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VPPRWOORD
1984: te kenschetsen als het jaar waarin B gezegd werd.
Toen de omroep in 1976 de Stichting Nederlands Omroepmuseum oprichtte
zei hij: A. Met een beslissing om voor 1985 t.b.v. het Omroepmuseum een
post op de omroepbegroting te reserveren zei het NOS-bestuur B.
Het Qnroepmuseun in in 1984 echt van de grond gekomen.
Dankzij financiële steun van binnen en buiten de omroep» dankzij de
enorme inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers en studenten van
de Reinwardt Academie zitten we nu in de lift.
De geschiedschrijving komt op gang» er is een museum ingericht met een
fraaie overzichtstentoonstelling over de geschiedenis van de omroep» de
voorbereidingen zijn gestart voor nieuwe exposities» de registratie en
restauratie van de collectie vordert.

Kortom, het gaat goed met het Nederlands Omroepmuseum.
Maar het kan nog beter.
Daaraan wordt in 1985 gewerkt.

Mr. B.A. Schmitz
Voorzitter Stichting Nederlands Omroepmuseum

Omroepmuseum^ Melkpad 34 te Hilversum

U
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1.

bestuur

1.1.

financiën
Het jaar 1984 maakte een gunstige start met de toezegging d.d.
11-1-1984 van de Algemene Loterij Nederland om aan het Omroepmuseum
t.b.v. de tentoonstelling Afgestemd op Nederland een subsidie toe te
kennen. De omroeporganisaties hadden al eerder - eind 1983 - een
bijdrage voor de nieuwe expositie toegezegd.

Een hernieuwd beroep op het Ministerie van WVC» directie Musea»
Monumenten en Archieven» om subsidietoekenning» leidde helaas nog niet
tot een positief resultaat.

In september voerde een delegatie uit het bestuur een gesprek met
Philips Nederland om de mogelijkheden te bespreken m.b.t. sponsoring
van een nieuwe expositie. Twee maanden later berichtte Philips 'dat wij
besloten hebben medewerking te verlenen aan de deelexpositie'» welke
als onderwerp zou hebben 'De ontwikkeling van de tv in Nederland'.
In het kader van de slotbegrotingswijzigingen op de omroepbegroting
1984 werd door de Stichting Nederlands Omroepmuseum een bedrag ad
f.20.000»— geclaimd voor 'instandhouding van het museum' en voor 'een
start van de hoogst noodzakelijke restauratiewerkzaamheden in het
museumdepot'.

1.2.

SNOM EN NOS-BESTUUR
De Raad van Beheer en het NOS-bestuur behandelde het Beleidsplan van
het Qnroepmuseum.
De bedoeling van het beleidsplan was om naar buiten te treden om bij al
die personen en instellingen die kunnen bijdragen aan de realisatie van
het museum» steun daarvoor te vragen.
In het voorwoord schreef de voorzitter van de SNOM: 'Toen de omroep in
1976 de Stichting Nederlands Omroepmuseum oprichtte» zei hij: A. Het
wordt nu hoog tijd daarop B te laten volgen. De kansen zijn reeel.'
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Op 31 augustus 1984 deed het NOS-bestuur de volgende uitspraken:
- Het NOS-bestuur stelt zich expliciet achter de doelstelling van het
museum» er op wijzend dat in die doelstelling meer schuilt dan het
verzamelen van historisch materiaal.
- Het NOS-Bestuur betuigt zijn adhesie voor de bescheiden stap-voorstap aanpak m.b.t. de huisvesting.
- Het NOS-Bestuur moedigt het Museum-bestuur aan om» voorzover de
middelen dit toelaten» zo actief mogelijk te zijn met het
bijeenbrengen van foto’s en documenten van historische waarde; dit
belangrijke aspect van het werk verkeert inmers nog volstrekt in het
beginstadium.
- Het NOS-Bestuur onderschrijft het beleid van de Raad van Beheer» om
m.b.t. de financiële middelen voor de personeelbezetting:
1) na te gaan of in de begroting 1985 ruimte gevonden kan worden
voor een bijdrage» gelijk aan het bedrag loonkosten leidinggevend
functionaris, zich realiserend dat als die ruimte niet blijkt te
kunnen worden gevonden, het voortbestaan van het museum volgend
jaar inderdaad op het spel staat;
2) voor wat andere medewerkers betreft de ontwikkelingen af te
wachten en - zo nodig - in het raam van de begroting 1986 een
nadere afweging te maken.
Tevens werd in deze vergadering afgesproken dat het museumbestuur
andere (omroep-)organisaties zou acquireren om naast de NOS deelnemende
rechtspersoon te worden» zitting te hebben in de Raad van Toezicht en
naar vermogen» bij te dragen aan de instandhouding van het museum. Een
brief van deze strekking werd in oktober aan de omroeporganisaties
toegezonden.
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1.3.

ORGANISATIE
Aan de Stafafdeling Organisatie NOS was advies gevraagd inzake de
personele structuur van het Omroepmuseum. Bij de behandeling van dit
advies in een bestuursvergadering» kwam het bestuur tot de conclusie»
dat uitgaande van het minimumvoorstel m.b.t. de organisatie van het
museum er de eerstkomende 1 è 2 jaar in ieder geval een leidinggevende
persoon zou moeten zijn die de zaak met behulp van vrijwilligers
draaiende houdt. De actie van het bestuur wordt daar dan ook in eerste
instantie op gericht.

1.4.

SAMENWERKING MET REINWARDT ACADEMIE
Een van de gevolgen van de publiciteit rond de opening van het
Qnroepmuseum in 1983» was dat de Reinwardt Academie» een hogere
beroepsopleiding voor museummedewerkers te Leiden» geattendeerd werd op
het Omroepmuseum.
Dit leidde tot een nauwe samenwerking tussen het Onroepmuseum en de
Reinwardt Academie. In de eerste helft van 1984 deed een viertal
studenten van de Reinwardt Academie een zgn. tentoonstellingspracticum
bij het museum. Dit practicum leidde tot een ontwerp voor een
tentoonstelling in het Omroepmuseum met als doel: het geven van een
algemeen overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse Omroep. Het
ontwerp was gebaseerd op een door drs. H. Wijfjes uitgevoerd onderzoek
naar de omroephistorie.
De tentoonstelling kon» zoals elders in dit verslag vermeld» in juni
1984 geopend worden.
Per september werden opnieuw vijf Reinwardtstudenten ingezet in een
zgn. registratiepracticum. Zij werkten aan ontsluiting van de collectie
en standplaatsbeschrijving in het depot» alsmede aan de opzet van een
systeem voor fotoregistratie.

-7De samenwerking is voor beide partijen bevredigend doordat het museum
de bij haar ontbrekende tentoonstellingsdeskundigheid op deze manier

aangevuld ziet en voor de Reinwardtstudenten doordat het voor hen de
mogelijkheid biedt in een praktijksituatie museunervaring op te doen.

Reinwardt-studenten en de heer A.

1.5.

Woudsma in het depot

REALISERING DOELSTELLING
Een van de doelstellingen van de stichting is als hiervoor vermeld:
bevordering van de kennis van de omroepgeschiedenis. Werkend aan de
realisering van deze doelstelling kon het stichtingsbestuur in 1983
voor de periode van een jaar een sociaal-historicus aantrekken. Deze
verrichtte t.b.v. een nieuw te bouwen tentoonstelling onderzoek naar de
bloemrijke historie van de omroep.
Het resultaat hiervan werd vastgelegd in een rapport Nederlands
Onroepmuseum Verslag historisch vooronderzoek *Reinwardtproject’ d.d.
maart 1984 van drs. H. Wijfjes.
In dit rapport komen onderwerpen als de 'verzuiling* » het ontstaan van
omroepverenigingen» de progranrnavoorschriften» de opkomst van de radio»
de opkomst van de tv» de vertrossing e.d. uitvoerig aan de orde.
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Genoemd rapport heeft tevens de inhoudelijke basis gevormd voor de in
samenwerking met studenten van de Reinwardt Academie (hogere
beroepsopleiding voor museummedewerkers te Leiden) in het museum
ingerichte tentoonstelling 1 Afgestemd op Nederland’. Daarna heeft de
auteur zelf initiatieven ontplooid om onder eigen verantwoordelijkheid
een boek over de omroephistorie te laten uitgeven.
Voor het museumjaar ’84/’85 is inmiddels voor de periode van een jaar
een historicus aangetrokken, mw.drs. L.A.M. v.d. Linden, die een onder
zoek doet naar de ontwikkeling van de tv in Nederland. Dit t.b.v. een
nieuwe expositie in het museun over dit onderwerp, die in juni 1985
geopend zal worden.

Een kijkje in het museum

1.6.

SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur onderging dit jaar een wijziging. De secretaris, de heer
G.H. van Beek, verliet de NOS i.v.m. vervroegde uittreding.
Het bestuur aanvaardde het door de heer Van Beek ingediende ontslag als
secretaris van het stichtingsbestuur onder dankzegging voor de door hem
verrichte werkzaamheden. Desgevraagd verklaarde de heer Van Beek zich
bereid voor een jaar als adviseur van het bestuur op te treden.

-9Ook de heer C. van Driel, die de vergadering van het bestuur in het
algemeen bijwoonde» maakte gebruik van de VUT-regeling.
Het bestuur wil echter graag gebruik blijven maken van zijn grote
know-how en hem zal gevraagd worden incidenteel de bestuursvergadering
bij te wonen als een onderwerp op zijn terrein aan de orde komt.

De samenstelling van het bestuur per 31 december 1984 was als volgt:
Mr. B.A. Schmitz

voorzitter
(voorzitter KRO)

J.W. Verbeek

vice-voorzitter
(voorzitter directie
Facilitair Bedrijf NOS)

Mr.drs. A.W.W. van den Bos

penningmeester
(lid van de Raad van Bestuur
NCRV, voorzitter van de Raad
van Beheer NOZEMA)

Mw.drs. Th.C. Bruggeling

secretaris stichtingsbestuur/
dagelijkse leiding museum
(directie-assistent
Facilitair Bedrijf NOS)

G. Lugtenburg

lid
(plv. directeur radio en
televisie AVRO)

G.H. van Beek

lid
(tot begin 1984 perschef NOS)
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1.7.

RAAP VAN TOEZICHT

In de op 9 november gehouden jaarlijkse vergadering van het bestuur met
de Raad van Toezicht werd o.a. overleg gevoerd over de plannen een
manager voor het museum aan te trekken en het treffen van een
structurele financieringsregeling voor de museumactiviteiten.
Daarbij kwam tevens aan de orde de brief die door de SNOM aan de
besturen van de omroeporganisaties werd gezonden met het verzoek toe te
treden als deelnemer van de Stichting Nederlands Omroepmuseum.
Mw.drs. Th.C. Bruggeling wordt formeel tot lid van het bestuur benoemd.
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2.

BESTUURSCOMMISSIES

2.1.

COLLECTIE COMMISSIE TECHNIEK

De Collectie Commissie Techniek heeft tot taak: het adviseren aan het
bestuur van de Stichting Nederlands Omroepmuseum m.b.t. de historische
waarde van oude omroepapparatuur.
De CCT heeft ook dit jaar zich ingespannen om verantwoorde criteria
vast te stellen bruikbaar voor het verzamelen/afstoten. Conserveren en
restaureren (speelbaar maken) van met name oude studio-installaties.
Voor een beter overzicht ter beoordeling van de te ondernemen
werkzaamheden en om deze beter te kunnen verdelen over een aantal
vrijwilligers (spreiding werkzaamheden) heeft de heer Woudsma een
uitgebreid overzicht volgens een classificatiesysteem opgesteld.
De heer Woudsma die thans - op vrijwillige basis - de leiding van de
depotwerkzaamheden uitoefent gedurende 2»5 dag per week geeft ook
technische begeleiding aan het tweede Reinwardt-project.

De CCT speelde eveneens een rol in de begeleiding van de Reinwardt—
studenten bij de totstandkoming van de tentoonstelling in het Melkpad
’Afgestemd op Nederland’> gedurende het eerste halfjaar 1984.
In september 1984 startte een tweede Reinwardt-project t.b.v. een
verbeterde opzet van het depot» attributen en bibliotheek. De
resultaten hiervan zijn duidelijk zichtbaar in de opslagruimte onder
studio 1 op het omroepterrein.

Depot Omroepmuseum onder studio 1
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Ter uitvoering van de
met het historisch

archief gesloten
overeenkomst (de heer
Vossen) wordt thans
het aanwezige
materiaal toegankelijk
gemaakt» d.w.z.
gecopieerd en geregis
treerd. De bijbehoren
de vaak afwijkende
afspeelapparatuur
wordt daarvoor ter
beschikking gesteld.

Depot Omroepmuseum
onder studio 1

Ten behoeve van de registratie van fotomateriaal heeft een expositie
plaatsgevonden waar bezoekers in de gelegenheid werden gesteld
identificatie te verrichten.

Samenstelling CCT per 31-12-1984:
Ir. S.J. Noteboom» voorzitter
W.J.J. Rotermundt» lid
H.H. Heuts» lid
A.R. Woudsma» lid
C. van Driel» lid
F.J.M. Brugman» lid
W. v.d. Boogaard» lid
Mw.drs. Th.C. Bruggeling» secretaris

-132.2.

COMMISSIE GESCHIEDSCHRIJVING

In de loop van het verslagjaar kwam definitief de Commissie Geschied
schrijving tot stand. Deze commissie heeft tot taak het bestuur te
adviseren m.b.t. het verwerven» registreren en beheren van de
zogenaamde 1 software’ van het museum. Hieronder worden alle niettechnische objecten verstaan zoals boeken en tijdschriften» docunenten
en drukwerken» foto’s» films en video-opnamen» geluidsregistraties in
verschillende vormen enz.» een en ander voorzover deze betrekking
hebben op de geschiedenis van de omroep. Op haar eerste vergadering op
4 april bestond de commissie uit de heren G.H. van Beek» A. Jansen»
P. van Campen en B.H. Vossen. Interventies van het bestuur leidden
ertoe dat de commissie werd uitgebreid met de heren J. de Troje en
H. Wortelboer» terwijl het bestuur voorts de heer G. Lugtenburg bereid
vond het voorzitterschap op zich te nemen. Met deze samenstelling van
de commissie werd bereikt dat vooral de oudere componenten van het
Nederlandse omroepbestel hierin vertegenwoordigd zijn.
Mevrouw M. Veen-Bos nam gedurende het verslagjaar de secretariaatswerkzaamheden voor haar rekening.

De commissie kwam regelmatig bijeen en besteedde o.m. aandacht aan
registratiesystemen» aan de hand van een deskundige beschouwing van de
heer Jansen en aan de zogenaamde ’oral history’ op basis van een
rapport van de heer Vossen. Zij nam voorts een actief aandeel in de
selectie van fotomateriaal voor de fotosessie in december.
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VRIENDEN VAN HET NEDERLANDS OMROEPMUSEUM
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Nederlands Omroepmuseun
bestond in 1984 uit de heer J. Bochove als voorzitter» de heer
J.W. Verbeek als vice-voorzitter en de heer C. Zwaan als secretaris—
penningmeester.

Door de ’Vrienden’ werd in 1984 getracht fondsen te werven o.a. door
middel van een actie in het blad voor omroepmedewerkers Spreek’buis
(een primaire doelgroep), alsmede het uitreiken van een folder op de
Firato.
Deze activiteiten leverden niet de gewenste resultaten op. Eind 1983
telde de Stichting Vrienden 80 betalende vrienden, eind 1984 waren dat
er 73.
Het totaal aan giften bedroeg in 1984 f. 2.535,—. In 1983 was dat
f. 2.335, — .

In overleg met het museumbestuur zal naar andere wegen voor
fondswerving worden gezocht.
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ACTIVITEITEN

4.1.

TENTOONSTELLING 'AFGESTEMD OP NEDERLAND1
Als eerste en belangrijkste activiteit voor 1984 moet vermeld worden de
nieuwe expositie 1 Afgestemd op Nederland, geschiedenis van de omroep1.
Deze tentoonstelling geeft een beeld van de beginjaren van de radio, de
opkomst van de omroepverenigingen en het uitgroeien van de radio tot
massamedium, de radio in oorlogstijd, de na-oorlogse wederopbouw
alsmede het televisietijdperk.
De tentoonstelling werd inhoudelijk gebaseerd op het onderzoeksverslag
m.b.t. de omroephistorie van de sociaal-historicus drs. H. Wijfjes.

Mede dankzij de vaak belangeloze inzet van veel (ex-)omroepmedewerkers
kon door de studenten van de Reinwardt Academie in de periode maart t/m
juni 1984 - in een grondig opgeknapte ruimte aan Melkpad 34 - een
professionele tentoonstelling ingericht worden. Op 29 juni 1984 werd
deze tentoonstelling geopend door de voorzitter van de Nederlandse
Museumvereniging, Henk Overduin.

Opening expositie op 29 juni 1984 door de heer H.

Overduin
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4.2.

TENTOONSTEL!, TNG ONTWIKKELING VAN DE TV IN NEDERLAND

Eind 1984 kon» mede dankzij financiële steun van Philips Nederland»
opnieuw een historicus» mw.drs. L.A.M. v.d. Linden» worden aange
trokken. Het voor de nieuwe tentoonstelling uit te voeren onderzoek
heeft betrekking op de ontwikkeling van de televisie in Nederland.
Vanaf 1935 worden daarin 4 fasen onderscheiden:
1. De experimenteel-technische fase van 1935 tot 1955» het mcment
waarop de Nederlandse overheid een blijvende zendmachtiging aan de
NTS verleent»
2. de experimenteel-inhoudelijke fase van 1955 tot 1964, waarin het
tweede net in werking gesteld wordt,
3. de in programmatisch opzicht volwassen fase, tot nu»
4. de fase van een nieuw bestel.

De nieuwe tentoonstelling over de ontwikkeling van de tv in Nederland
die wederom in samenwerking met (ex-)omroepmedewerkers door studenten
van de Reinwardt Academie gebouwd wordt» zal in juni 1985 geopend
worden.

4.3.

DE RADIOWINKEL

Er is een werkgroep in het leven geroepen» bestaande uit de heren
Van Driel, Aukes» Van Brakel en Kuipers» dat een plan heeft uitgewerkt
om op de tweede etage van Melkpad 34 een radiowinkel in stijl anno 1935
inclusief een apart buizenkabinet in te richten.
Als het lukt de financiering hiervoor rond te krijgen» zal deze radio
winkel eveneens in juni 1985 geopend worden.

4.4.

OVERIGE PR-ACTIVITEITEN
Het museum profileerde zich dit jaar duidelijk in de schrijvende pers»

radio en televisie.
Zowel in omroepbladen als in de regionale en landelijke pers verschenen
artikelen over de nieuwe tentoonstelling» extra activiteiten» openings
tijden» manifestaties van Bezoekerscentrum Corversbos met het
Omroepmuseum etc.

-17In samenwerking met 9 Gooise musea en de VW kwam een folder tot stand
'Welkom in de Gooise musea...'; in samenwerking met Bezoekerscentrum
Corversbos verscheen een folder voor groepsbezoek.
In radio-uitzendingen van diverse omroeporganisaties werd aandacht aan
het museum besteed.
Deelexposities werden ingericht in het gebouw van de NRO, op de Firato»

in het AVRO-gebouw, bij de NMB in Hilversum» bij de TROS-expositie op
Duinrell in Wassenaar» in de VARA-studio» op de Internationale ruil
beurs van de Nederlandse Vereniging voor de historie van de radio in
Enrnen» in het gebouw van Radio Oost in Hengelo» in het Singermuseum in
Laren» in een NOS-gebouw in Hilversum en op de Nationale Verzamelaarsmarkt in Utrecht.

Groepen volwassenen en kinderen» alsmede een groot aantal individuele
bezoekers waren te gast in het Omroepmuseum.
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5.

COLLECTIE EN RESTAURATIE

5.1.

INDELING NAAR (VAK-)GEBIED
On een inzicht te krijgen in de werkzaamheden die aan het
instandhouden» registreren» restaureren van de collectie verbonden
zijn» is een eenvoudige indeling naar vakgebied uitgewerkt.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

Technische apparatuur en reportagewagens
Studio-apparatuur en reportagewagens
Radio (consumenten) apparatuur
TV (consunenten) apparatuur
Losse voorwerpen» onderdelen en constr. materiaal
Boeken» documentatie» tijdschriften» documenten
Niet-technische voorwerpen

5.1.8.

Foto’s» platen» geluid- en filmbanden

De heer
C. v.d. Brznkj
medewerker 0M>
in het depot

5.2.

INVENTARISATIE
Microfoons
Alle microfoons zijn uit het depot verzameld en bij elkaar opgesteld
op een lange balie in het depot door de heer C. v.d. Brink» die
tevens lijsten gemaakt heeft van de plaats van de geregistreerde
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exemplaren. Ook alle kleine microfoonstandaards en parabool—
reflectors zijn hier opgesteld.

Radiobuizen
Uit de ’grote’ voorraad zijn 2 groepen radiobuizen gesorteerd:
1 USA-buizen in glas en staal;
2 Telefunken-buizen in glas en staal.
Radio-onderdelen
Uit de ’grote’ voorraad zijn 2 groepen spoelen gesorteerd:
1 Honingraatspoelen.
Van vele merken zoals NSF, ERRES, NRW, HRO, SINUS, WECO, ELKA,
STATOR, APEX, PETERS, PEETERS zijn complete stellen van 10 of 16
spoelen aanwezig.
2 Spinnewebspoelen.
Merken: ASTRA, SUMMUM, LOEWE.

TV studio apparatuur.
In november 1984 zijn de heren H. Neyt en A.R. Woudsma begonnen met
inventarisatie TV camera’s en toebehoren (1 dag per week).

5.3.

RESTAURATIE
In het eerste halfjaar 1984 is de volgende apparatuur gerestaureerd en
kan werkend getoond worden:
- NSF demonstratie zender met marconi-lamp 1923
1946
NSF radio type H54 u
1925
Western Electric Condensator microfoon
1948
PH radio BX 290 u
Accu batterij met 16 losse glazen cellen voor

reg.no. 853.
reg.no. 10.
reg.no. 234.
reg.no. 11.
2 Volt weer in bedrijf

gesteld.
Grote gelijkrichter (Philips) voorzien van nieuwe buizen uit de
voorraad, de accu’s kunnen nu in goede conditie gehouden worden.
Revox bandrecorder type 36
1963 reg.no.
(is gebruikt bij opening expositie Melkpad).
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De heer Woudsma
bezig met
restauratie
werkzaamheden
in het depot

In het 2e halfjaar 1984 heeft het aan tijd ontbroken om verdere
restauratie uit te voeren.
Eind 1984 werd de heer H. van Doorn bereid gevonden met restauratiewerk
te starten.

5.4.

UITLENINGEN UIT DEPOT

Voor de onderstaande exposities is apparatuur ’tentoonstellings—
geschikt’ gemaakt. Alle apparaten zijn steeds verpakt de deur uitge
gaan» de bruikleennemers waren verplicht de ’gemerkte’ verpakking weer
voor de retourzending te gebruiken. De gemerkte verpakkingen zijn
opgeslagen in het depot.

4/84
4/84
4/84
5/84
7/84
8/84
8/84
11/84
11/84

TROS Duinrell
iapp.:
NMB Hilversum
Teleac (VARA studio)
AVRO studio
KRO studio
Singermuseum (Herfstflora)
Firato
Verzamelaarsbeurs Utrecht
Beiersdorfcomplex (open dag)

radio + televisie
radio
radio
radio
radio
radio + televisie
radio
radio + televisie
radio

1
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6.

PERSONEELSZAKEN
Gedurende het verslagjaar heeft het aantal vrijwilligers voor het
museum zich behoorlijk uitgebreid.
De enige fulltime kracht voor het museun de heer C. van Driel» ging in
augustus met VUT. In zijn plaats kwam mevrouw M. Veen-Bos, die zich
voornamelijk actief voor de public-relations van het museum inzet.
Voorts is fulltime vanuit de NOS de heer P. van Tulder bij het museum
ingeschakeld voor administratie en bibliotheekwerk.
Het depot is twee en halve dag per week open en staat onder leiding van
de heer A.R. Woudsma» een oud-Philips medewerker.
Via werkverruimende e.d. maatregelen konden eveneens op parttime basis
twee medewerkers voor administratie en registratiewerk in het depot
worden ingezet» t.w. de heer C. v.d. Brink en mevrouw J. van Heusden.
Voor restauratiewerk stelde de heer H. van Doorn» oud-omroepmedewerker»
zich beschikbaar.
Dan is er nog een groep vrijwilligers» vnl. (oud-)omroepmedewerkers en
studenten» die ingepland kan worden voor rondleidingen in het museum»
(assistentie bij) ontwerpen en inrichten nieuwe tentoonstellingen»
assistentie bij het opzetten en zo nodig bemannen van externe exposi
ties en deelnemingen aan beurzen en grote tentoonstellingen» opknappen
van apparatuur» fotoregistratie» archivering» registratie en toegan
kelijk maken van de collectie etc. etc.
Dit zijn in alfabetische volgorde:
De heer W.J. Aukes» de heer J. Barber» de heer J. v.d. Birk» de heer
W.A. v.d. Boogaard» de heer P.C. van Brakel» mevrouw A.E.M. Brugman» de
heer W. du Coux» de heer C. van Driel» de heer L.W. Floor» de heer
A.H. Gobits» mevrouw M.J. Gulikers» mevrouw R. Heidentrijk» de heer
H. Janse» de heer J. Jansen» de heer J. Kuipers» mevrouw I. Kupper» de
heer H.J.S. Lokin» de heer C.J. van Marle» de heer F. Muriloff» de heer
H. Neyt» de heer P.G. Peek» de heer F.J.H. Peters» de heer T. Sinoo» de
heer B.G.A. van Veluwen» de heer F. Wagter» en voorts de Reinwardt
studenten: mevrouw I. Ballemans» mevrouw J. Boers» mevrouw J. Bouwens»
mevrouw N. Kullberg en de heer H. Wolters.
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Zonder de hulp van deze enthousiaste groep vrijwilligers zou het museum
überhaupt niet kunnen draaien.
Als laatste en zeker niet de minst belangrijke in deze rij moet vermeld
worden mevrouw C. de Rijke die, werkzaam bij de NOS, praktisch al het
typewerk en de administratieve organisatie van het museum naast haar
gewone werkzaamheden doet.

Gezien de uitbreidende activiteiten van het museum heeft het
stichtingsbestuur vooralsnog mevrouw drs. Th.C. Bruggeling aangewezen
om als gedelegeerd bestuurslid de dagelijkse leiding namens het bestuur
te voeren.

Mevrouw M. Veen-Bos
in het museum
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7.

OVERIGE CONTACTEN
De contacten in het Goois musetmoverleg leidden o.a. tot een
gecombineerde folder met informatie over de tien Gooise musea.

De gemeente Hilversum, de Kamer van Koophandel Hilversuml en de Dudokstichting werden nogmaals geattendeerd op de belangstelling die er van
de zijde van de SNOM bestaat voor de Multatulischool aan de overzijde
van het Omroepterrein, als meer definitieve behuizing voor het museum.
Er was dit jaar sprake van de oprichting van een Nationaal Museum van
de Techniek» eventueel te vestigen in Harderwijk. Met het Fonografisch
museum» dat in de loop van 1985 weg moet uit haar huidige vestiging in
Amsterdam, werd gesproken over een mogelijke onderbrenging van de
collectie van het Fonografisch museum in een Nationaal Techniekmuseum,
en over een mogelijke participatie van het Omroepmuseum - bijv,
opstelling van een deelcollectie - in dit nieuwe museum.
Met Uitgeverij Unieboek BV waren er contacten over de uitgave van een
boek over de omroephistorie, gebaseerd op het onderzoeksverslag over de

omroephistorie, dat de heer drs. Wijfjes in dienst van het museum
schreef.

Op 26 september werd door de voorzitter van het Stichtingsbestuur een
inleiding verzorgd in en over het Omroepmuseum voor de leden van de
Historische Kring Albertus Perk.
Het museum of broadcasting in New York was voornemens een tentoon
stelling over de Nederlandse televisie te organiseren. Het bestuur van
de SNOM moest helaas besluiten hieraan geen medewerking te kunnen

verlenen.

De secretaris nam deel aan de in september gehouden gezamenlijke
Museumdag van de Vlaamse- en de Nederlandse Museumvereniging in Brugge.
Tevens werd een bezoek gebracht aan het Deutsches Rundfunk Museum in
Berlijn en werden tezelfdertijd bijeenkomsten bijgewoond van de Duitse
Studienkreis för Rundfunk und Geschichte.
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8.

MUSEUMAANWINSTEN
Het aantal schenkingen is sinds de opening van de expositie ’Afgestemd
op Nederland* in het Melkpad sterk toegenomen.
In de eerste helft 1984 zijn 22 schenkingen geregistreerd, de tweede
helft van 1984 heeft 55 schenkingen opgeleverd. Enkele schenkingen
waren zeer omvangrijk, soms een hele zolder vol met apparaten en
onderdelen.
Dus 77 schenkers hebben in 1984 een bedankbrief van de stichting

ontvangen. Enkele schenkingen binnengekomen in de tweede helft van
december 1984 zijn nog in bewerking, hiervoor gaan de bedankbrieven in

januari 1985 uit.
Veel schenkers hebben hun voorwerpen of boeken zelf in het depot of
museum afgegeven. Het persoonlijk contact hieruit ontstaan heeft in
meerdere gevallen tot verdere schenkingen geleid.
Onderstaand vindt u de aanwinsten in enkele hoofdgroepen vermeld.

8.1.

Overzicht aanwinsten

Boeken
Writing for broadcasting.
Wilson W.
Geacht aetherforum.
Sluijzer H.M.
Met de microfoon op stap.
Felderhof H.
0 kom er eens kijken.
KRO
Boekje 1966
KRO
Leerboek electrotechniek 1933.
Duren Th. v.
Draadlooze telegrafie 1914.
Isbrucker J.
Righi A. Dessau B. Telegraphie ohne Draht 1906
Zenneck J.
Lehrbuch der Drahtlose Telegraphie 1914.
Heuvel J. v.d.

NRU

Omroepverkiezing 1971.
Nationaal of verzuild 1976.
De dageraad van de omroep in Nederland 1977.
Machtsverhoudingen in de internationale comm. 1982.
Ontvangt op stadserf 1953.

-25Kuhne F.
Junghaus W.
P & T (Italië)
Hengstmengel
Henkels
Fry F.
PTT
NWR

Wassenaar
Huijdts
Ballantine S.
boekje:

Radiopractiker no 7» 8» 11, 26.
Radiopractiker no. 9» 10, 10a.
Museo Storico
Idzerda
Hilverstms Haneboek.
AVRO radio cursus 1936/37.
Postmuseum, jaarverslag 1983
Catalogus 1925.
Gedenkboek 1916-1926.
Eleetr. vademecum 1963.
Telegrafie 1917.
Radio Telephony for amateurs 1923.
10 jaar NSF 1918-1928

Foto1s

Diverse losse foto’s van radio studio-ruimten ca. 1942.

Tijdschriften
NWR Radio-Nieuws 1924 t/m 1927, ingebonden.
QST
Electron
Radio Wereld, 1924 T/M 1928, 1931
Radio Expres, 1924 t/m 1931, 1933 t/m 1935, 1941
Ned. Bond van Radiohandelaren, 1928
Erres tijdschrift 1931, 1932
Radio Handel 1927, 1928, 1932
Radio Centrale» 1932
Radio Distributie 1931, 1932
Biedermann maandblad, 1928
Elzed, 1928
Radio Handel Exp. 1927, 1928
Duits Ned. Exp. blad 1930, 1931
Radio Funkindustrie 2x
Helios, 1927 t/m 1932, 1938 t/m 1943
Radio News, 1926 t/m 1930, 1934, 1935
Brown budget, 1926 t/m 1928
Radio Retailing, 1927 t/m 1929
De Industrie, 1946 t/m 1950
De Kampioen» 1929 t/m 1932
Voorpost EHBO» 1931» 1932

-26Television and short wave world 1938, 1939
Born 1930 t/m 1932

Electra 1929 t/m 1932, 1934, 1936, 1940 t/m 1942
Radiotoestellen
Erres: type KY 176 1938
KY 477
KY 504
KY 535
portable (transistor)
Isam: portable
Grundig: type 2040
2068
Telefunken: type D 707 WK
2652 W
Graets: type nr. onleesbaar
Ferguson: type 209 L
Airby: type 700
Fido: kleine bakeliet radio
Olympic: portable (buizen)
Waldorp: type 1949
Fridor: type 517
2514 1928
Philips: type
209 U
717 A
720 A
768 A
778 A
789 A
990 X

type BX 370 U
BX 543 A
BX 600 A
BX 500 A
BO X 15 U
B3 X 40 U
B4 X 72 A
B5 X 62 A

Oorlogsradio eigenbouw 1940/45
NRU: fm-ontvanger

Luidsprekers
Philips: type 2007 incompleet 1927
Telefunken: 1929
AVRO-Fox: 1931
Jensen: type 12 R 1940

type B5 X 72 A
22 RL 282
Autoradio
Pionier Junior
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Microfoons
Philips: type EL 3750
TV-toestellen
2 zwart/wit ontv. 1960

Versterkers
Philips: type EL 6405
EL 9016
eigenbouw: 3 versterkers
f

Philips: type 372 met lamp 373
1926
1017 met lamp 1018 1927
eigenbouw: acculader met twee lampen in houten kastje

Philips: type GM 2556 capaciteits-decade
diverse kleine meetinstrumenten

2 electr. gramofoons
3 gramofoons met ingebouwde versterker
Edison gramofoonplaat (enkelzijdig)

Webster: wire recorder 1940 met 5 draadspoelen
Telefunken: prof, recorder type AW 1
Philips: kleine bandrecorder (eerste model)
5 bandrec. diverse modellen.

Collins: 50 Watt amateurzender compleet met kristallen» seinsleutel»
microfoon en documentatie, call PAODV.
Variabele en vaste vacuum-condensatoren van grote cmroepzenders.
Doos met kristallen voor televisiezenders.
Kunstantenne van tv-zender.
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Diversen
750 radio-lampen» waaronder 2 miniatuur katte-oogjes
Grote collectie lossen radio-onderdelen
Net-antenne in houten huls febr. Orphee 1928
Bell & Howell:

16 mm filmprojector met geluid afkomstig uit Irene
studio Bussum 1951

Pianola-rol
On roeovaria
NCRV: schild agentschap
1idmaatschapskaarten
sluitzegels
spelletje
sleutelhanger
AVRO: poederdoos
miniatuur jaarboekje
kleine asbakjes

8.2.

WERKOMSCHRIJVING M.B.T. EEN AANWINST
Voorwerp
- inschrijven in het register» nazien in kaartsysteem
- bedankbrief maken
- fotograferen en negatief register bijwerken
- stamkaart invullen
- sticker met museixnstempel en registratie nimmer aanbrengen
- kaartsystemen» descriptoren» zoekbestand en trefwoordenlijst
bijwerken.
- aanwinst plaatsen
- foto op stamkaart plakken

Boek
- inschrijven in het stamboek» nazien in kaartsysteem
- bedankbrief maken
- systeemkaart typen (auteur)
- reg.no typen en opplakken
- stempelen (1x met reg.no op titelpag.)
- aanwinst plaatsen

r
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Blijkt een schenking geen aanwinst te zijn dan kan deze in overleg met
de schenker op de museale transferlijst worden geplaatst.

8.3.

MUSEALE TRANSFERLUST

In overleg met de commissie Collectie Techniek (CCT) wordt overcompleet
materiaal op de museale transferlijst geplaatst alvorens het materiaal
aan derden aan te bieden» uiteraard met goedvinden van de schenker.

_

•

..
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BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Balans per 31 december 1984

ABN Depositorekening
ABN Rekening courant
Postgiro
Baten tegoed

f.

90.000,00
20.180,50
5.005,73
2.423,77

f.
Vermogen 1983
af: Nadelig saldo '84

98.384,77
37.192,81

f.

61.191,81
PM
100,00
50.000,—
6.318,04

Museunbezit
Deelneming NOS
Leningen o.g.
Verschuldigde kosten

f. 117.610,00

f. 117.610,—

Staat van baten en lasten over 1984
Schenkingen
Rente banken en giro
Verkoop brochures
Diversen

f.

27.500,00
4.515,49
304,50
128,00
32.447,99
37.192,81

f.

69.640,80

Nadelig saldo 1984

—

___

Honorarium
Tentoonstelling
R.+ V.kosten medew.
R.+ V. kosten stud.
Verg, rondleiders
Diversen
Lidmaatschappen

f.

17.501,29
25.210,57
11.200,68
5.375,40
8.778,93
1.310,43
263,50

f.

69.640,80
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Specificatie bij de balans oer 31 december 1984

Baten tegoed:
rente bank-rek. courant
rente bank-depositorekening

f.

f.

Kosten verschuldigd;
Vergoedingen rondleiders
Reis- en verblijfkosten
Tentoonstelling

Leningen o.g.:
KRO
NCRV

f.

17,52
2.406,25
2.423,77

1.795,00
1.957,38
2.565,66
6.318,04

f. 25.000,00
25.OOP>00
f. 50.000,00

Specificaties bil de staat van baten en lasten over 1984
Reis- en verblijfkosten medewerkers:
A. Woudsma week 28-51 f. 5.320,40
2.924,79
M. Veen-Bos
1.681,87
Th. Bruggeling
732,38
C. van Driel
541,24
diversen
f. 11.200,68

Y
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Vergoedingen rondleiders:
Honorarium
f. 7.520,00
1.258,93
Reiskosten Firato
f. 8.778,93

Diversen»
Kerstattenties
f.
Afscheid C. v. Driel
Drukken jaarverslag •83
Diversen

Tentoonstelling:
T.b.v. stellingen
T.b.v. opening 29-6
Diversen

385,00
213,00
188,55
523,88
1.310,43

f. 21.419,89
2.318,45
1.472,23
f. 25.210,57

