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INLEIDING JAARVERSLAG OMROEPMUSEUM

I
Met een licht gevoel van spanning legt het bestuur van de Stichting Nederlands
Omroepmuseum dit vijfde jaarverslag aan geïnteresseerden voor. De Stichting

werd in 1976 opgericht. Zij kwam voort uit de wens om het verleden van de om-

roep als cultuurbepaalde en cultuurdragende organisatie in ons land herkenbaar
vorm te geven. Vijf jaar lang heeft het bestuur gezocht naar mogelijkheden een

museum - eenvoudig maar modern en levendig - echt te creëren. Er is een kostbare verzameling - technisch materiaal, foto's, fonografisch materiaal, docu

menten. Er is géén dak waaronder dat aan het publiek, vooral de jeugd, kan
worden getoond. Maar op het moment dat dit jaarverslag wordt geschreven lijkt
een bescheiden huisvesting in het verschiet...

In het verslagjaar kwam er dus nog geen museum in de zin van een huis met een
dak en een deur voor het publiek. Maar er zijn toch weer stappen gezet ter rea
lisering van het doel van de Stichting. Er is naarstig doorgewerkt aan het bij
eenbrengen en de verzorging van museumbezit. Er zijn enthousiaste mensen ge

vonden voor begeleidingscommissies. Het bestuur, gedeeltelijk vernieuwd, heeft
contacten gelegd met de geïnteresseerde industrie en overheid.

In de komende jaren zal moeten blijken of het werk in deze periode voldoende is
geweest om de "eerbied voor het verleden" (die -las ik ergens- eigenlijk "eerbied
voor het leven" is) in daden om te zetten. Daarvoor hebben we nu vooral de belangstelling nodig van overheid en omroepbestuurders. Het verleden van de omroep

in Nederland is langer dan dat in andere landen, maar sommige andere landen zijn
wel verder met hun museum.

Daarom met spanning op naar 1983.

Mr. B.A. Schmitz

Voorzitter
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RAAD VAN TOEZICHT

Nadat de statutenwijziging in 1980 het aanschijn had gegeven aan een zgn. Raad

van Toezicht, waarin alle deelnemende rechtspersonen met één lid vertegenwoor

digd zouden zijn, kon deze Raad in de loop van dit verslagjaar voor het eerst
zijn taak opvatten. Het meest duidelijk geschiedde dit in de vergadering, die

gehouden werd op 23 november, waarbij de Raad was vertegenwoordigd in de per
soon van Mr. Erik Jurgens namens de NOS.

Als zijn adviseur trad hierbij op Mr. P.W. van Willigen, Algemeen Secretaris

van de NOS. Het Museumbestuur was vertegenwoordigd door zijn voorzitter, Mr.

B.A. Schmitz, secretaris G.H. van Beek en G. Lugtenburg.
Volgens statutair voorschrift werd het Jaarverslag 1980 besproken en goedge
keurd. Ook een belangrijk onderwerp van toezicht, te weten de financiële gestie

kreeg de aandacht. De samenhang van de eventuele financiering met de verwerving

van een geschikt onderkomen en de totstandkoming van een beleidsplan voor het

langere termijnbeleid werd onderkend, hetgeen betekent dat het één afhankelijk
is van het totstandkomen van het ander. Geconcludeerd werd dan ook dat de eerste
stap

de verwerving van een geschikt pand

zou moeten betreffen en dat de finan-

ciering via een daartoe op te stellen plan zou moeten worden geregeld.

De belangstelling van de Raad van Toezicht voor het hoofddoel van de Stichting
Nederlands Omroepmuseum, te weten de bevordering van de kennis van het omroepverleden bleek onder meer uit de warme bijval welke een suggestie om de 100ste

geboortedag van Idzerda in 1985 onder meer via een herdenkingspostzegel te doen

geschieden werd ontvangen.

In de loop van het jaar werden uiteraard ook informele contacten met de Raad
onderhouden.

Bij dagtekening van 17 maart deelde de heer Jurgens mede dat de Raad van Toe
zicht conform artikel 3 sub 1 van de Statuten, Mr. Drs. A.W.W. v.d. Bos te
Hilversum tot bestuurslid had benoemd.
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HET BESTUUR

Gedurende het gehele verslagjaar bestond het bestuur uit de heren:

Mr. B.A. Schmitz

voorzitter

J.W. Verbeek

vice-voorzitter

G.H. van Beek

secretaris

G. Lugtenburg

lid

en met ingang van 17 maart:

Mr. Drs. A.W.W. v.d. Bos

lid

Het bestuur kwam zes maal in vergadering bijeen, resp. op 2 februari, 26 maart,

14 mei, 18 augustus, 30 oktober en 23 november, waarbij de laatstgenoemde bij
eenkomst de vergadering met de Raad van Toezicht betrof.

In de vergadering van 2 februari werd besloten dat de heer Schmitz voorlopig
zijn penningmeesterschap zal blijven vervullen.

Een van de belangrijkste punten in de verschillende vergaderingen betrof het
opstellen van een beleidsplan aangezien gebleken was dat bij alle contacten

het aanwezig zijn van een dergelijk stuk hoogst noodzakelijk is.

Ook het vraagstuk van de huisvesting kwam op alle bestuursagenda's terug,
naast kwesties van financiële en personele aard.
Per 1 december werd via een lunchbijeenkomst een ogenblik stilgestaan bij
het eerste lustrum van de Stichting. Hierbij waren ook de algemene adviseurs
E.A. Schüttenhelm en Erik de Vries uitgenodigd, ook al kon eerstgenoemde de

uitnodiging niet aanvaarden wegens verblijf in een ziekenhuis.
Alle bestuursvergaderingen werden bijgewoond door de technisch adviseur, de

heer C. van Driel. Laatstgenoemde vertegenwoordigt ook het bestuur in de CCT,

de Commissie Collectie Techniek.
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C.C.T.

I
De Commissie Collectie Techniek voltooide haar eerste werkjaar.
De commissie bestond uit de heren Ir. S.J. Noteboom, (voorzitter), H. Dorrenboom,

J. Pluijgers, C.G. Polderman, W.J.J. Rothermund en mevr. Drs. Th. C. Bruggeling
(secretaris).
Een der doelstellingen van de commissie is de heer Van Driel terzijde staan in
zijn beheer van de technische collecties, meer in het bijzonder waar het betreft
de completering van collecties en het eventueel op historische waarde beoordelen

van aangeboden apparatuur. Daarnaast heeft de commissie in het bijzonder in de

persoon van haar secretaris belangrijke diensten bewezen aan de totstandkoming
van de beleidsnota voor het bestuur.
Ook in het uitwerken van plannen ten behoeve van een voorlopige expositie van

tentoonstellingsmateriaal nam zij een werkzaam aandeel terwijl voorts het vraag
stuk van de catalogisering en de automatisering daarvan een regelmatig terugke

rend onderwerp van discussie was.

Naast haar feitelijke taakvervulling heeft de commissie door haar activiteiten

reeds in dit eerste verslagjaar ruimschoots haar bestaansrecht bewezen.
HET BELEIDSPLAN

In de loop van het verslagjaar werd opnieuw duidelijk wat reeds in voorgaande
.jaren was vastgesteld: een museum behoeft niet alleen een plaats van vestiging
maar ook een duidelijk omlijnd plan waarin de doelstelling en de wegen langs
welke deze te bereiken nader zijn uiteengezet. Ook in diverse contacten met

derden bleek telkens weer de noodzaak van de aanwezigheid van een dergelijk be
leidsstuk. Vandaar dat het bestuur de secretaris opdracht gaf een ontwerp te
maken voor een doelstellingennota, die als ontwerp zou kunnen dienen, In ver-

schillende bestuursvergaderingen werden onderdelen van deze nota besproken en
vastgesteld, doch bij beëindiging van het verslagjaar mocht verwacht worden

dat dit in 1982 het geval zou zijn.

Bij de opzet werd steun ondervonden van het stuk "Elementen voor een beleidsplan voor een museum" zoals dit is opgesteld in gezamenlijk overleg tussen
Rijks— en Provinciale Museumconsulenten t.b.v. CRM.
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"SOFT-WARE" COMMISSIE

I
Het voornemen om in dit verslagjaar, analoog aan de CCT, ook een speciale com

missie met de behartiging van de zogeheten soft-ware te belasten kon niet wor
den gerealiseerd. Doel van deze commissie zou zijn om in voortzetting van het

geen vroeger de Historische Commissie placht te doen, de vinger aan de pols te
houden van het actuele omroepgebeuren en voorts te adviseren inzake het beheer

van documenten, foto's, films, boeken en curiosa, die betrekking hebben op de

omroepgeschiedenis. Ondanks het feit dat dit jaar verschillende omroephisto-

rische werken tot stand kwamen - om enkele te noemen:het boek "Het hellende
vlak" (de VARA in 1940) van Ger Bakker en biografisch-historisch werk van Jan
van Herpen - bleek het niet mogelijk een voldoend aantal omroepmensen te vin—
den met een dusdanige interesse in de omroepgeschiedenis, tevens beschikkende

over enige vrije tijd, om zulk een commissie samen te stellen.
Dit neemt niet weg dat activiteiten op dit gebied wel werden ontplooid. Zo
werd het contact met het Historisch Geluidsarchief van de NOS voortgezet en
besprekingen gevoerd met de heren Rusche en Vossen over mogelijke samenwer

kingsvormen .
Vooral laatstgenoemde heeft als medewerker van het Historisch Archief ten be
hoeve van de zgn. oral history mogelijkheden om in de vorm van interviews per

soonlijke herinneringen op het gebied van de omroepgeschiedenis vast te leggen.

Het lijkt alleszins logisch om voorzover het Museum over dergelijk materiaal

beschikt dit ook in dit archief onder te brengen mits toegankelijk voor gebruik

door historici.
Een eerste contact werd voorts gelegd met een medewerker van de Muziekbiblio

theek waar eveneens belangstelling voor de historische kant van de geschreven
muziek aanwezig blijkt te zijn.

Ook hier lijkt het voor de hand liggend om tot samenwerking te komen bijvoor
beeld waar het Museum beschikt over oud materiaal zoals pianolarollen.

Een reeds langer bestaand contact met de voormalige afdeling Studie en Docu
mentatie van de NOS in de persoon van de bibliothecaresse, mevr. J.A. Visser-

van Wessel heeft het gehele jaar weer geresulteerd in belangrijke diensten

aan het Museum. Haar taak is enige orde te brengen in de overstelpende hoe
veelheid documentatie, voornamelijk de boeken als ook om de inzage daarvan

aan belangstellenden mogelijk te maken.
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"SOFT-WARE" COMMISSIE

Ofschoon zij slechts

beperkte tijd hieraan kan besteden is daarnaast de mo

gelijkheid om in de officiële bibliotheek van de NOS historische boeken ter
inzage te geven. In de loop van het verslagjaar werd hier door diverse perso

nen, in het bijzonder studerenden, gebruik van gemaakt.

Niet onvermeld moge blijven tenslotte de reguliere medewerking van de heer
G. Pott als chef van het Filmarchief en van de Fotodienst van de NOS bij het
reproduceren van oud materiaal.

HUISVESTING
Ofschoon het belangrijkste onderwerp wellicht en zeker de meeste aandacht

krijgende in het afgelopen jaar, is op het vlak van huisvesting geen nieuws

te melden. Contact met een Stuurgroep in Amsterdam die ruimte in het voor

malige Gevangeniscomplex nabij het Leidscheplein te huur aanbood, moest
negatief worden afgewikkeld. Zolang van een hoofdvestiging te Hilversum nog

geen sprake is lijkt de gedachte aan een filiaal elders op zijn minst wat
voorbarig.

Voor dat hoofdfiliaal zelf is de hoop nog altijd gevestigd op het beschik

baar komen van het pand aan het Melkpad zoals is aangegeven in Huisvestings
plan 1981. Ondanks nog heersende onzekerheid werd inmiddels een invulling

van de beschikbare ruimte ondernomen teneinde gereed te zijn op het daartoe

meest geschikte moment.

De huisvesting van rollend materieel in de NOS garage te Bussum vroeg eveneens de aandacht doch de daarbij dreigende problemen konden worden afgewend
dankzij welwillende medewerking.
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VERWERVING MATERIAAL

I
Ook met betrekking tot de verwerving van materiaal is het verslagjaar een gun
stig jaar gebleken. Dankzij ontvangen giften waren wij voor het eerst in staat
aanschaffingen te doen en voor een deel van het geld zijn historische voor

werpen gekocht. Voorts heeft het feit dat de heer Van Driel geleidelijk aan
een netwerk van relaties in Nederland heeft opgebouwd gunstige resultaten af
geworpen terwijl ook dit jaar de belangstelling van technische sectoren van

het Facilitair Bedrijf bij kon dragen tot het verwerven van materiaal. Ten

slotte heeft de groeiende bekendheid van het Omroepmuseum ook geleid tot par
ticuliere aanbiedingen die spontaan binnenkomen. Naast verwerving van histo

risch materiaal speelt de restauratie van vaak danig toegetakelde toestellen
een belangrijke rol. Op dit vlak zijn in het verslagjaar enige opvallende

prestaties geleverd, zodat ook de kwaliteit van de collecties belangrijk
wordt bevorderd.
MEDEWERKING TENTOONSTELLINGEN

De voorraad museumartikelen, zowel in soft-ware als in hard-ware om deze gang
bare termen te gebruiken, wordt niet alleen verzameld maar wordt ook beschik
baar gesteld.
In het verslagjaar betrof dit medewerking aan televisieprogramma's maar ook

aan de expositie van de AVRO bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de
AVRO-televisie, aan de speciale tentoonstelling welke de nieuwe KIWANIS Inter

national Hilversum/Baarn bij gelegenheid van haar oprichting hield in het Wereldomroepgebouw. Deze laatste vond veel waardering bij de bezoekers.
Een min of meer permanente tentoonstelling van museumartikelen bevindt zich

in het gebouw van Radio-Oost te Hengelo, welke daar sinds het ingebruiknemen
van het gebouw aanwezig is. Ook in de hal van het TV-studiocomplex getuigen

oude camera's e.d. van ons bestaan. Bij gelegenheid werd voor publicatiedoeleinden oud fotomateriaal bijeen gezocht dan wel historische teksten aan

belangstellenden ter beschikking gesteld.
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CONTACT MET DE OVERHEID

In het verslagjaar was er geen directe aanleiding voor een rechtstreeks contact

met het Ministerie van CRM. Wel mochten wij de heer J. Karsten, hoofdconsulent
van de afdeling Museumzaken tijdens een bezoek in augustus verwelkomen. Bij die

gelegenheid kon de heer Karsten een indruk krijgen welke omvang het Museum
thans heeft, zij het dat alles nog in depót is opgeslagen. De heer Van Driel

kon ook de inzichten van deze deskundige vernemen m.b.t. conservering en restau
ratie van de artikelen.

Een enthousiaste brief van het VVV te Hilversum waarin de definitieve vestiging

van ons Museum wat prematuur werd toegejuicht gaf de wethouder van Culturele
Zaken, de heer Van Halteren aanleiding zich tot ons te wenden om naar de stand

van zaken te informeren. Wederom werd ons daarbij verzekerd dat de gemeente de
ontwikkelingen van nabij blijft volgen.
OVERIGE CONTACTEN

Het contact met de PTI als voortzetting van de vroegere Ned. Seintoestellen Fabriek,

in de persoon van de heer Jan Delfgou, werd ook in het verslagjaar onderhouden.

Tot voldoening strekte in het bijzonder het bezoek dat de heer Ir. A. Philips,
adjunctdirecteur van PTI te Hilversum aan de Museumdepóts bracht om vervolgens

met de heren Schmitz, Van Beek en Van Driel te bespreken op welke wijze even
tuele participatie vanuit de electronische industrie, in het bijzonder PTI,

naar de toekomst toe mogelijk zou zijn. Bij deze gelegenheid stelde hij voorts

enige oude fotoboeken van de voormalige NSF ter beschikking van het Omroepmuseum.

Schriftelijk terugkomende op dit bezoek werd de heer Philips dank gezegd voor
zijn bemoeienis en werd de afspraak bevestigd dat een nieuw gesprek zal volgen
zodra het beleidsplan beschikbaar is.

Met veel sympathie werd het aanbod ontvangen van de Nederlandse Rotary-afdeling

West, om zo mogelijk behulpzaam te zijn bij het totstandbrengen van het Museum.

Ook deze steun werd dankbaar aanvaard onder toezegging van nadere gesprekken zo
dra het beleidsplan zou zijn voltooid.
Aan het eind van het jaar verraste ons de heer Paul Mertz van Reclame-Advies-

bureau Prad BV. met een initiatief om onder de relaties van dit bureau een actie
te lanceren met als doel de stichting van een Vereniging van Vrienden van het

Omroepmuseum. Daarnaast werden de reguliere contacten onderhouden met relaties
als Postmuseum e.d.
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LIDMAATSCHAPPEN

I
Op het voorstel van de CCT besloot het bestuur tot aansluiting bij de Stichting

Technische Verzamelingen (T.H.V.) te Bilthoven, waarvan de titel reeds de doel
stelling verraadt.

Het bestuur besloot voorts definitief lid te worden van de vereniging van musea,
de Nederlandse Museumvereniging te Enkhuizen. Het nodige werd ondernomen om tot

beide organisaties toe te treden. Op persoonlijke titel is de hier Van Driel
lid van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio (NVHR).

INTERNATIONALE SAMENWERKING
Naast het reeds enige jaren bestaande lidmaatschap van de Studienkreis für Rund
funk und Geschichte E.V. waarvan met name de heer Van Driel de jaarvergadering,

ook dit jaar, pleegt te bezoeken, bleek ons uit een toegezonden brochure dat

thans ook in Parijs een Vereniging van historische aard is opgericht. Het betreft
het Comité "Histoire de Télévision" waarvan een bekende Franse televisie directeur

uit de begintijd, Jean d'Arcy, de voorzitter is.
Evenals in de Duitse organisatie vindt ook hier een samengaan plaats van Omroep,

Wetenschap en Industrie. Informatie is gevraagd over eventuele samenwerking.

Tenslotte werd duidelijk dat er ook een internationale organisatie bestaat welke
initiatieven als deze bundelt. Dit betreft The International Association for

Audiovisual Media in Historical Research and Education, welke lange titel men
gemakshalve afkort met IAMHIST.

Het secretariaat van deze organisatie is gevestigd in Londen en in de laatste

bestuursvergadering besloot het bestuur zich ook bij deze internationale
organisatie aan te sluiten.

1

PERSONELE AANGELEGENHEDEN

In september heeft het bestuur schriftelijk afscheid genomen van de heer J. de

Boer, tot dan medewerker van de afdeling Inkoop van het Facilitair Bedrijf, die
de dienst had verlaten in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd. Daarbij werd in herinnering gebracht dat de heer De Boer destijds na
dat de zgn. Corver-collectie in het beheer was overgegaan van de toenmalige

Technische Dienst van de Nederlandse Radio Unie, op verzoek van de heer Wubbe

de zorg voor deze collectie op zich had genomen. Zoals bekend is was deze col
lectie aanleiding tot het op te richten Radiomuseum waarvoor in het begin van

de zestiger jaren oud-burgemeester Boot heeft geijverd en ook thans nog de ba
sis van de technische collecties . Tot dat in 1969 de NOS ontstond en

alle historische activiteiten werden gebundeld in de zgn. Historische Commissie,
had de heer De Boer deze zorg alleen moeten dragen en daar veel arbeidstijd in

moeten steken. Ook na 1969 bleef hij als lid van de Historische Commissie ijve
ren voor het gezamenlijke doel: de totstandbrenging van een Omroepmuseum.

De man die vooral nadien belast is geweest met het beheren van de technische za
ken en in die kwaliteit nagenoeg onvervangbaar is geworden werd in dit jaarver

slag reeds te vaak genoemd om nog aparte vermelding te behoeven. Groot was dan

ook de schrik van het Museumbestuur toen tegen het einde van het verslagjaar
een medisch advies voor de heer Van Driel aanleiding werd om voorshands zijn

zo actieve medewerking te staken. Gelukkig bleek in de loop van het jaar 1982
dat de voorgeschreven rust slechts van beperkte duur behoefde te zijn.

Vermelding verdient voorts de medewerking die in het verslagjaar werd verkre
gen van de heer Evert Snabilié, die in de periodes dat hij de heer Van Driel

terzijde kon staan belangrijke diensten heeft bewezen vooral bij het restaure
ren van oude toestellen. Ook hem is het bestuur dank verschuldigd evenals aan

mevr. J.A. Visser-van Wessel voor haar actieve inzet op het gebied van de boekenregistratie en uitleen. Grote verplichtingen heeft het bestuur voorts aan

\
\

mevr. G.H.M. van den Berg-Krusemeijer die als administratief medewerkster het
werk van de secretaris mogelijk maakte en tevens als verbindingsfiguur optrad
in de samenwerking in het museumgebeuren. Rest te vermelden dat het getal van

diegenen die in het belang van onze doelstelling werkzaamheden hebben verricht

te groot is om nog met name genoemd te worden. Toch zijn het deze blijken van
sympathie en bereidheid tot hulp vanuit vele sectoren van het omroepbedrijf en
\daarbuiten die de onmisbare morele ondersteuning hebben gevormd bij het ver

dichten van de taken dit jaar.
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STICHTING NEDERLANDS OMROEPMUSEUM

I
Financieel overzicht

Staat van baten en lasten 1981

Lasten

Baten

ontvangen rente

4.859,32

leges

giften

6.000,-

contributies
aankopen

10.859,32

vergader- en adm. kosten

54,—

119,75
2.700,738,20

3.611,95

totaal baten

totaal lasten

10.859,32
3.611,95
7.247,37

Balans 31 december 1981

Vermogen

Geldmiddelen

ABN rekening-courant

14,491,82

vermogen 1980

ABN termijn-deposito

50.000, -

museumbezit

Postgiro

3.668,79

68.160,61

voordelig saldo

60.913,24
p .m.

7.247,37
68^160^61

F
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PUBLICITEIT

I
In de voorgaande jaren is bewust afgezien van al te grote luidruchtigheid naar

buiten, aangezien immers nog geen zicht was op de mogelijkheid de museumcollec
ties- en documentatie voor een groot publiek toegankelijk te maken.
Niettemin is het aantal malen dat het begrip Omroepmuseum onder de aandacht
van het publiek is gekomen hetzij via radio-interviews, medewerking aan televisie-uitzendingen en tentoonstellingen, discussies in beleidsorganen en recht

uit artikelen in kranten en tijdschriften ook dit jaar naar belangrijkheid toe

genomen.
Ook andere vormen van naar buiten treden ontwikkelen zich als bijvoorbeeld de

Vereniging van Vrienden zodat de bekendheid met ons streven in steeds sterkere
mate toeneemt.

De enige eigen publicatie tot nu toe is het Jaarverslag dat thans voor u ligt
en waarvan de vormgeving wederom is verzorgd door de heer R. Langezaal van de
afdeling Communicatie van de NOS.
Dat spoedig ook gelegenheid zal ontstaan tot meer persoonlijke kennisneming van

de inspanningen van zovele jaren is niet slechts de wens maar zeker ook de ver
wachting van allen die zich voor het Museum inzetten of steunen.

Hilversum, 31 augustus 1982

G.H. van Beek, secretaris

