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Nieuwsbrief 

Dit is de eerste uitgave van een digitale nieuwsbrief 

van de stichting GAiN (Geschiedenis Alcatel- Lucent 

in Nederland). Met deze nieuwsbrief willen wij u op 

de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze 

stichting. In dit eerste nummer geven wij kort weer 

wie we zijn en waar we voor staan! 

 

Wat is GAiN? Al in 2003 is de werkgroep GAiN 

opgericht met als doel “het beheren en voor 

belangstellenden ontsluiten van het industrieel 

erfgoed op het gebied van telecommunicatie in 

Nederland en in het bijzonder dat van de 

Nederlandsche Standard Electric Maatschappij, 

haar groepsmaatschappijen en haar rechts-

voorgangers en rechtsopvolgers”. Onder leiding van 

Rob Timmermans heeft destijds een aantal oud-

Alcatel medewerkers een begin gemaakt met het 

verzamelen van informatie in de vorm van 

documenten en producten. Het werk nam zo’n vlucht 

dat in 2004 besloten werd een stichting op te 

richten.  

 

Wat doet GAiN? We zeiden het al: GAiN wil het 

telecommunicatie erfgoed veilig stellen en op 

termijn ontsluiten. Dat houdt in dat alle telecom-

ontwikkelingen van de afgelopen eeuw voor altijd 

bewaard blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie verzamelt? Het vrijwilligerswerk voor GAiN 

wordt gedaan door (oud) medewerkers van Alcatel: 

Gerard van den Driesche, Hans Kooy, Danny van der 

Steen, Rob Timmermans, schrijver van het boek 

Thomas Lof, Denny van Zanten en Leo van der Lucht 

als onze belangrijke schakel naar de huidige 

organisatie Alcatel-Lucent. 

 

Ons boek: "125 Jaar bellen met Bell" 

In deze vooralsnog unieke uitgave, is de 

geschiedenis beschreven van de Nederlandsche 

Standard Electric Mij haar rechtsvoorgangers en 

opvolgers. Het boek werd in oktober 2006 in Artis 

ten doop gehouden. RobTimmermans overhandigde 

het eerste exemplaar over de telecommunicatie-

activiteiten van Bell in Nederland aan prof. dr. Jens 

C. Arnbak, oud-voorzitter van telecomtoezicht-

houder OPTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectie Naast het veiligstellen van documenten 

heeft GAiN een collectie in het Alcatel-Lucent 

gebouw ((min 2). Er is een grote verscheidenheid aan 

telecomgerelateerde producten en apparatuur 

verzameld. Iedereen die daar  belangstelling voor 

heeft kan - op afspraak- een kijkje komen nemen 

(mail Hans Kooy:  hans.kooy@alcatel-lucent.com).   
 

Wordt óók Vriend van GAiN! 

Iedereen die 

dat wil kan  

zich  bij ons  

aansluiten.  

Al voor 

 € 25,--   

(eenmalig) ben  

je Vriend van  

GAiN; een hogere donatie mag ook! Meld je per e-

mail aan bij:  hans.kooy@alcatel-lucent.com   

Colofon  
Eindredactie: Denny van Zanten-van Teylingen. De 
volgende nieuwsbrief verschijnt in november 2010.  
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Zomaar een greep uit onze collectie 

 

Prof. dr. Jens C. Arnbak ontvangt het eerste exemplaar  

uit handen van Rob Timmermans - vz van de Stichting 


