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  EXTRA NUMMER!  

 
 

  Eindelijk is het zover… 
Het boek over de historie van het uitzenden van radio en TV is praktisch klaar 

 

 
 
De vormgever corrigeert de laatste punten en komma’s en poetst nog een keer de plaatjes extra op. Het wordt mooi!   
Een blader en leesboek voor iedereen die zich afvraagt: 
 

-  Hoe is de radio begonnen? 
-  Wat was de politieke bemoeienis? 
-  Wat is er in het verleden allemaal 
gepionierd? 
-  Wat deed die PTT eigenlijk? 
-  En de Nozema? 
-  De Gerbrandytoren, waarom heet 
die zo? 
-  Hoe groot is een zender? 
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Wat staat er in dat boek? 
Nu er is veel te lezen en te bladeren. Voor de vluchtige 
lezer: ruim 500 afbeeldingen, denk aan foto’s, brieven, 
tekeningen en historische krantenartikelen. En in de 
kantlijn staan vele weetjes. 
In de vorige Nieuwsbrief zijn de 8 hoofdstukken al 
vermeld. 

 
Opening MG zendstation Flevoland in 1980 

 
Naast deze hoofdstukken, die een  beeld geven van alle 
ontwikkelingen van de eerste radiotelegrafie uitzendingen 
tot en met digitale televisie, zijn er ook nog een 4 tal 
bijlagen. Daarin ondermeer een lijst met 166 zendstation 
met enkele kenmerken per station en een lijst met 
afkortingen en begrippen. 
 
Weet u wat een coherer is? Lees dit in hoofdstuk 6, het 
mysterie van de ether. Zelfs een tekening met de 
belangrijkste maten kunt u hier vinden. 
En Tesla, wat deed die ook alweer? Lees het ook in 
hoofdstuk 6. 
 
Hoeveel radio en TV toestellen waren er in 1958 in de 
provincie Zeeland per 100 inwoners? En hoeveel 
aansluitingen op de draadomroep? Lees het in hoofdstuk 4 
 

 
De radio had niet alleen een antenne nodig maar ook 

aarde 
 

Hoe komt u in het bezit van dit kloeke boek van 
ruim 250 pagina’s in kleur? 
Dat kunt u eenvoudig regelen via onze website: 

www.omroepzendermuseum.nl 
 
En voor de snelle beslissers is er ook nog een voordeeltje 
te halen. Als u het boek besteld voor 1 oktober  krijgt u 
maar liefst € 5,00 korting op de toch al lage prijs van € 
24,95. 
De levering zal in de loop van november zijn.Kijk op de 
website voor alle details. 
 
 

 
 

 
De zender in Huizen wordt afgeregeld 
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Foto’s uit het boek 90 jaar goed ontvangen 
 
Wilt u reageren?  
Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl 
 
Web site: www.omroepzendermuseum.nl 

 


