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NIEUWSBRIEF nr. 8
Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt het
achtste nummer van de Nieuwsbrief voor u. In deze
Nieuwsbrief weer een verslag van verschillende
activiteiten in de afgelopen maanden. Deze keer is er
vooral organisatorisch één en ander gebeurd.

augustus 2009

Analoge TV
De Rohde & Schwarz TV zender geeft nu ook signaal af.
Niels van de Does wist uiteindelijk de juiste
doorverbindingen en instellingen te maken. De zender
vervolgens afgestemd op kanaal 54. Dit is gedaan zodat
een beschikbare frequentiewisselaar het signaal kan
ontvangen, omzetten naar een andere frequentie en weer
uitzenden.

OZM
Op 27 mei 2009 was het zover. Zo rond het middaguur is
in notariskantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn op
de 13e verdieping van Stichthage in den Haag de
oprichting van de stichting Omroep Zender Museum
ondertekend. De oprichters Rob Timmermans en Rein
Simonse zetten na het voorlezen van de statuten door de
notaris hun handtekening. Als verkorte naam is “stichting
OZM” ook vastgelegd. Aan dit heugelijke feit ging een
lang proces vooraf waar met name Rob Timmermans veel
tijd en moeite in heeft gestopt. Het bestuur van de nieuwe
stichting bestaat uit Rein Simonse, voorzitter; Ria van
Goor, secretaris en Ries van Rooijen, penningmeester. De
stichting OZM is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in Utrecht.
Het bestuur heeft ook de eerste handelingen verricht. Er is
een WA verzekering afgesloten en op 29 juni is met KPNBCS een overeenkomst tot overdracht, bruikleen en
ondersteuning ondertekend.

Tijdens de verschillende rondleidingen in de afgelopen
periode werkten alle demo’s van de verschillende TV
zenders en frequentiewisselaars perfect.
Als de hele analoge demonstratieketen werkt zullen we dit
melden, inclusief een schematisch overzicht.
De penningmeester, die al lange tijd aankijkt tegen een
kas die een steeds groter negatief saldo vertoond, heeft
actie ondernomen om een OZM bankrekening te
verkrijgen.
Die bankrekening is er inmiddels. Mocht u een bijdrage
willen storten kan dat vanaf nu op
rekeningnummer 490 0 497 van de ING bank.

Het Telecommunicatie Erfgoed Initiatief TEI
In de voorlaatste Nieuwsbrief (nr. 6 van januari 2009)
mocht ik u, gewaardeerde lezers, informeren omtrent het
Telecommunicatie Erfgoed Initiatief. Een landelijk
initiatief om zo veel mogelijk geïnteresseerde partijen bij
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elkaar te brengen, partijen die het telecommunicatie (en
omroep) erfgoed een warm hart toedragen.
Een greep uit de deelnemers aan het T.E.I. - overleg ;
Het Omroep Zender Museum (in de persoon van Rein), de
Stichting Alcatel-Lucent Erfgoed, het Houweling
Museum uit Rotterdam, het Museum voor Communicatie
(het voormalig PTT-museum), Museum
Verbindingsdienst uit Ede, The Dutch Online Telephone
Museum, het Philips Museum, Twents Educatief
Industrieel Museum HEIM uit Hengelo, Stichting
Centrum voor Duitse Verbindingen en aanverwante
Technologieën (Stg. C.D.V.&T.), Stichting Het Radio
Amateur Museum, alsmede een 10-tal particuliere
verzamelaars.
Een breed gezelschap, verbonden door de passie om
relevant erfgoed voor het nageslacht te behouden. Mocht
u meer van die partijen willen weten, kijk dan beslist op
hun respectievelijke websites. Een overzicht staat aan het
eind van dit artikel.

Museum Verbindingsdienst
http://www.museumverbindingsdienst.nl/
The Dutch Online Telephone Museum
http://www.telefoonmuseum.com
Philips Museum
http://www.philipsmuseumeindhoven.nl/
Twents Educatief Industrieel Museum HEIM
http://www.techniekmuseumheim.nl/
Stichting Centrum voor Duitse Verbindingen en
aanverwante Technologieën (Stg. C.D.V.&T.)
http://www.CDVANDT.org
Stichting Het Radio Amateur Museum
http://radiomuseum.driesens.nl
ACTW Telefoniemuseum
http://www.actw.nl

Als allereerste concrete activiteit is door de deelnemers
van T.E.I. de ontwikkeling ter hand genomen van een
geschikt classificatie systeem, dit als hulpmiddel om de in
bezit zijnde collecties te beschrijven (en onderling te
vergelijken). Dit classificatie systeem is zo goed als klaar.
Daarnaast is de behoefte bij de deelnemers ontstaan om
“structuur” onder de T.E.I.-activiteiten te leggen. Hierbij
kan worden gedacht aan een juridische entiteit als een
Stichting.
Voordelen van zo’n herkenbare en gelegitimeerde entiteit
is bijv. de mogelijkheid om namens alle deelnemers
gecoördineerd (naar buiten) op te treden, de deelnemers te
vertegenwoordigen in relevant overleg,
gemeenschappelijke belangen te behartigen en het
verwerven van subsidies. Een voorstel voor zo’n structuur
wordt inmiddels door de deelnemers besproken.
Ook voor ‘ons’ Omroep Zender Museum zou het goed
zijn aan te sluiten bij dit belangenbehartigers - initiatief.
Dat is mijn stellige overtuiging.

Ontvangen donaties

Ik hou u graag op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen !
Rob Timmermans.
Sinds april zijn weer een flink aantal donaties ontvangen.
Goof Kooyman zorgde voor een kabelkrantcomputer en
een audio omschakelaar. B.Geilman leverde een R&S HF
verzwakker, een Philips schrijver en een HP VHF
oscillator. Harm Speelman bracht naast enkele jaargangen
tijdschriften een AM/FM meetontvanger en een Philips
schrijver. Uit de verzameling van KPN collega’s uit
Arnhem kwam een semafoon van het allereerste type, de
Philips Escort. Onze bibliotheek is verijkt met enkele
boekjes van John Houtzager. Op de Koninginnedag markt
scoorde Ries van Rooijen een oude Philips HF oscillator.

---------------------------------------------------------------------Websites deelnemers T.E.I.
Het Omroep Zender Museum
http://www.omroepzendermuseum.nl
Stichting Alcatel-Lucent Erfgoed
http://www.telecom-erfgoedstichting.nl/
Houweling Museum
http://www.houwelingtelecommuseum.nl/
Museum voor Communicatie
http://www.muscom.nl
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Van Jan Maas kregen we een Philips filter voor
golflengtes tussen 200 en 600m uit 1933. Deze zo
genoemde Philector kan worden geschakeld als sperkring
om een storende zender te onderdrukken of als
afgestemde kring ter hoging van de selectiviteit van de
achter geschakelde radio.

Hans van Eijndthoven tot slot gaf ons een DVD speler.
Alle gevers nogmaals hartelijk dank!

In de schijnwerper
Deze keer hebben we in ons archief gezocht en een aantal
jaargangen van het blad Radio Expres doorgenomen.
Hierin staat zoveel leuk historisch materiaal dat het teveel
is om op te noemen. Daarom komen een volgende keer
hier zeker nog eens op terug.
Naast de voorpagina van 12 mei 1933 die op pagina 4 van
deze Nieuwsbrief is afgedrukt zijn ook de advertenties
interessant. Waar prijzen staan vermeld valt het elke keer
weer op hoe duur (en dus exclusief) alle radiospullen
waren. In ons museum hebben we een Philips 638A uit
1934 die veel op het toestel in de advertentie lijkt. De
prijs van onze radio was in 1934 fl 198.

Nieuwsbrief Stichting Omroep Zender Museum
Redactie Rein Simonse en Peter Hogendonk
Met bijdragen van: Rob Timmermans, Peter Hogendonk
en Rein Simonse.
Foto’s Rein Simonse
Wilt u reageren?
Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl
Website: www.omroepzendermuseum.nl
Disclaimer: zie website OZM
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