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Omroep Zender Museum 
Opgericht augustus 2005 
 

NIEUWSBRIEF nr. 12 september 2010 
 
 

Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt het 
twaalfde nummer van de Nieuwsbrief voor u. In deze 
Nieuwsbrief weer een verslag van activiteiten in de 
afgelopen maanden.  
 
Zichtbaar 
De ingang van de bunker waar ons museum in is 
gehuisvest is niet erg opvallend. Om beter herkenbaar te 
zijn voor bezoekers is deze zomer een bord met de naam 
van ons museum boven de ingang aangebracht. Het kan 
nu niemand meer ontgaan waar de historie van het 
uitzenden wordt bewaard. 
 

 
Duidelijke ingang 

 
 
Meters maken 
De afgelopen zomermaanden zijn er weinig spectaculaire 
zaken aangepakt. Er is vooral opgeruimd en gesorteerd. 
Driedubbele en incourante zaken zijn afgevoerd en de 
overgebleven spullen logisch gesorteerd opgeborgen. 
Voor de gemiddelde bezoeker is dit alles niet zichtbaar, 
maar voor de vrijwilligers wordt het dagelijkse werk wel 
wat makkelijker als we beter weten wat er is en waar het 
opgeslagen ligt.  

Ook in de archieven is (weer) flink huisgehouden. Alle 
archiefdozen zijn verplaatst en logisch opgeborgen. Ook 
zijn er stapels losliggende documenten in archiefdozen 
gedaan.  
Verder is apparatuur documentatie uit alle hoeken en 
gaten opgezocht en op volgorde in kasten opgeborgen. 
Wel zo makkelijk als we schema’s zoeken om oude 
apparaten weer te kunnen laten werken. 
 

 
Een deel van het archief 

Bij elkaar staan nu in het archief niet alleen zo’n 40 meter 
archiefdozen maar ook nog circa 30 meter apparatuur 
documentatie, 20 meter boeken en tijdschriften en 20 
meter allerlei dat nog moet worden uitgezocht. 
Naar verwachting duurt het nog zeker tot het eind van dit 
jaar voordat alles systematisch is opgeborgen.  Daarna 
kunnen we ons gaan bezighouden met de inhoud van de 
archieven. 



 
 

 2 

 
Ontvangen donaties 
Sinds april hebben we veel 
donaties ontvangen. 
Zo kregen we van Jaap de 
Groot een Radio Receiver 
fabrikaat RCA; van Hans 
Kollenbrander een grid dipper; 
van Hans van Eijndthoven een 
Hirsmannn Rundfunk 
Pegelmessgerät en een 
ontvanger voor uitrichten van satellietantennes. 
Rob Peeters schonk een R&S Empfänger-Mess-Sender en 
van Ries van Rooijen kwam een platenspeler met boxen. 
Bij KPN Amersfoort hebben we de volgende historische 
meetapparaten opgehaald: 
Telephone Call Analyser, Philips buisvoltmeter, Philips 
audiogenerator, W&G Selektiver Pegelmesser, W&G 
oscillator en een PTT Telecom semafoon type semadigit. 
 

 
 

impuls- reflektometer type ZUPI 
 

 
 

Philips toongenerator 
 

Alle gevers nogmaals hartelijk dank! 
 

 
Muziek 
Bij de demonstratie van onze FM zender uit 1958 kunnen 
we de zender moduleren met een signaaltje uit de 
ingebouwde toongenerator. Met onze historische radio’s 
laten we dan horen dat het ook ontvangen kan worden.  
Veel leuker is het natuurlijk om muziek uit dat tijdperk te 
laten horen, dat dan natuurlijk van een 78 toeren 
grammofoonplaat moet komen.  
Nu dat kunnen we ook. Jan Vroedsteijn heeft enkele van 
zijn platen ter beschikking gesteld. Hier ligt La Comparsa 
op de draaitafel. 
 

 
 

78 toeren 
 
 

In de schijnwerper:   
   
Tips voor radio ontvangst buitenshuis 
Misschien wat laat zo na de zomer, maar onderstaande 
tips voor een vlekkeloze radio ontvangst willen we u toch 
niet onthouden. Het behandelt de radio ontvangst buiten, 
op de heide, aan sloot of plas. 
 Het artikel is van de hand van Willem Vogt die ook vele 
jaren actief was voor Nozema. Het was gepubliceerd in 
1926 in het blad Astra, Nederland’s eerste geïllustreerde 
maandschrift. 
Op de volgende bladzijde staat het complete artikel. 
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Wilt u reageren?  
Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl 
 
Website: www.omroepzendermuseum.nl  
 
Disclaimer:  zie website OZM 
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