
Dubois, Ir. Antoine. - Directeur van de Nederlandsche
Omxoep-Zender-Maatschappij N.V. Nozema te Amster-
dam. - Geb. te Almelo, 3 Nov. 1887 als zoon van Pieter
Dubois, insp. Directe Belastingen, en Ernma Nierstrasz. —
Ir. D. bezocht de H.B.S. 5-j.c. te Leiden en vervolgens
het Instituut Bouscholte te 's-Gravenhage. In 1904 werd
hij na een met gunstig gevolg afgelegd examen toegelaten
als adelborst 3e kl. tot het Kon. Instituut voor de Marine,
welke instelling door hem vier jaren later als adelborst Ie
klasse werd verlaten, waarna hij aan boord van Hr. Ms.
Tromp een reis via Ned.-Indië naar Japan en China
maakte. Wederom teruggekeerd in ons land, werd Ir. D.
ingedeeld bij den Marine Radiodienst. In 1910 werd hem
op zijn verzoek eervol ontslag verleend, waarna hij zich
aan de Techn. Hoogeschool liet inschrijven. Tijdens de
mobilisatie werd Ir. D., die zich vrijwillig ter beschikking
had gesteld, gedetacheerd bij den insp. der Genie en belast
met de leiding van den Kadiotelegrafischen Dienst der
Landmacht, welke door hem geheel georganiseerd werd.



In 1917 volgde
zijn benoeming
tot dir. der N.S.
F. te Hilversum,
waarvan hij me-
deoprichter is.
In deze betrek-
king nam hij het
initiatief tot het
oprichten van
den radiobeurs-
dienst en den ra-
diopersdienst,

waartoe aan-
vankelijk de be-
kende telefonie-
zender door de
N.S.F, op de
Effectenbeurs

werd gebouwd
en geëxploi-

teerd. Kort
daarna nam hij
het inititatief
tot het instal-
leeren van een
radio-omroepzender te Hilversum en stichtte hij den Hil-
versumschen Draadlooze Omroep (H.D.O.), waaruit zich
ons tegenwoordig omroepwezen ontwikkelde. In Deo. 1930
nam hij als directeur der N.S.F, ontslag, vervolgde zijn
studie te Delft en behaalde aldaar het diploma elektro-
technisch ingenieur. Hij was daarna gedurende een viertal
jaren werkzaam als adv. ingenieur bij de Rijkscommissie
voor werkverruiming, terwijl hij zijn relatie met den Ned.
Omroep behield als voorz. van het Comité van Omroep-
vereenigingen. Bij de oprichting van de Ned. Omroep-
Zender-Mij. N.V. Nozema in Dec. 1935 werd hij tot dir.
dezer N.V. benoemd. Van haar oprichting in 1925 af ver-
tegenwoordigde hij den Ned. Omroep in de Union Inter-
nationale de Radiodiffusion, het contactorgaan van de
Europeesche omroeporganisaties. Na sinds 1932 voorz.
van de Programma-commissie van de U.I.R. geweest te
zijn, werd Ir. D. in 1937 tot voorz. der Union gekozen.
Voorts is hij voorz. van den Anti-Lawaaibond, vice-voorz.
van het Ned. Radio Genootschap en lid van den Raad van
Bestuur der Geluidstichting, lichamen waarvan hij tevens
mede-oprichter is. Ir. D. had en heeft voorts zitting in
onderscheidene Regeerings-commisies op radiogebied.
Als voornaamste mogen genoemd worden: de commissie
voor de terreinkeuze voor het radiostation Kootwijk
(1916); de zgn. Staatscommissie Ruys de Beerenbrouck
(1926); de commissie voor de bestudeering van het radio-
storingsvraagstuk ; de televisie commissie. Ir. D. nam voorts
deel hetzij als expert der Ned. Regeering, hetzij als verte-
genwoordiger der Union Internationale de Radiodiffusion,
aan de Radiotelegraaf- en telefoonconferenties te Praag,
Madrid, Kopenhagen, Luzern en Caïro. Van zijn hand ver-
schenen tal van artikelen op het gebied van de Radio in
binnen- en buitenlandsohe vaktijdschriften. - In zijn vrijen
tijd wijdt hij zich gaarne aan de studie der acoustiek als-
mede aan die van onderscheidene economische problemen
in het algemeen en het probleem van den radio-omroep in
het bijzonder. - Sarphatikade 11, Amsterdam.


