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100#Jaar#telecommunicatie#
De! afgelopen! 10! decennia! is! het! bedrijf! geleid! door!
een! aantal! markante! personen.!Want! zoals! bekend,!
komt! de! ontwikkeling! van! een! organisatie! niet! door!
het! !verkopen!van!producten!alleen.!Het!zijn!per!slot!
van! rekening! altijd! mensen! die! het! product! aan! te!
man! brengen! waardoor! groei! mede! mogelijk! wordt!
gemaakt.!Zo!ook! in!de!afgelopen!100! jaren!van!‘ons’!
bestaan.! In! deze! nieuwsbrief! maakt! u! kennis! met!
enkele! ‘markante’! personen! die! destijds! de! leiding!
hadden!over!het!concern.!
!
Om!te!beginnen!was!daar!in!1911!de!jonge!ingenieur!

Laurant#W.#Velú! (foto!1).!Gedurende!32!jaren!heeft!hij!
met! overmoeibare! inzet! ertoe! bijgedragen! in! korte!

tijd! ! de! ‘maatschappij’! te! laten! uitgroeien! tot! een!

belangrijke! ! Haagse! onderneming.! ! Vervolgens! staat!

Jan# Schoo# (foto! 2)! aan! het! roer! gedurende! 18! jaar!
(1945H1963).!Overigens!kwam!de!heer!Schoo!in!1943!

in!het! geheim!op!de! loonlijst.!Hij! begon! in!1919! zijn!

carrière!bij!The!Commercial!Cable!Co! (CCC)!dat! later!

een! volle! dochter! zou! worden! van! ITT.! ! Van! 1963H

1968! leidde! Mr.!Mathijs# A.# van# Idsinga# (foto! 3)! het!
concern.!Mathijs!van! Idsinga!was!al!35! jaar! in!dienst!

en! hij! volgt! Jan! Schoo! op,! terwijl! er! behoorlijk! wat!

arbeidsonrust!in!Nederland!heerste.!In!de!periode!dat!

Van! Idsinga! hoofddirecteur!was! zorgde! hij! voor! een!

sterke! groei! van! een! aantal! NSEMHondernemingen.!!

Maas# Jonker# (foto! 4)! Hal! ruim! 20! jaar! in! dienstH! volgt!

Van! Idsinga! dan! op! van! 1968! tot! 1980! als!

hoofddirecteur.!Onder! zijn! bewind! slaagt!NSEM!erin!

orders! te! verwerven! voor! MetaConta! 10C! telexnet.!

Een! periode! van! arbeidsonrust,! reorganisatie! en! de!

start! ! van! een! diversificatieproces! volgen.! Na! zijn!

aftreden!kwam!Ir.#Dolf#O.#Schaap#(foto!5)!!in!dienst!van!
de!onderneming! (1980H1989),! eerst! als! commercieel!

directeur! en! later! algemeen! directeur.! In! die! negen!

jaren!dat!hij!de!het!bedrijf! leidde,!ziet!hij!het!als!zijn!

taak! System! 12! aan! PTT! te! verkopen.! Met! vele!

anderen!slaagt!hij!daar!in!1985!in.!!!!
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In! de! volgende! nieuwbrief! maakt! u! kennis! met! de!

markante!directeuren!van!de!jaren!90.Wordt!vervolgd…!
#
Breaking#news….#
De! recente! brand! in! de! TV! toren! in! Smilde! en! als!

gevolg!daarvan!het!spectaculaire!neerstorten!van!de!

stalen!mast,! was! ‘breaking! news’! voor! de! schrijvers!

van! het! boek! “90! jaar! goed! ontvangen”.! Na! mijn!

vertrek! bij! Alcatel! Telecom! Nederland! eind! 2003,!

werd! ik! verantwoordelijk! voor! het! toenmalige!

NOZEMA,! de! organisatie! die! radio! en! televisie! uitH

zendingen! via! de! ether! verzorgd.! U! weet! wel,! die!

‘jongens!van!de!grootste!kerstboom!ter!wereld’.!!
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Welnu,! onder! het! motto! “de! geschiedenis! herhaalt!

zich”! heb! ik! ook! daar! het! initiatief! genomen! om! te!

komen!tot!het!behoud!van!het!technisch!erfgoed!van!

deze! organisatie.! U! moet! daarbij! denken! aan!

(analoge)! radio! en! televiesie! omroepzenders! en! alle!

gerelateerde!zaken.!Inmiddels!is!een!indrukwekkende!

collectie! opgebouwd! van! oude! zenders,! meetH

apparatuur,! documentatie! en! wat! dies! meer! zij.! De!

collectie! is! gehuisvest! in! een! bunker! op! het! terrein!

van!het!voormalige!NOZEMA!in!Lopikerkapel!en!is!op!!

afspraak!te!bezichtigen.!!Voor!nadere!info!en!reserveH

ringen,!zie!!www.omroepzendermuseum.nl!!!

Van!harte!aanbevolen!!!
!

De! stichting! “Omroep! Zender! Museum”! (daarin! is!

inmiddels!de!collectie!ondergebracht)!heeft!het!!

initiatief!genomen!om!te!komen!tot!de!uitgave!van!
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een!boek.!Onder!de!titel!“90#jaar#goed#ontvangen#”!
wordt!de!rijke!historie!van!NOZEMA!momenteel!

in!boekvorm!voor!het!nageslacht!vastgelegd.!

De!totstandkoming!van!

het!!boek!–!dat!uniek!

fotomateriaal!bevat!–!!

is!een!coHproductie!van!!

een!tweetal!schrijvers;!!

Thomas!Lof!en!!

Rein!Simonse.!

Eerstgenoemde!schreef!!

Ook!!‘ons‘!boek!!

“125!jaar!bellen!met!Bell”,!!

laatstgenoemde!is!!

oudHmedewerker!van!!

NOZEMA!en!voorzitter!!

van! de! stichting! OZM.! Voorts! werken! een! aantal!

vrijwilligers! vol! enthousiasme! mee! aan! de!

totstandkoming! van! het! boek.! De! planning! is! dat!

begin!november!van!dit! jaar!het!kloeke!boek!van!de!

persen! rolt.! U! kunt! zich! voorstellen! dat! de! recente!

branden! in! de! TV! torens! van! Lopik! én! Smilde,! de!

gemoederen! van! met! name! de! oudHNOZEMA!

medewerkers! nogal! bezig! houd.! Reden! voor! de!

schrijvers! van! het! OZM! boek! om! op! de! valreep! een!

extra! hoofdstuk! in! het! boek! op! te! nemen,! waarbij!

uiterst!!spectaculaire!foto’s!zullen!worden!afgedrukt.!

Met!recht!!‘Breaking!News’!..............!

!

TELES:#een#nationaal#perspectief#!!
In!de!vorige!nieuwsbrieven!heb! ik!u! H!geachte!GAiNH!

TELES! vrinden! &! nieuwsbrief! lezers! H! op! de! hoogte!

mogen! houden! omtrent! mijn! landelijke! telecomH

municatie!erfgoed!activiteiten.!Ik!heb!u!meegenomen!

in!mijn!inspanningen!om!een!aantal!‘smaakmakende’!

partijen! aan! tafel! te! krijgen,! organisaties! die! zich!op!

enigerlei! wijze! bezig! houden! met! het! behouden! en!

beheren! van! ons! telecommunicatie! erfgoed.! Daar!

behoort! uiteraard! ook! TELES! bij.! Ook! andere!

stichtingen! en! musea! hebben! zich! inmiddels! aanH

gesloten!bij!dit!landelijk!initiatief.!Dit!overleg!wil!zich!

sterk! maken! voor! de! gemeenschappelijke! belangen!

van! alle! aangesloten! leden,! hen! ontzorgen.! Dit! met!

de! gedachte;! samen! sta! je! sterker.! Alle! plannen! in!

deze! vereisen! een! “juridische! basis”! onder! dit!

initiatief;!denk!bijvoorbeeld!maar!aan!het!aanvragen!

van! subsidies,! het! in! opdracht! laten! uitvoeren! van!

een! onafhankelijke! studie! naar! de! essentie! van! de!

vaderlandse! telecommunicatie! geschiedenis! en! het!

organiseren! van! congressen,! workshops,! ed.! Maar!

ook!de!opzet!van!een!“search!and!rescue”Hteam!voor!!
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het!redden!van!interessante!collecties!behoort!tot!de!

intenties! van! deze! landelijke! groep.! Allemaal! zaken!

waarvoor!een!georganiseerd!verband!noodzakelijk!is.!

Na! vele! constructieve! vergaderingen! en! werkgroep!

overleggen! is! het! dan! zo! ver;! binnenkort! gaan! de!

deelnemers! richting! Notaris! om! de! stichting!

Telecommunicatie!Erfgoed!Nederland!(kortweg!sTEN)!!

op!te!richten.!Voorwaar!een!mijlpaal!op!de!weg!naar!

een! verantwoord! collectie! behoud! en! beheer.! De!

oprichters! van! de! sTEN! zijn;! J.! Hermans! van! het!

Museum! voor! Telecommunicatie,! H.!Noordhoek! van!

het! Houweling! Telecom! Museum! (onderdeel! van!

Gepensioneerden!Vereniging!KPN,! regio!Rotterdam),!

H.!Lezwijn!van!het! !Twents!Techniek!Museum/HEIM,!

F.!Driesens!van!het!Radio!Amateur!Museum,!A.!Bauer!

van!de! stichting!Centrum!voor!Duitse!Communicatie!

&! aanverwante! technologie,! ! R.! Simonse! van! de!

stichting! Omroep! Zender!Museum,!W.! Verhoog! van!

de! Vereniging! TEN.! i.o.! ,! J.! Siebelink! van! de! GepenH

sioneerden!Vereniging!KPN/regio!Arnhem,!!

G.! Prummel! van! de! VERON! en! tot! slot! H.! Kooy! van!

TELES.!!

!

Ik!houd!u!graag!op!de!hoogte!van!

de! verdere! ontwikkelingen! van!

dit! nationale! telecom! initiatief.!

Mochten! er! nog! vragen,! opH

merkingen! of! suggesties! onder!

de! lezers! zijn,! dan! hoor! ik! die!

uiteraard!graag.!!!Wordt!vervolgd.!
!

Rob!Timmermans,!initiatiefnemer!sTEN!

 

Colofon:!Eindredactie:!Denny!van!ZantenIvan!Teylingen.!
Nieuwsbrief!nummer!5!verschijnt!in!december!2011.!
eImail:!dennyvanzanten@ziggo.nl 

Mocht!u!nog!ergens!telecom!materiaal!vinden,!wij!
zijn!er!altijd!blij!mee.!Of!wilt!u!Vriend!worden!van!
GAiN! of! een! donatie! doen?! Dat! kan! natuurlijk!
altijd!!Met!een!donatie!van!slechts!€!25!bent!u!lid!
van! onze! unieke! club.! Stort! uw! bijdrage! op! ABNI
AMRO!rek.nr.!58.95.80.086!en!vermeld!daarbij:! ik!
word!vriend!van!GAiN!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Alvast!bedankt!!


