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Omroep Zender Museum 
Opgericht augustus 2005 
 

NIEUWSBRIEF nr. 3  april 2008 
 
 

Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt dan 
het derde nummer van de Nieuwsbrief voor u. In deze 
Nieuwsbrief weer een verslag van verschillende 
activiteiten die in de afgelopen maanden zijn verricht. 
 
Bezoek Veron afdeling Zeeland aan het museum 
Nadat we op een verzoek dat via de website binnen kwam 
positief hadden gereageerd, is een delegatie van de Veron 
afdeling Zeeland op bezoek geweest. Op zaterdag 2 
februari was het zover. Na een inleiding onder het genot 
van een kopje koffie zijn de bezoekers in 2 groepen 
verdeeld rondgeleid.  
 

 
 

Na ruim twee uur waren de bezoekers verzadigd en 
keerden voldaan huiswaarts. Het was het eerste bezoek 
van een groep “buitenstaanders’aan het museum.  
 
Laatste analoge TV zenders gesloopt 
Nadat vorig jaar al de analoge TV zenders van Nederland 
1/2/3 waren gesloopt zijn de laatste provinciale TV 
zenders afgelopen weken afgevoerd.  Voordat de mannen 
met de slijptollen kwamen konden we voor het museum 
nog een fraaie Rohde en Schwarz TV zender veilig 
stellen. Dat dit niet vanzelf ging getuigt het volgende 
verslag van Ries van Rooijen 
 
Een dag uit het leven van enkele museumvrijwilligers 
Woensdagmiddag drie uur telefoon Rein aan de lijn.”Hoe 
gaat het?” Goed! “Heb jij je mail al gelezen?” Nee ik wil 
het wel maar die PC van mij heeft weer eens kuren dus 
lukt het niet. “Nu we hebben een haast klus en ik heb 

dringend mannen nodig. Kan je aanstaande vrijdag?” Ja. 
“Ok dan  vertrekken wij om 8 uur naar Wormer om een 
WATER gekoelde T.V. zender op te halen; groetjes.”  
Thuis beginnen de radertjes te draaien: 
WATERGEKOELD! De gedachten gaan naar dikke 
slangen grote waterpomptangen, aftappen, lekken, 
emmers, dweilen enz. enz.  
Vrijdagmorgen vroeg bij de toren van Wormer krijgen we 
gelijk onze eerste tegen slag te verwerken. Er is voor 
werkzaamheden buiten aan de toren een looptunnel vanaf 
het hek tot de voordeur gemaakt. Goed voor de veiligheid 
maar het is te laag en te smal om er met de kasten door te 
kunnen. Hoe gaan we dat oplossen?  
Na dit even verwerkt te hebben gaan wij naar boven  en ja 
hoor daar staat een prachtige zender, een aanwinst voor 
ons museum. Helaas zien we dat er een voortrap en een 
eindtrap is uitgehaald. Die moeten we dan alsnog maar op 
de kop zien te tikken. Wij met z´n drieën driftig aan het 
slopen (lees demonteren). We blijken allemaal natuur 
talenten te zijn, het gaat als een speer totdat we aan het 
aftappen van de koelvloeistof toe zijn. Er komen vele 
emmers vol koelvloeistof te voorschijn, geen druppel 
wordt gemorst. Als het eindelijk ophoud met stromen zegt 
een van de ervaringsdeskundigen: “ zeg jongens laten we 
eerst maar 
even wat gaan 
eten want dan 
horen we 
misschien nog 
wel een keer 
BLUB, BLUB 
en komt er nog 
wel wat”. 
We zaten net 
tien minuten te 
eten toen Ed in 
een dappere 
bui even om de 
hoek van de 
kast keek.  
 
Precies, het 
stroomde weer 
volop, maar nu 
over de vloer.  
  Ries zet de zaag in de watertoevoer  
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Wij als de bliksem met emmers en dweilen aan de gang. 
Met enige moeite kregen we de zaak weer onder controle.  

  
Daarna hebben we de kast volledig “uitgekleed” in 
verband met het gewicht en het vervoer door drie 
personen. Het viel tegen dat de kast 1,3m diep was en te 
hoog om door de deur te kunnen. Wij moesten hem 
daarom kantelen richting het trappenhuis waarbij we links 
en rechts vast liepen. Uiteindelijk lukte het alles in de lift 
te krijgen. Beneden hebben we gebruikt gemaakt van de 
nooddeur aan de achterzijde van de toren. Deze was in 
geen tien jaar open geweest en vergde inzet van al onze 
krachten om te openen. De auto kon dicht bij de nooddeur 
komen en zo konden wij de hele loopsluis ontlopen. Het 
laden ging daarna best soepel en vlot. Na opgeruimd te 
hebben zijn wij richting Flevo K.G. vertrokken daar 
hebben we de hele boel gelost en op een mooi plekje 
neergezet.  Rond zes uur waren moe maar voldaan weer 
in Lopik.  
Ries. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Meetsysteem 
In de vorige Nieuwsbrief stond dat we bezig zijn een TV 
meetsysteem werkend te krijgen. Dankzij het feit dat we 
verschillende apparaten in meervoud hebben was het 
mogelijk om elk onderdeel van het meetsysteem werkend 
te krijgen. De software gaat pas werken nadat getest is dat 
elk apparaat is aangesloten. Zover zijn we nu, er wordt al 
een overzichtscherm gepresenteerd. 
 

 
 
Er worden echter onderin het scherm verschillende 
foutmeldingen gepresenteerd, zo snel na elkaar dat het 
niet te lezen is. Echt meten is er nog niet bij, maar Ed 
Scheuierman gaat stug door. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Deel van Nozema archief overgeheveld naar het 
museum archief  
Voor het bewaren van het zakelijke deel van het Nozema 
archief zijn wettelijke bepalingen van toepassing. Hierin 
staan ondermeer minimum bewaartermijnen. Nostalgie en 
leuke weetjes spelen daarin geen rol. Er is er toestemming 
van de directeur van KPN-BCS om dat deel van het 
formele Nozema archief over te hevelen naar het museum 
archief. Zo kunnen we zaken, uiteenlopend van oude 
radiofolders tot vooroorlogse radiodistributie activiteiten 

van Nozema bewaren. Geleidelijk worden deze 
documenten in de museumdatabase opgenomen. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Nieuwe (be)zoekmogelijkheid collectie via website 
Met het groeien van het aantal objecten in de collectie van 
het museum bleek het ook steeds moeizamer te worden 
deze publiekelijk te maken via de website. Tot nu toe 
moest er namelijk per te tonen object een compleet 
website artikel worden aangemaakt, zeker een kwartier 
werk.Als oplossing is hiervoor nu een zoekoptie op de 
website gemaakt. Door de presentatie onafhankelijk te 
maken van de website en directer te verbinden met de 
database waar de collectie in wordt opgeslagen wordt veel 
invoerwerk uit handen genomen. 
In feite worden er bij het door de bezoeker bekijken van 
de collectie nog maar drie pagina’s op de website 
gebruikt. 
Eén voor het filteren en starten van de zoekactie : 
 

 
 
Eén voor het oplijsten van de gevonden objecten: 
 

 
 
En één voor het bekijken van het gevonden object: 
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De webmaster heeft nu meer tijd voor het toevoegen van 
nieuw materiaal. Op dit moment zijn er 869 items via de 
website te vinden waaronder 208 digitale foto’s en 21 
PDF documenten. 
Aangezien er een constante toevoer is van nieuw 
materiaal zullen deze getallen snel stijgen. Natuurlijk 
wordt de zoekfunctie door allerlei kleine maar fijne 
verbeteringen doorlopend aangepast. 
Ook eens deze nieuwe functionaliteit proberen? 
Volg deze link : 
http://www.omroepzendermuseum.nl/content/view/151/5
5/ . 
----------------------------------------------------------------- 
 
Middengolf ontvangst 1934 
Als je in het omroepzendermuseum in Flevoland 
rondloopt en je ziet de Philips meester ontvanger 638A uit 
1934 dan komt de vraag in je op naar welke programma`s 
met deze radio werd geluisterd. De Philips 638A is op dit 
moment de oudste radio uit de collectie.  

Interessant is nu hoe de programmering van de 
Nederlandse zenders er in die tijd uitzag. In 1934 had 
Nederland de beschikking over twee omroep frequenties, 

een Midden Golf frequentie van 995 KHz (301,5 meter) 
en een Lange Golf frequentie van 160 KHz (1875 meter). 
Voor de Middengolf was er in 1934 een 15 KW zender in 
Hilversum in de lucht en voor de LG werd gebruik 
gemaakt van twee zendstations. Een zender in Huizen (20 
KW) die van 08.00/08.30 uur tot 16.00 uur in de lucht 
was en een zender in Kootwijk (maximaal 120 KW) 
welke het programma na 16.00 uur over nam van Huizen, 
i.v.m. storingen van buitenlandse zenders. Deze zender 
bleef tot 23.30/24.00 uur in de lucht.  
In de dertigerjaren gaf het officieel orgaan van de 
Nederlandsche Vereniging voor Radio-Telegrafie een 
weekblad “RADIO-EXPRES” uit waarin een 
programmabijblad was toegevoegd. De  programma`s van 
de AVRO en de VARA werden uitgezonden door de MG 
zender en de programma`s van de NCRV, KRO en de 
VPRO door de LG zender.  
Het programmabijblad voor de week  “18 – 24 november 
1934” laat zien waar onder andere op de MG naar 
geluisterd kon worden. Als u naar het programma van 
maandag 19 november, na middag tussen 3.45 – 4.00 uur 
kijkt, ziet u dat ook het onderhoud van de zender in  het 
programma was op genomen.  Verder waren er natuurlijk 
ook nog buitenlandse programma`s te beluisteren op de 
MG en LG, als je tenminste een goede antenne had en een 
aarddraad aan de waterleiding. 
 
Het programmabijblad van 18-24 november 1934 is op de 
laatste pagina van deze Nieuwsbrief opgenomen. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Aanmelden voor Nieuwsbrief via website 
Sinds dinsdag 26 februari is het mogelijk om via de 
website www.omroepzendermuseum.nl in te schrijven 
voor automatische toezending van de Nieuwsbrief. Als u 
in het hoofdmenu “Nieuwsbrief” aanklikt wijst de rest van 
zelf. Iedereen die al op de verzendlijst stond hoeft zich 
niet weer aan te melden, dit is automatisch overgenomen. 
Onder Nieuwsbrief zijn op de website ook de al 
verschenen Nieuwsbrieven te downloaden. 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Nieuwsbrief Omroep Zender Museum 
 
Redactie Rein Simonse 
Met bijdragen van: 
Ries van Rooijen,  Bernard Grijpstra en Jan Vroedsteijn 
Foto’s Rein Simonse 
 
Wilt u reageren?  
Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl 
 
Web site: www.omroepzendermuseum.nl  
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