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Omroep Zender Museum 
Opgericht augustus 2005 
 

NIEUWSBRIEF nr. 17 december 2011 
 
 

Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt het 
zeventiende nummer van de Nieuwsbrief voor u. In deze 
Nieuwsbrief het verslag van activiteiten in de afgelopen 
maanden.  
 
Belangstelling voor boek overweldigend 
Nadat in de vorige (extra) Nieuwsbrief het verschijnen 
van het boek '90 jaar goed ontvangen' was aangekondigd 
kwam  via de website binnen een uur de eerste bestelling 
binnen.  Opmerkelijk omdat de  Nieuwsbrief kort na  
middernacht werd verzonden. En dat was nog maar het 
begin. In de eerste dagen van oktober werd daarom een 
groter aantal boeken bij de drukker  besteld dan we eerst 
van plan waren. Met het bestelde aantal van 900 stuks 
dachten we na een jaar er nog ongeveer 200 in voorraad te 
hebben. Het liep anders.... 
 
Maar eerst was er op 14 november een besloten 
bijeenkomst van sponsors en iedereen die aan het tot 
stand komen van het boek heeft meegewerkt. De 
voorzitter van het OZM Rein Simonse reikte het eerste 
exemplaar  uit aan de directeur Technologie en Distributie 
van de Nederlandse Publieke Omroep, de heer Cees de 
Bruijn. Het tweede exemplaar was voor Peggy Corstens, 
directeur KPN Broadcast Services 

 

 
Peggy Corstens(l) en Cees de Bruijn (m) tonen hun 
exemplaar van '90 jaar goed ontvangen'. Rein Simonse, 
kijkt toe (r). 
 

Na deze uitreiking was er op 6 december  de uitreiking 
van het eerste exemplaar in het openbaar. Deze openbare 
uitreiking was tijdens de reguliere Cross Media Café 
sessie op het mediapark in Hilversum. Ton van Mil van  
iMMovater, de organisator van het Cross Media Café, 
nam het boek in ontvangst. 
 

 
Tijdens de Cross Media Café bijeenkomst reikt             

Rob Timmermans het eerste boek uit. 
 
Ondertussen waren alle boeken aan de sponsors 
afgeleverd  en ook de voorbestellingen via de website 
werden afgewerkt. 
Ook omdat er in de media de nodige publiciteit werd 
gegeven aan de verschijning van ons boek blijft de 
belangstelling boven verwachting.  
De voorraad is inmiddels zo klein dat naar verachting 
eind dit jaar de bestelmogelijkheid via de website wordt 
gesloten. We gaan volgend jaar de mogelijkheid van een 
2e druk onderzoeken. Gezien de kosten die hieraan 
verbonden zijn zal er alleen een 2e druk volgen als op 
voorhand tenminste enkele honderden exemplaren zijn 
verkocht. 
 
De sTEN komt er echt.... 
Het gaat er dan toch echt van komen ! Na maanden van 
voorbereidingen en constructieve gesprekken, is de 
oprichtingsakte voor de stichting Telecommunicatie 
Erfgoed Nederland (kortweg sTEN) gereed om bij de 
Notaris te worden ‘verleden’. En daarmee zal nog dít jaar, 
deze landelijke stichting een feit worden ! De sTEN stelt 
zich in de allereerste plaats ten doel om het 
telecommunicatie erfgoed in Nederland veilig te stellen. 
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De deelnemers (waaronder het Omroep Zender Museum) 
delen hun passie voor de instandhouding van hun 
respectievelijke collecties. Maar delen ook hun zorgen; 
adequate huisvesting, financiële middelen, het behoud van 
het erfgoed voor de toekomstige generatie(s). 
 
Onder het motto “samen sta je sterker” hebben de 
oprichtende partijen elkaar gevonden in de behoefte om 
de krachten te bundelen in hun aanpak de 
gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. De 
oprichtende partijen zijn (1) de Gepensioneerden 
Personeels Vereniging (KPN), Regio Arnhem, (2) de 
Vereniging Oud Medewerkers KPN, Regio Rotterdam, 
(3) de Stichting Omroep Zender Museum, (4) de Stichting 
Radio Amateur Museum, (5) de Stichting Centrum voor 
Duitse Verbindings- en Aanverwante Technologieën, (6) 
de Telecommunicatie Erfgoed Stichting en enkele andere 
vertegenwoordigers van telecommunicatie erfgoed 
collecties. 
Bij de start van sTEN zijn de volgende Deelnemers (in het 
bestuur) vertegenwoordigd; Rob Timmermans (als 
Voorzitter) namens (6), Arthur Bauer (als secretaris) 
namens (5), Frans Driesens (als penningmeester) namens 
(4), Joop Siebelink (als bestuurslid) namens (1), Hans 
Noordhoek (als lid) namens (2) en Rein Simonse (als lid) 
namens (3). De sTEN krijgt de zgn. ANBI status, 
waardoor erfenissen/legaten fiscaal vriendelijk aan de 
sTEN kunnen worden nagelaten. Direct na de oprichting 
zal de sTEN zijn werkzaamheden oppakken/vervolgen. 
Vervolgen, omdat er reeds het een en ander is bereikt. Zo 
werd er een classificatie codering ontwikkeld, waardoor 
alle objecten uit de collecties van de deelnemende partijen 
eenvoudig kunnen worden gevonden. De sTEN wil ook 
een soort “search and rescue” activiteit ontwikkelen; 
zodra een collectie van een particulier verzamelaar (na 
diens overlijden) uit elkaar dreigt te vallen, wil de sTEN 
een helpende hand toesteken om de verzameling te 
redden. Voorts staat op het verlanglijstje van de sTEN een 
onafhankelijke (wetenschappelijke) studie naar de 
relevantie van telecommunicatie in de Nederlandse 
geschiedenis. En wellicht, vér in de toekomst één 
Nationaal Telecommunicatie Museum !  Allemaal 
initiatieven, die veel geld vereisen; een reden te meer om 
de krachten te bundelen, teneinde de fondsenwerving (het 
verkrijgen van subsidies) te vereenvoudigen. Ik houd u 
graag op de hoogte van de verdere sTEN ontwikkelingen. 
 

Rob Timmermans 
 
Ontvangen donaties 
Sinds augustus hebben we de 
nodige donaties ontvangen, 
teveel om hier allemaal op te 
noemen..  
We kregen van een groep 
enthousiaste amateurs uit 
Friesland diverse 
coaxmaterialen en een R&S 
Freqeunzhubmesser (type HS89) en van Wim de Vree een 
tussentrap van een Philips FM zender. 

Het meest kwam echter uit een verzameling van de 
voormalige REMU, nu Eneco. Alles wat vrijwilligers aan 
oude spullen hadden verzameld moest medio december 
afgevoerd zijn. Gelukkig konden wij daar nog de nodig 
meters en meetapparatuur van ophalen 
 

 
Een deel van de apparatuur van voormalig REMU. 

 

 
De netfrequentie kan nu worden gemeten 

 
Alle gevers nogmaals hartelijk dank! 
 

In de schijnwerper:   
 
En hoe is de ontvangst in het land? 
Dat kan alleen worden vastgesteld door op verschillende 
plaatsen in het land naar de radio te luisteren. Zo ging 
althans het PTT Radio laboratorium te werk om in 1937 
de ontvangst van het nieuwe Nozema zendstation in 
Jaarsveld te onderzoeken. Van Groningen tot Maastricht 
werd de ontvangst door verschillende mensen op 
hetzelfde tijdstip beproefd en gerapporteerd. 
De brief met de resultaten van de ontvangt testen  staat op 
de volgende bladzijde. De bekende radiopionier hr. 
Koomans, chef van het PTT Radio laboratorium, 
ondertekende de brief die aan Nozema was gericht. 
 

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