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Omroep Zender Museum
Opgericht augustus 2005

NIEUWSBRIEF nr. 40 oktober 2019

Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt het
veertigste nummer van onze Nieuwsbrief voor u.
In deze Nieuwsbrief het verslag van activiteiten in de
afgelopen maanden.

Honderd jaar radio
Het zal niemand ontgaan zijn. Volgende maand is het 100
jaar geleden dat de eerste radio-omroepuitzending in
Nederland plaatsvond. Uitgevoerd door Hans Henricus
Schotanus à Steringa Idzerda, eigenaar van het bedrijf de
Nederlandsche Radio-Industrie in den Haag.

Deze gedenkwaardige gebeurtenis krijgt volop aandacht
in de media en bij allerlei evenementen.
Het Omroep Zender Museum levert ook een aantal
bijdragen.

Al in maart verzorgden we samen met Beeld en Geluid
een middag in het Larense Brinkhuis over 100 jaar radio.
De middag voor senioren werd georganiseerd door Versa
Welzijn. De zaal was vol met enthousiaste
gepensioneerden, veel ex Philips en Omroep
medewerkers.

Presentatoren Rein Simonse, Ruud Klaui en Rob de Bie

Ook was er een scala aan ontvangers en toebehoren
uitgestald, voor veel bezoekers een feest der herkenning.
Verder werd er een demonstratie gegeven met een
ontvangtoestel uit de jaren veertig, met passende geluid
uit die tijd.

De Vereniging van Radio Zend Amateurs, VRZA,
organiseert, precies 100 jaar na de eerste
omroepuitzending, op 6 november aanstaande een Idzerda
Day. Uiteraard in den Haag, vanwaar ook de eerste
uitzending plaatsvond.
Aan dit grootse evenement levert het OZM ook een
bijdrage.

De poster van de Izerda Day

De activiteiten vinden plaats op twee locaties, in het
Kurhaus en op Dekkershoek 5 a/b. Vanuit de locatie
Dekkershoek verzorgen radiozendamateurs uitzendingen.
Meer informatie is te vinden op de website van de VRZA:

https://www.vrza.nl/wp/2019/09/11/idzerda-day-100-jaar-
radio/
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Nozema gebouw
Begin dit jaar is het hele voormalige Nozema complex in
Lopikerkapel gekocht door twee lokale ondernemers. Zij
willen de toekomst van het historische gebouw
zekerstellen en het een culturele bestemming geven. Op
die manier profiteert heel de (lokale) gemeenschap van dit
unieke gebouw.

Het Nozema gebouw in vroegere jaren

Het OZM heeft uit de archieven tekeningen en andere
informatie over het gebouw ter beschikking gesteld voor
de ontwikkeling van de herbestemming van het gebouw.

Er is een eigen website van het Nozema gebouw:

http://www.nozemagebouw.nl/

waarin informatie over een en ander te vinden is.

Het bedrijf Nozema bestaat al niet meer sinds 2006.
Dat het bedrijf een hechte gemeenschap was blijkt uit het
feit dat voormalige medewerkers elkaar nog af en toe
treffen op een barbecue. Zo ook vorige maand toen ruim
60 voormalige medewerkers bijeenkwamen. Toen de
nieuwe eigenaren van het Nozema gebouw hoorden van
de geplande BBQ nodigen ze de organisator direct uit om
de BBQ in en bij het Nozema gebouw te houden. En zo
was er na bijna 15 jaar weer een echte Nozema BBQ op
deze historische plek.

Archief....
Hoe staat het met ons archief?
In onze vorige Nieuwsbrief
werd al gemeld dat we volop
bezig waren met het sorteren
en rubriceren van alle losse
document in ons archief. Met
een zucht van opluchting
kunnen we melden dat dit
klaar is!

En het archief wordt ook gebruikt. Zo heeft een student
van de Hogeschool van Amsterdam een hele dag besteed
aan het verzamelen van informatie voor haar
afstudeerscriptie met de titel "Transformatieplan
Nozema". De voor haar relevante archiefdozen met alle
informatie konden zo op tafel worden gezet.

Maar al het "papierwerk" is nog niet voltooid. We zijn nu
bezig met onze bibliotheek met boeken en tijdschriften te
ordenen. Hierin zit ook nog de nodige maanden werk.

In de schijnwerper:

De opmars van de radio
Nu, honderd jaar na de eerste omroepuitzending, koop je
een eenvoudige radio voor een paar tientjes - in Euro's -
of minder. In de begintijd was dat ook mogelijk, maar dan
moest je het toestel wel zelf bouwen. Rond 1930 stond in
de NCRV gids een complete bouwbeschrijving van een
"zeer goedkoop ontvangtoestel". De kosten werden
geschat op fl 20. Echter die 20 gulden uit 1930 komen
overeen met nu zo'n € 165! En dan had je in 1930 ook
nog een koptelefoon en batterijen nodig.

Opmerking voor de bouwers van nu:
In de beschrijving wordt de waarde van de condensatoren
aangegeven in centimeter (cm), een eenheid uit het
vroegere "Gemengde stelsel van Gauss". 1 cm ≈ 1,11 pF.

Multi media. De ontvanger werd niet alleen in de gids
gepubliceerd maar ook behandeld in een radiopraatje van
een half uur:

vervolg op de volgende pagina's...

Nieuwsbrief Stichting Omroep Zender Museum
Redactie 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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Opmerking:
Het ingescande document was zeer
kwetsbaar. Bruine vlekken lieten zien
dat de soldeerbout er te dichtbij was
geweest.
Blijkbaar is het document echt
gebruikt om dit radio-ontvangtoestel
na te bouwen.


