor die tijd een luxe villa, met 2 badkamers en een toilet 
boven. In elke slaapkamer bevond zich een wastafel,  hetgeen luxe was voor die 
tijd. Boven had mijn vader een donkere kamer voor zijn hobby fotografie; hij 
ontwikkelde zelf foto’s. In de zomer van 1938 gingen ze er wonen.
Henk Middendorp, gehuwd met Bep Bos, was vanuit Ommen mee gekomen 
en zat aanvankelijk ergens aan de Grebbeweg met vrouw en drie dochters in de 
kost. Hij werkte ook bij de P.U.E.M.
Aan het huis naast ons, Nieuwe Veenendaalseweg 138 zat een grote antenne aan 
de schoorsteen; er was een handle om deze antenne af te schakelen in geval van 
onweer.
Een deel van de ontvangst was dus draadloos. Daarnaast kwam er een vaste 
lijn. Er waren aanvankelijk twee zenders: Hilversum 1 en 2. De ene liep via de 
antenne, de ontvangst hiervan was slechter, en de andere liep via de vaste lijn 
met de studio in Hilversum. Op Hilversum 1 zaten de A.V.R.O en de V.A.R.A 
en op 2 de K.R.O, N.C.R.V. en de V.P.R.O. Om de zoveel tijd werd er van zender 
gewisseld om niet als omroep benadeeld te zijn.

In september 1939 begon de mobilisatie en vader werd als sergeant opgeroepen 
te Leiden. Ook Middendorp werd gemobiliseerd. Mijn moeder zat met 2 kleine 
kinderen, ikzelf en mijn zuster Gerda, maar we hadden iemand in dienst om te 
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helpen. Zij runde tijdens de afwezigheid van mijn vader de radiocentrale. Zo 
schreef ze in een brief aan haar man, die in een school Pelikaanstraat 20 en later 
op een adres van de heer van Heteren, Haarlemmerstraat 242 te Leiden zat:

“Liefste Kuuf,
Even gauw wat opkladden, ’t is hier net een gekkenhuis, iedereen is voor je aan 
het werk om je vrij althans wat vrij te bezorgen. En verder om hier hulp te krijgen. 
De majoor hier heeft een verzoekschrift voor me geschreven en daarmee is Bets 
naar de naar de overste om van Doesburg hier in dienst te krijgen. Het resultaat 
hoor je dan wel. 
Zeg Kuuf moet je hooren. Gister kwam er weer zoo’n hooge oome om muziek in 
Elst. Ik zei dat dat niet ging omdat de lijn niet overal lag. Hij zei dan maken we 
die er. Nu heb ik zoo afgesproken dat ze de palen uit Achterberg zullen ophalen, 
het net spannen en dat de rest door monteurs afgewerkt wordt.
Hij zegt als ik zeg dat het net er komen moet dan hebben de burgers toe te geven. 
Ik vond het een mooie gelegenheid uit te breiden in Elst, ’t is dan voor ons alleen 
het materiaal.
Er zitten ook particulieren tusschen die aangesloten willen worden.
Heb ik goed gedaan m’n toestemming te geven? Ze spannen door heel Elst heen.
Kuuf en dan heb ik 2� van de systemen van Hulshof besteld op klankborden want 

Mevr. A.C. Schouten-Metselaar met zoontje Jaap tijdens de Mobilisatie op de stoep achter de serre 

van de villa Acacialaan 2; links van haar Mevr. Kievit echtgenote van een te Rhenen gemobiliseerde 

soldaat, die een aparte kamer in huis had. Zij hielp in de huishouding (foto verz. J. Schouten)



OUD RHENEN - vijfentwintigste jaargang - mei 2006 - no. 2 - blz. �8

we kunnen toch bij die militairen alleen geen luidsprekers zetten, dat wordt veel 
te kostbaar, ze kosten f �.8�, ’t is wel duur he, ik heb geprobeerd te pingelen maar 
’t ging niet, maar ik dacht zoo als ik die bordjes moet laten maken en dan laten 
monteeren kost ook geld, etc…..”

De militairen zaten bij burgers ingekwartierd of in de pasgebouwde huizen aan 
de Nieuwe Veenendaalseweg. In de kelder van Acacialaan 2 zaten ook militairen, 
omdat deze tevens goed als schuilkelder kon dienen. Een van de militairen heette 
Kievit, die net getrouwd was. Zijn vrouw hielp in de huishouding en woonde bij 
ons in een aparte kamer. Dat was dus mooi geregeld. Voorts was er in ons huis een 
kantoor waar de militairen hun geld konden krijgen.

Reclame voor de Rhenense radiocentrale waarbij onder de aandacht gebracht wordt dat de centrale-luis-

teraars ook na 9 uur ’s avonds nog twee uur extra uitzendingen kunnen ontvangen (verz. J. Schouten)
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Reclame voor de radiocentrale rond het uitbreken van de oorlog, waarin het belang van waarschuwin-

gen voor eventuele luchtaanvallen via de radio wordt benadrukt (verz. J. Schouten)
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Oorlog

Toen de oorlog uitbrak, gingen we met vele andere Rhenenaren op de boot richting 
Zeeland, maar we kwamen uiteindelijk uit in Krimpen aan de Lek. Daar werden 
we ingekwartierd bij een slager P. de Groot, Dorpsstraat 56.
Mijn vader bleek later na de slag om de Grebbeberg in Vianen te zitten. Moeder 

In de meidagen van �9�0 werden vele Rhenenaren per boot geëvacueerd naar Krimpen aan de Lek. Er 

was daar een hulp-secretarie van Rhenen opgericht. Mevr. A.C. Schouten-Metselaar verzocht te mogen 

vertrekken naar haar broer in Velzen en kreeg een document mee d.d. 2� mei �9�0, waarin aangegeven 

was dat dit op eigen risico geschiedde (verz. J. Schouten)
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Mededeling d.d. �� december �9�0 aan de abonnees van radiocentrales, dat deze onderdeel gaan 

uitmaken van het staatsbedrijf der PTT (verz. J. Schouten)

Aanstellings- en Legitimatiebewijs voor J.C. Schouten, als blokhoofd van de Luchtbescherming in Rhenen, 

in �9�� te Rhenen afgegeven door burgemeester d’Aumale van Hardenbroek (verz. J. Schouten)
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had vanuit Krimpen aan de Lek op  
13 mei 1940 aan mijn vader, Dpl. Sgt. 
J.C. Schouten 2-II-46 RI 3de sectie 
- Veldpost 10,  op een briefkaart 
geschreven:
“Wij zijn alle drie heel goed. Als je 
deze kaart ontvangt schrijf je dan 
direct terug? Telegram kan ook heb ik 
gehoord. Dag hoor het beste en veel 
liefs van Mammie, Jaap en Gerda”

Mijn moeder ging hem zelfs in 
Vianen opzoeken met de fiets over 
de dijk die hier en daar behoorlijk 
beschadigd was door bominslagen. 
Wat later in mei kreeg ze toestem-
ming met haar kinderen op eigen 
risico naar haar broer Cor Metselaar 
in Velzen te reizen. Aardig te vermel-
den is dat deze Cor Metselaar later de 
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek 
kocht. Van hieruit reisden ze later 
met het openbaar vervoer terug naar 
Rhenen. Rhenen kwamen ze binnen via de tram, met de trein was het niet moge-
lijk. Het was een enorme ravage in Rhenen.
In ons huis zat een N.S.B.-er; alle ruiten lagen er uit en hij had er luidsprekerplan-
ken voor gespijkerd met stukjes glas erin. In de tuin was een granaat ingeslagen. Deze 
NSB-er vertrok later naar het oostfront vanwaar hij nooit meer is teruggekeerd.
 
Mijn vader kwam bij de aanval van de Duitsers in Opheusden terecht en ontsnapte 
daar ternauwernood aan de dood bij een granaatinslag, waarbij een medesoldaat 
om het leven kwam. Hij heeft echt geluk gehad, want eerst zou hij naar de stellin-
gen op de Grebbeberg gegaan zijn.

In december 1940 werden op last van de Duitse bezetter alle plaatselijke radio-
distributie bedrijven in Nederland genaast en mocht de radiodistributie in Rhenen 
uitsluitend nog door het Rijk (Staatsbedrijf der P.T.T.) worden geëxploiteerd.
Voor mijn vader was er geen keuze, òf werken in Duitsland, òf bij de PTT het 
onderhoud van het radiocentrale netwerk rayon Wageningen/Rhenen/Veenendaal 
verzorgen (in Wageningen zat smid Viets, in Veenendaal Frans Diepenveen). 

‘Sonderausweis’ afgegeven te Rhenen in �9�� door 

burgemeester d’Aumale van Hardenbroek, waarin 

verklaard wordt dat J.C. Schouten voor zijn werk op 

straat mag zijn tussen 20 en 2� uur in Rhenen en 

Veenendaal (verz. J. Schouten)
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Vrijstelling van vordering van rijwielen afgegeven te Rhenen in �9�2 door R. van Voorthuysen namens 

de burgemeester (verz. J. Schouten)

‘Ausweis’ afgegeven aan J.C. Schouten tijdens de evacuatietijd in Veenendaal in �9�� (verz. J. Schouten)
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Inmiddels waren heel Rhenen en Elst 
aangesloten.
Hij bleef in Rhenen en was kennelijk 
blokhoofd bij de luchtbeschermingsdienst 
blijkens een legitimatiebewijs afgegeven 
op 10 september 1941 door burgemeester 
d’Aumale van Hardenbroek.
Ook later na de oorlog was mijn 
vader blokhoofd van de Bescherming 
Bevolking (B.B.).
Vanwege zijn beroep als monteur bij 
de PTT mocht hij ’s avonds tussen 20 
en 23 uur op straat zijn blijkens een 
Sonderausweis wederom afgegeven door 
d’Aumale van Hardenbroek op 4 mei 
1943.
Mijn vader en het personeel van de PTT 
in de regio kregen in de oorlog een vrij-
stelling voor inlevering van hun fiets. 
Voor mijn vader werd deze, getekend 
door R. van Voorthuysen namens de 
burgemeester, te Rhenen afgegeven op 18 
augustus 1942 (zie afbeelding).
Er zijn diverse Ausweisen van mijn 
vader als PTT beambte en beheerder van 
de radiocentrale bewaard gebleven. Zo 
kreeg hij ook later en tijdens de evacuatie in Veenendaal nog de nodige Ausweisen, 
mede om zijn werk te kunnen doen en te voorkomen dat hem zijn fiets afgepakt werd, 
hetgeen overigens wel een keer gebeurd is. 

Hij had in Rhenen Jan Bogaard in dienst, deze probeerde in de oorlog Rhenenaren 
aan te zetten tot staking. Zo was er een brievenbesteller, die zei dat hij alleen zou 
staken als hem de brieven uit handen werden geslagen, hetgeen Bogaard prompt 
deed. Een NSB-er had dit gezien en Bogaard vluchtte daarna naar Rotterdam en 
dook onder bij een vroeger slapie van mijn vader tijdens zijn militaire diensttijd, 
‘Ome Jopie’ noemden we hem.
Deze had geregeld dat hij in het Kralingse Bos boten kon verhuren. Mijn vader 
werd vastgezet omdat hij er van werd verdacht dat hij Bogaard had geholpen. 
Bogaard meldde zich later vrijwillig en moest in Duitsland gaan werken. Mijn 
vader kwam daarmee vrij. 

Links Jan Cornelis Schouten, geb. Haarlem �8 

mei �90�, als militair met zijn dienstmakker 

‘Ome Jopie’ (verz. J. Schouten)
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Deen

Terug nu naar de radiocentrale zelf. De erbij aangesloten abonnees hadden een 
abonnementskaart met op de achterkant de voorwaarden; men kon per week of 
maand betalen (zie afbeelding).
De radiocentrale had ook een soort regionale uitzendingen. Zo was er vlak voor de 
oorlog een uurtje waarin men lokale mededelingen kon laten doen of vragen of er 
een bepaalde plaat gedraaid kon worden. Deze platen werden rondgestuurd tussen 

Voor- en achterkant van een abonnementskaart zoals die bij de Rhenense Radiocentrale in gebruik was 

(verz. J. Schouten)
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de centrales. De meeste platen, 78 toeren, zijn verloren gegaan, maar er is er nog 
eentje bewaard gebleven van Bob Scholte “Een stoere zeeman”. Deze zanger Bob 
Scholte sloot in die tijd met een lied de A.V.R.O. uitzendingen af. Ook werden er 
wel voordrachten van de bekende Paul Deen, broer van de Rhenense advocaat mr. 
T. Deen, uitgezonden.

Toen de centrale einde 1940 was genaast door de Duitsers werd er gecontroleerd 
of er geen Engelse zender op zat. Naast Hilversum 1 en 2 kwam er ook een Duitse 
zender. De radioverenigingen werden verboden.  
De centrale zelf met de schakelpanelen heeft zich zowel bij een werkplaats van de PTT 
naast de garage als in een achterkamer in ons huis bevonden. Deze kamer was met 
schuifdeuren gescheiden van de grote kamer met serre. De kamers waren voorzien van 
een haard, want centrale verwarming hadden we niet. Toen de brandstof schaars werd 
kregen we slechts kolen op de bon voor één haard, die in de kamer van de centrale 
stond. Tijdens de winterkou gingen we dan ook in deze kamer zitten en moest het 
water boven afgesloten worden om bevriezing van de leidingen te voorkomen.

Evacuatie

Vanaf 22 oktober 1944 werden we met het gezin geëvacueerd naar Veenendaal. 
We trokken daar in bij het gezin Hummel aan de Talmastraat 15. We bleven daar 
wonen tot aan de bevrijding, die voor Veenendaal overigens pas op 10 mei 1945 
plaatsvond, omdat de Duitse SS daar nog zat.
Aan het einde van de oorlog was er nauwelijks meer aan voedsel te komen, maar 
mijn vader was op het idee gekomen om gebruik te maken van de 6 volt die op 

Een van de weinige overgebleven �8 toeren platen die circuleerden tussen de radiocentrales; Bob 

Scholte met twee liedjes uit ‘Hoop van zegem’ (verz. J. Schouten)
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de radiocentrale zat. Zo kon een schoenmaker Henzen een lampje laten branden. 
Deze dacht dat hij de stroom uit accu’s kreeg, in feite kistjes met zand en wat 
draden die telkens bij hem “gewisseld” werden. Als tegenprestatie kregen we 
onze schoenen gratis gerepareerd. Op deze manier kreeg ook een kruidenier in 
Veenendaal licht, waardoor we nog in ruil wat raapolie konden krijgen.
De Hummels zelf waren inmiddels naar Groningen vertrokken waar nog voedsel 
was. Wij bleven tot de bevrijding in het huis wonen. Mijn vader had daar nog een 
radiotoestel dat hij onder de kapstok in een koffer voor het grijpen had klaarstaan. 
Uiteindelijk was er ook geen stroom meer. Zo werd in het huis van Hummel door 
mijn moeder zelfs een geboorte bijgelicht met een “knijpkat” zaklamp. 

Foto van het schakelpaneel van de radiocentrale in de achterkamer van  de villa Acacialaan 2

(foto verz. J. Schouten)
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Bericht van de Bond van Exploitanten van Radio Centrales d.d. �� november �9��, waarin melding 

wordt gemaakt dat deze ophoudt te bestaan en hun rol wordt genoemd  in  de financiële afwikkeling 

van de overnames van de radiocentrales door de PTT in �9�0 (verz. J. Schouten)
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In mei 1944, richtten AVRO, KRO, 
NCRV en VARA officieus de Federatie 
van Omroepverenigingen op. De organi-
satie werkte weliswaar ondergronds, maar 
de Duitsers en de Hilversumse radio-
wereld waren niet onkundig van deze 
ontwikkeling. 
In september 1944 is dan Nederland 
voor een deel bevrijd. De minister van 
Algemene Zaken, die de omroep rege-
ling in zijn portefeuille had, droeg de 
verzorging van radio-uitzendingen op 
aan de subsectie radio van het militaire 
gezag. Radio Herrijzend Nederland zond 
toen voorlopig uit vanuit Eindhoven; 
Hilversum behoorde nog tot bezet 
gebied.
De Federatie van Omroepverenigingen 
wilde onmiddellijk na de bevrijding op 5 
mei 1945 de Hilversumse studio’s weer 
in bezit nemen, maar op 9 mei 1945 

verwijderde het militair gezag de Federatie uit de studio’s met het argument dat 
het initiatief van de Federatie in strijd zou zijn met de nadrukkelijke bedoeling 
van de regering: niemand mag vooruit lopen op de toekomstige vorm van de 
radio-omroep in Nederland. Radio Herrijzend Nederland ging zelf uitzenden 
in Hilversum, totdat een commissie voor de Radio-Omroep klaar was met de 
voorbereidingen van een nieuw beleid. Radio Herrijzend Nederland ging via 
de Nederlandse Radio Unie (NRU) uiteindelijk over in de Nederlandse Omroep 
Stichting (NOS).
Inmiddels waren na de oorlog de radiotoestellen (met “kattenoog”) steeds goed-
koper geworden en was de pick-up om zelf grammofoonplaten te draaien sterk 
in opkomst. Men kon via de radiocentrale wel een versterker krijgen op de luid-
spreker om daar de pick-up op aan te sluiten. De nieuwe radiotoestellen echter 
hadden naast LG, KG en ultra KG ook FM (met stereo) en uiteindelijk was 
de Rhenense radiocentrale niet meer rendabel. De activiteiten werden daarom 
ergens in de 50-er jaren gestopt.
Pas per 11 november 1953 werd de compensatie voor de naasting van de 
Rhenense radiocentrale in 1940 door het Staatsbedrijf der PTT afgewikkeld. 
De naastingsom die mijn vader en Middendorp samen ontvingen bedroeg f 
11251,50. Een en ander was tot stand gekomen in overleg met de Vereniging 

Medaille die J.C. Schouten kreeg bij zijn afscheid 

in �9�0 na ruim �0 jaar in dienst van de PTT 

te zijn geweest; meegerekend werden de jaren 

dat hij een radiocentrale exploiteerde voordat 

deze bij de PTT werd ondergebracht (verz. J. 

Schouten)
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Een uitje met enkele middenstanders en de buurtvereniging naar Schiphol vlak na de oorlog in de �0-er jaren. 

V.l.n.r. achteraan: Wout Baars, H. Hardeman (met hoed, was sigarenfabrikant en beschermheer van de muziek-

vereniging O.B.K.), J.C. Schouten, Mevr. de Vries, Mevr. Schouten-Metselaar, Lou van den Berg, Mien de Jong-

Jochems, Jans Hensen - de Jong, Mevr. De Roder-van Kooten, Cor van den Berg – Hensen, Mevr. Hardeman 

(met zwarte hoed), Aaldert de Jong, Door Hogenkamp-Baars, Mevr. Spies-van Laar en D.B. Spies (melkboer, 

hoek N.Veenend.weg/Reumersweg). Geknield vooraan: Wout Baars, timmerman-aannemer, Wim Groenen 

(tabakswinkel naast het postkantoor aan de Paltshof), Gartie de Roder. (foto verz. A.J. de Jong)
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van Nederlandse Gemeenten en de nog bestaande Bond van Exploitanten van 
Radiocentrales (BERC), die per 14 november 1953 ophield te bestaan.
Toch waren er in 1975 nog zo’n 15000 abonnees in Nederland toen op 31 januari 
officieel om 12 uur ’s nachts de draadomroep officieel ophield te bestaan. Een 
distributiesysteem dat zich beperkte tot radio had geen levenskansen; zonder het 
doorgeven van televisieprogramma’s was dit niet meer goed te exploiteren.
De werkplaats van de PTT bleef nog enige tijd aan de Acacialaan 2, naast de 
garage; bekende medewerkers, naast genoemde Jan Bogaard, waren Hent van 
Blitterswijk en Vos uit Wageningen. Ze droegen van die PTT uniformen met pet, 
die mijn vader als “kantoormedewerker” altijd pertinent geweigerd heeft te dragen.
  
Mijn ouders verhuisden later in de 50-er jaren naar Ede, waar mijn vader als hoofd 
employé in de Dienstkring Ede, Telefoondistrict 83, bij zijn afscheid op 65-jarige 
leeftijd een vergulde medaille ontving vanwege zijn dienstverband bij de PTT van 
14 maart 1928 tot 31 mei 1970 (zie afbeelding).
De jaren doorgebracht bij de overgenomen radiodistributiebedrijven waren daarbij 
meegeteld. In de villa Acacialaan 2 vestigden latere bewoners een Nutsspaarbank, 
die uiteindelijk naar elders in Rhenen verhuisde. 

Bron

Deze bijdrage is gebaseerd op een interview dat Ad de Jong in april 2006 had met 
Jaap Schouten, geb. Ommen 5 mei 1936, zoon van Jan Cornelis Schouten, die 
samen met H. Middendorp zomer 1938 begon met de exploitatie van een radio-
centrale in de villa Acacialaan 2 te Rhenen. 
Het accent lag daarbij op de periode vlak voor, tijdens en vlak na de oorlog. Er 
kwam het nodige documentatiemateriaal tevoorschijn. Gezien het belang voor de 
moderne geschiedenis van Rhenen en naaste omgeving, zijn kopieën gemaakt die 
aan het gemeente archief in Rhenen zullen worden aangeboden ter aanvulling van 
daar aanwezige bouw- en exploitatie vergunningen van de radiocentrale en de villa 
Acacialaan 2.




