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VOORWOORD

In drie voorgaande jaarverslagen konden we er melding van maken, hoe
in het pand Melkpad 3^ te Hilversum geleidelijk de drie vaste tentoon
stellingen werden tot stand gebracht. Het pand is nu mudvol, zodat er
een voorlopig einde is gekomen aan een spectaculaire opbouwperiode.

Maar het voorliggende jaarverslag - over 1986 - getuigt ervan, dat we
niet op onze lauweren zijn gaan rusten. Een museum als het onze heeft
meer te doen dan het tonen van een selectie uit zijn overvloedig
bezit, al blijft dit in onze ogen de hoofdbezigheid.

We hebben een educatief project voor de 15“ tot 17-jarige leerlingen
van het voortgezet onderwijs opgezet;

aan het kleursysteem van Herman Meijer hebben we de reizende
tentoonstelling "De wereld tussen zwart en wit" gewijd;
we organiseerden een contactdag over omroepgeschiedenis;

ons kwartaalschrift Aether zag het licht;
Ger Lugtenburg produceerde voor ons de langspeelplaat "Stemmen des
tijds" met materiaal uit 1936;

de voorbereidingen voor de tentoonstelling "Spelen met radio" in de
AVRO raakten in volle gang;
we waren goed aanwezig op de Firato;
de stroom van voorwerpen en documenten naar ons depot lijkt nog steeds
niet te stuiten.
Van verschillende kanten ondervinden we hulp en sympathie.

De Nederlandse Omroep Stichting en de omroeporganisaties verhoogden
hun subsidiebedragen.
Ook dit jaar vonden we sponsors voor bijzondere activiteiten.

En - het kan in onze verslagen niet missen - een bent van vrijwilli
gers stond klaar om naast onze drie beroepskrachten het vele werk te
verrichten dat aan ons optreden vastzit. Hun activiteiten worden in
het verslag met ere genoemd.

Mr B.A. Schmitz
Voorzitter Stichting Nederlands Omroepmuseum
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1.

BESTUUR

1.1

FINANCIËN
Het niveau van onze activiteiten hebben we goed kunnen handhaven, mede
dankzij de financiële hulp die ons van verschillende kanten werd
geboden.

De omroeporganisaties verhoogden hun bijdrage van ƒ 3*000,-- tot
ƒ 4.000,— elk.
De NOS vulde haar subsidie van ƒ 100.000,— later in het jaar op ons
verzoek met het oog op een dreigend exploitatietekort aan met
ƒ 54.500,—. Daarnaast kwam de NOS op voor de kosten van het pand
Melkpad 34, het depot in de kelder van de televisiestudio en de werk
kamer van onze medewerkster voor public relations en publiciteit in
het hoofdgebouw van de NOS.
De bibliotheekmedewerker bleef op kosten van de NOS bij ons
gedetacheerd.

Enkele bedrijven zegden een jaarlijkse bijdrage toe, meestal aan de
Stichting Vrienden van het Nederlands Omroepmuseum, maar bij wijze van
uitzondering ook wel rechtstreeks aan ons.
Ook dit jaar maakten sponsors bijzondere activiteiten mogelijk. We
noemen ze in de paragrafen die aan deze activiteiten zijn gewijd.
Een voorzichtige kapitalisering van de vrijwillige arbeid die voor ons
wordt verricht, levert een bedrag van drie ton op.

Naar alle kanten zeggen we graag hartelijk dank.
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1.2

BALANS PER 31 DECEMBER 1986
ABN depositorekening ƒ 100.000,—
ABN rekening-courant
32.956,77
Postbank
124.384,17
Kas
223,06
Voorraden
2.546,55
Baten tegoed
59-116,38

Vermogen 1985
ƒ
af: nadelig saldo '86
ƒ
Museumbezit
Deelneming NOS
Leningen o.g.
Verschuldigde kosten

ƒ 319-226,93

1-3

68.585,54
186,50
68.399,04
p. m.
100,—
100.000,—

150.727,89
ƒ

319-226.93

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1986
Jaarlijkse bijdragen ƒ 193.000,—
Sponsoring
71.000,—
Grammofoonplaten
12.509,25
Giften
10.165,09
Rente banken
6.553,74
Diversen
3.814,54

Nadelig saldo 1986

100.090,29
102.968,82 *
35.772,16
25.000,—
14.154,10
7.527.03
11.716,72

ƒ 297-042,62
186,50

ƒ 297.229,12
*)

Tentoonstellingen
ƒ
Salarissen
Vergoedingen
Registratie-apparatuur
Reis- en verblijfkosten
Inventaris
Diversen

ƒ

297•229,12

Deze post heeft betrekking op de medewerkster voor public
relations en publiciteit (volledige tijd) en de administratieve
medewerkster (20 uur per week). De medewerker voor bibliotheek
werk (volledige tijd) is door de NOS te haren laste bij ons gede
tacheerd.
Daarnaast verlenen rondleiders, depotmedewerkers , technische
beheerders, conservator en manager, vrijwillige arbeid die geka
pitaliseerd ƒ 289.445,— waard is. Leden van het bestuur, commis
sies, Raad van Toezicht, de redactie van het kwartaalschrift en
de rondleiders komen regelmatig in vergadering bijeen zonder
daarvoor vacatiegeld te verlangen. Gekapitaliseerd gaat het om
een bedrag van ƒ 27.858,--.
Allerlei incidentele prestaties voor de organisatie van tentoon
stellingen, het produceren van "Stemmen des tijds", archiefonder
zoek, het schrijven van artikelen voor "Aether" e.d. worden even
min betaald, maar laten zich minder gemakkelijk kapitaliseren.
Ook de financiële administratie wordt om niet verricht.
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1.4

SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur bleef ongewijzigd bestaan uit:

Mr. B.A. Schmitz

voorzitter
(voorzitter KRO)

J.W. Verbeek

vice-voorzitter
(voorzitter directie
Facilitair Bedrijf NOS)

Mw. drs. Th.C. Bruggeling

secretaris
(hoofd Operationele
Produktie NOS-TV)

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

penningmeester
(tweede voorzitter NCRV)

G. Lugtenburg

lid
(voorheen plaatsvervangend
directeur radio en televisie AVRO)

De manager, de heer C. Cabout, woont de bestuursvergaderingen bij.
Hij bereidt de vergaderingen voor en verzorgt de notulen.

1.5

RAAD VAN TOEZICHT

In deze raad wijzen de omroeporganisaties en de NOS elk hun vertegen
woordiger aan. in de samenstelling van de raad traden een paar veranderingen op.

AVRO:
EO :
KRO :
NCRV:
TROS:
VARA:

VOO :
VPRO:
NOS :

T. Nieuwenhuijsen
Ir. L.G. van Esterik
Drs. J.J.M. van Soest
(is Drs, P.H.W. Gommans opgevolgd)
Drs. F.L. Burger
Drs. W.J. Bos
(is Mr. E. Schneider opgevolgd)
Drs. H. van Wijk
(is Mr. A.L.E. Verberne opgevolgd)
Mr. W.J.M. Bordewijk
Drs. R. Witte
Ir. C.J. Hagenbeek (voorzitter)

De raad kwam op 22 augustus bijeen.
De jaarrekening over 1985 werd vastgesteld.
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Er werd uitvoerig aandacht besteed aan de financiële situatie. Men
ging akkoord met de wijze, waarop het bestuur bij de NOS en de omroep
organisaties probeert de begroting voor 1987 sluitend te krijgen.

Naar aanleiding van het jaarverslag 1985 en een tussentijds verslag
van de ontwikkelingen in 1986 ontspon zich een levendige discussie.
Voor het eerst werd een financiële controlecommissie benoemd. De heren
Burger en Van Esterik aanvaardden voor de tijd van twee jaar een
benoeming tot lid.
Aan het slot sprak de bestuursvoorzitter, de heer Schmitz, zijn dank
uit voor de aandacht van de zijde van de omroeporganisaties en de NOS,
betoond in de Raad van Toezicht, maar ook herhaaldelijk op andere
momenten. In het bijzonder verheugt het hem, dat ook de jonge omroep
organisaties hartelijk meedoen.
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2.

BESTUURSCOMMISSIES

2.1

COMMISSIE GESCHIEDSCHRIJVING
De secretaris, de heer B.H. Vossen, trok zich als zodanig terug, maar
bleef tot voldoening van de medeleden deel uitmaken van de commissie.

De notuliste, mevrouw E. Douwes, moest in verband met verandering van
werkkring afzien van haar bezigheden ten behoeve van de commissie.
Haar afscheid werd door ieder betreurd.

De heer Cabout nam de taken van de secretaris en notulist over.
Aan het eind van het jaar zag de commissie er aldus uit:

G. Lugtenburg
G.H. van Beek
C. Cabout
P. van Campen,
J.J. van Herpen
J. Palma
J.L. de Troye
B.H. Vossen
J.F.M. Wortelboer

afkomstig van de AVRO, voorzitter
afkomstig van de NOS
manager van het museum, secretaris
afkomstig van de NCRV
afkomstig van de AVRO
afkomstig van de VPRO
afkomstig van de VARA, vice-voorzitter
afkomstig van het Historisch Archief NOS (radio)
afkomstig van de KRO

De commissie adviseerde tot het oprichten van het kwartaalschrift
"Aether", de uitgave van een langspeelplaat "Stemmen
Stemmen des tijds"
tijds met
geluiden uit 1936, en het houden van een contactdag over omroepgeschiedenis. Elders in dit jaarverslag wordt verteld, hoe deze
adviezen zijn uitgewerkt.
Men hield oog op de ontwikkeling van het educatief project (zie para
graaf 4.2), de plannen voor de tentoonstelling "Spelen met radio" in
de AVRO-studio (zie paragraaf 4.3) en de plannen voor de tentoonstel
ling "De wereld tussen zwart en wit" (zie paragraaf 4.6).

Tweemaal discussieerde de commissie uitgebreid over het beleid ten
aanzien van verwerving, selectie, registratie, bewaking en publieke
toegankelijkheid van boeken en documenten.
De bekende problemen van elk museum stonden centraal: "Welk registra
tiesysteem bevordert het meest de toegankelijkheid van de collectie?”
en "Waar ligt het evenwicht tussen toelating tot de collectie en onze
behoefte om de collectie te beschermen?".

F

-6-

2.2

COLLECTIECOMMISSIE TECHNIEK
In de loop van de jaren heeft de NOS vrij wat reportagewagens (voor
radio zo goed als televisie) aan het museum afgestaan. De NOS hield de
wagens in haar stalling, totdat het museum een definitieve bestemming
zou aangeven. Het museum hoopte op het betrekken van de Multatulischool aan de Sumatralaan; bij de inrichting van het nieuwe pand zou
bepaald worden, wat er met de wagens zou gebeuren. Zoals elders is
beschreven (paragraaf 6), is de hoop op de Multatulischool vervlogen.

Intussen werd het probleem van huisvesting van de wagens door afsto
ting van de garage aan het Van Oeverenterrein in Bussum voor de NOS
nijpend en daarmee voor het museum.
De Collectiecommissie Techniek adviseerde tenslotte:

a.

Handhaaf de Commer (eigen bouw van de NTS) en de radioreportagewagen van de Wereldomroep uit 1960 integraal.

b.

Bied de straalzender-verbindingswagen aan aan PTT.

c.

Bied trein 4 aan aan een automuseum (wagen 42 de technische wagen
+ wagen 43 de regiewagen).

d.

Sloop uit de overige wagens de kenmerkende onderdelen.

Het bestuur nam dit advies over.

T.a.v. b en c zijn nog in 1986 besprekingen begonnen. Het zag ernaar
uit, dat ze in 1987 tot bevredigende oplossingen zouden voeren.
De heren Noteboom en Woudsma oriënteren zich grondig, of automatise
ring van onze depotregistratie zinvol en financieel haalbaar is.
De commissie liet verder regelmatig haar licht schijnen over onderwer
pen die in het algemeen door de depotbeheerder, de heer Woudsma, wer
den aangedragen, zoals ruilingen, aanwinsten, afvoeringen, accomodatie
voor het foto-archief, buizenkabinet, tentoonstellingen buiten het
museum en restauratie.

De commissie bleef ongewijzigd:

Ir S.J. Noteboom, voorzitter
W. van den Boogaard
F.J.M. Brugman
C. Cabout, secretaris.
C. van Driel
H.H. Heuts
W.J.J. Rotermundt
A.R. Woudsma

F
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STICHTING VRIENDEN VAN HET NEDERLANDS OMROEPMUSEUM
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Nederlands Omroepmuseum
bestond in 1986 (evenals in voorgaande jaren) uit:

J. Bochove, voorzitter
J.W. Verbeek, vice-voorzitter
C. Zwaan, secretaris-penningmeester .
Ook in 1986 zijn door de "Vrienden”
pogingen ondernomen aan de Stich
ting en aan het museum meer bekend
heid te geven. Met de jaarlijkse
acceptgirokaart werd tevens het
infoboekje over het Omroepmuseum
aan de genoteerde adressen gezon
den.

Daarnaast werd in de maand december
voor het eerst het kwartaalschrift
"Aether" aan de betalende donateurs
gestuurd.
Door het Omroepmuseum werd de gram
mofoonplaat "Stemmen des tijds"
uitgegeven, welke plaat door over
making van ƒ 15,— besteld kon
worden. Als bijlage werd in de hoes
ook een folder over de Stichting
Vrienden bijgesloten. Als gevolg
hiervan konden enige nieuwe
"Vrienden" worden genoteerd.

STICHTING
NEDERLANDS

OMROEP
MUSEUM

Titelblad infoboekje

In 1986 werd door de Stichting
Vrienden van het Nederlands Omroep
museum aan giften een bedrag van
ƒ 9.713,— ontvangen.

Het aantal betalende "Vrienden" bedroeg in 1986 (met vergelijkende
cijfers over 1985 en 1984):
donateurs
bedrijven

278
14

1986
(ƒ 8.948, — )
(ƒ
765. — )

1985
191 (ƒ 7.525,—)
10 (ƒ 1.090, — )

73

1984
(ƒ 2.535, — )
(
-)

292

(ƒ 9.713, — )

201 (ƒ 8.615, — )

73

(ƒ 2.525,-)

Ultimo 1986 telde de Stichting totaal 859 genoteerde adressen, waarvan
(34%) aan ons betalingsverzoek hadden voldaan. In 1985 waren de
er 292
;
overeenkomstige cijfers: 868 genoteerde adressen, waarvan 201 (23%)
betalende.
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4.

ACTIVITEITEN

4.1

DRIE TENTOONSTELLINGEN IN HET MUSEUMPAND
In het pand Melkpad 34 bleven de drie exposities gehandhaafd:
"Afgestemd op Nederland"
(de geschiedenis van de omroep in Nederland)

"Televisie te kijk gezet"
(de ontwikkeling van de televisie in Nederland)
"Radiowinkel 1935"

Eerstgenoemde tentoonstelling wordt nog aangevuld met een buizenkabinet. De voltooiing van deze vitrine met historisch belangrijke buizen
("radiolampen”) wordt in 1987 verwacht.

Het buizenkabinet
wordt samengestel,
uit een gedeelte
van deze coZlectï.

4.2

EDUCATIEF PROJECT

Met een subsidie van het Ministerie van WVC hebben we een project voor
15“ tot 17-jarige leerlingen van het voortgezet onderwijs opgezet.
Jenny Boer en Stef Lokin schreven de tekst voor de leerlingen en de
docentenhandleiding. Het is de bedoeling dat de tekst wordt aangeboden
in de vorm van een rijk geïllustreerde krant. Er wordt veel in verteld
over de structuur van ons huidige omroepbestel, de wortels in het ver
leden en - ter vergelijking - de situatie in andere landen.
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Veel vertraging trad op, doordat onzeker was wat de behandeling van de
ontwerp-Mediawet zou opleveren. We moesten wachten, totdat deze ook door
de Eerste Kamer was aangenomen, omdat we het risico niet wilden lopen,
met onze tekst al op het moment van verschijnen verouderd te zijn.

Te verwachten valt, dat het project in 1987 aan het onderwijs kan
worden aangeboden.

4.3

SPELEN MET RADIO

In het pand Melkpad 34 wordt het onderwerp televisie in een afzonder
lijke expositie uitgewerkt. Door ruimtegebrek kan dat niet met het
onderwerp radio. Aan de AVRO, waarvan de studio vlakbij ons museum
ligt, werd verzocht na te gaan, in hoeverre in haar pand een tentoon
stelling zou kunnen worden ondergebracht, die een of ander aspect van
de radiogeschiedenis belicht. Tot ons genoegen kan de AVRO ons ruimte
bieden.
Als thema is gekozen de relatie tussen de radio-amateur en de officië
le omroep, zowel vóór als na de Tweede Wereldoorlog.
Stef Lokin schrijft de basisstudie.

Met erkentelijkheid vermelden we de namen van de sponsors:

PTT en AEG Nederland NV.

4.4

KWARTAALSCHRIFT AETHER

Het bestuur nam het advies van de Commissie Geschiedschrijving over,
een kwartaalschrift te beginnen, waarin nieuws en nieuwtjes aangaande
het museum worden vermeld, alsmede boekbesprekingen en artikelen over
de omroepgeschiedenis.
De Stichting Vrienden van het Omroep
museum verklaarde zich bereid, ten
hoogste twee jaar op te komen voor de
kosten. Wij streven ernaar, binnen die
tijd één of meer sponsors te vinden.
Uit eigen middelen- kunnen we de perio
diek niet blijvend betalen.
Als redacteuren traden aan: Jan van
Herpen (eindredacteur), Kees Cabout
(redactiesecretaris), Gerard van Beek,
Rik Brugman en Arend Woudsma.

Jan van Herpen,
eindredacteur Aether

*
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Op 1 oktober 1986 verscheen het eerste nummer, nog vrij onooglijk.
Met Nol Gobits werd afgesproken, dat hij zich met ingang van nummer 2
zou belasten met de uiterlijke verzorging. De latere nummers zagen er
dan ook al veel beter uit. De wens blijft: meer pagina’s op groter
formaat met grafisch zetsel.
Het schrift wordt toegestuurd aan alle "Vrienden" en aan relaties en
bladen.

4.5

STEMMEN DES TIJDS

Bestuurslid Ger Lugtenburg stelde een langspeelplaat samen, waarop de
stemmen van veertig bekende mensen zijn te horen, zoals ze klonken in
1936. Anne van Egmond en hijzelf spraken de verbindende tekst. De hoes
werd ontworpen door Kal Beerends van de grafische afdeling NOS. De op
lage bedroeg ruim 2.600 exemplaren.
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De verkoop begon in oktober
tegen een prijs van ƒ 10,-(afgehaald) of ƒ 15»““
(toegestuurd).
Dankzij publiciteit in omroep
bladen en radioprogramma’s
raakten we snel door de voor
raad heen. Het overgrote deel
van de afnemers waren indivi
duele burgers. Enkele omroep
organisaties en ook wel be
drijven buiten de omroep,
zoals de KLM, bleken de plaat
goed te kunnen gebruiken als
relatiegeschenk.

"Stemmen des tijds" leverde
ons een batig saldo op.

kit/fuiuk tUfkÜj
uit nprvUtUn tMtK
tan Ju/
Ju! Ixhlnratala

i.

LP "Stemmen des tijds"

4.6

Aangemoedigd door dit succes
hebben we besloten in 1987 aan
het initiatief een vervolg te
breien.

DE WERELD TUSSEN ZWART EN WIT
Het Omroepmuseum is in de eerste plaats gericht op de geschiedenis.
Maar het hoort tot modern museumbeleid, nu en dan stil te staan bij
een ontwikkeling in het heden. Als het ware om te laten voelen, dat we
nu bezig zijn geschiedenis te maken.
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Aldus kwamen we op de gedachte, een tentoonstelling te wijden aan het
kleursysteem van NOS-researchmedewerker Herman Meijer. Dit systeem
heeft in vakkringen de aandacht getrokken, o.a. vanwege de nauwkeurig 
heid waarmee elke gewenste kleur in een letter-cijfercode kan worden
aangegeven. Bovendien heeft Meijer zijn systeem gekoppeld aan zijn
vinding van een milieuvriendelijke verf, die intussen een paar jaar
bij de NOS-televisie in gebruik is.

Dankzij vergaande medewerking van de NOS kon in de ontvangsthal van
het Hoofdgebouw een ruimte voor onze expositie worden afgeschoten en
vervolgens esthetisch zeer verzorgd worden ingericht. Het is een
didactische tentoonstelling geworden.
Op 12 november is
de tentoonstelling
bij monde van Huib
Roelants, hoofd van
Opleidingen NOS,
geopend. Aanwezig
waren o.a. vijf tig
vertegenwoordigers
van instellingen
die met kleur te
maken hebben: be
drijven, vakbladen,
omroepafdelingen en
onderwijsinstitu
ten.

Herman Meijer
geeft uitleg
tijdens de opening

Vooral op het onderwijs hadden wij onze kaart gezet. Het bezoek viel
tegen. Enkele grafische kunstopleidingen toonden belangstelling. De
technische opleidingen verschenen niet. De tentoonstelling blijkt van
waarde voor mensen met een vrij hoog opleidingsniveau.
Nadat de tentoonstelling didactisch was aangepast, hebben drie instel
lingen geboekt om haar in 1987 in hun eigen huis te plaatsen; t.w. de
Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg (mede ten behoeve van de
Academie voor Industriële Vormgeving te Eindhoven), het Technisch
Tentoonstellingscentrum van de Technische Hogeschool in Delft en de
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.
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De expositie wordt gesponsord door:

Philips Nederland
Neverlak BV

(de fabrikant van de verven volgens de
receptuur van Herman Meijer)
Kodak Nederland
(Meijer heeft zijn experimenten ontwikkeld
op Kodak-materiaal)
Perac opleidingen BV
(de software voor computeronderwijsprogramma’s)
Schrijen en Lippertz BV (de drukkerij in Voerendaal die de boekjes
over het kleursysteem heeft gedrukt)

Kodak en Perac droegen bij in natura.

Voor de inrichting van de expositie hebben Herman Meijer zelf, Jan As
van Opleidingen NOS en projectleider Arnold van Veluwen veel werk
verzet.

4.7

CONTACTDAG OVER OMROEPGESCHIEDENIS
Op voorstel van Drs. Jo Bardoel (medewerker van de afdeling beleids
ontwikkeling NOS) en Drs. Huub Wijfjes (historicus) hebben we op 21
november 1986 een contactdag over omroepgeschiedenis georganiseerd.

Na het openingswoord van Mr. B.A. Schmitz, voorzitter van het Nederlands Omroepmuseum, ontrolde zich dit programma:

Prof. Drs. A.F. Manning van de Katholieke Universiteit van
Nijmegen:
De betekenis van de omroepgeschiedenis voor de cultuur- en
maatschappijgeschiedenis in het algemeen.
Prof. Dr. J.M.H.J. Hemels van de Universiteit van Amsterdam:
De relatie tussen de omroepgeschiedenis en de geschiedenis van de
andere media.
J.J. van Herpen, oud-medewerker van de AVRO:
Het belang van programmageschiedenis.
Pauze

Drs. H.B.M. Wijfjes, historicus:
Omroepprogramma’s en overheid in de
jaren dertig.

Drs. Huub Wijfjes,
me de-initiatiefnemer
contactdag
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Aansluitend een fragment uit de VARA-film
"Stuwing" van 1932.
M. van den Born, chef Film- en Beeldbandarchief NOS:
In hoeverre worden de radio- en televisieprogramma's gearchiveerd
terwille van de geschiedschrijving?

Drs. B. Manschot van de Universiteit van Amsterdam:
De activiteiten van de werkgroep "Zestig jaar radio".
Gespreksleiding: Mw. Drs. Th.C. Bruggeling, secretaris van de
Stichting Nederlands Omroepmuseum.
De belangstelling overtrof de verwachting. Het aantal deelnemers
bedroeg 150. Het merendeel was afkomstig uit universitaire kringen
(geschiedenis, massacommunicatie, sociologie).

Uit de inleidingen en de daarop aansluitende discussies vielen deze
conclusies te trekken:

1.

Het onderdeel programmageschiedenis uit de totale omroepgeschiedenis is tot dusverre zwaar onderbelicht gebleven.

2.

Er wordt veel te weinig aandacht geschonken aan het bewaren en
conserveren van de programma’s in het bijzonder de televisie
programma' s.

3.

Het bewaren en conserveren van de programma’s is niet alleen van
belang voor de omroepgeschiedschrijving, maar evenzeer voor de
geschiedschrijver die radio- en televisieprogramma's wil gebruiken
als bron.

Besloten is, in 1987 met een geselecteerde groep deskundigen uit de
hoek van de wetenschap, het archiefwezen en ons museum te bespreken,
of bovengenoemde conclusies in concrete actie kunnen worden omgezet.
Het verslag van de contactdag is ruim verspreid.

De afdeling Pers en Publiciteit van de NOS trad op als onze gastheer,
hetgeen wij zeer hebben gewaardeerd.

4.8

KOMMER KLEIJN

Van de hoorspelregisseur Kommer Kleijn (1893“19Ö2) is in het Omroep
museum door Jan van Herpen een nalatenschap geordend, bestaande uit
boeken, toneelstukken, hoorspelen, losse papieren en oude radioopnamen. Vooral die oude plaatopnamen bleken belangrijk.
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Er zijn er nogal wat van vóór de oorlog bij, o.a. twee complete delen
van het hoorspel ”De wonderparaplu” uit 193& en 52 minuten van de in
1939 opgevoerde spoorwegrevue "Van diligence tot diesel 1839-1939" met
onder anderen Wim Kan en Corry Vonk en regisseur Kommer Kleijn zelf.

i
3
Links op de foto:
Hoor spetregisseur
Kommer KZeijn
in de studio

I

Bij de papieren stukken bevindt zich een cahier met alle rollen die
Kommer Kleijn als toneelacteur vertolkte tussen 1911 (Toneelschool) en
1928 (toen hij regisseur bij de AVRO werd). Van elke rol noteerde hij
van dag tot dag in welke stad hij speelde. Het determineren van de
oude radio-opnamen (een moeilijk karwei) wordt voortgezet.
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5-

PERSONEELSZAKEN
Ook dit jaar waren voor hun volle tijd ten behoeve van het museum
werkzaam: mevrouw M. Veen-Bos (public relations en publiciteit) en de
heer P.W.L. van Tulder (in hoofdzaak bibliotheekwerk; door de NOS bij
ons gedetacheerd).
Mevrouw I. Küpper-Lotgering bleef 20 uur per week administratieve
medewerking verlenen.

Tot september werkte in het kader van de werkverruimende maatregelen
mevrouw E.A. Nijhof als parttimer in depot en bibliotheek (vooral
registratiewerk) . Toen kon zij een voor haar gunstige overstap naar
het NOS-archief maken. Voor ons jammer, maar haar van harte gegund!
Het depot bleef functioneren onder leiding van de heer A.R. Woudsma
(als vrijwilliger twee en een halve dag per week). De reeds genoemde
heer Van Tulder en mevrouw J. van Heusden (parttimer op basis van de
werkverruimende maatregelen) assisteren hem bij administratie en
registratie.

Oscar Sillem
bezig met
restauratie
werkzaamheden

Het technisch restauratiewerk in het depot wordt onder verantwoorde
lijkheid van de heer Woudsma verricht door de heren H. van Doorn,
H. Neyt, H. Janse, C.T. Pel en O.C. Sillem (allen vrijwilligers). Als
vrijwillig beheerder van een foto-archief treedt de heer W. Rotermundt
op.
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De heer Woudsma geeft bovendien leiding aan de registratiestages van
zes studenten van de Reinwardt Academie, de hogere beroepsopleiding
voor museumpersoneel te Leiden, waarmee wij een goede relatie
onderhouden.
De heer C. Cabout bleef voor 20 uur per week actief als manager van
het Omroepmuseum, dit op basis van vrijwilligheid.

Een grote groep vrijwilligers houdt zich beschikbaar, in de eerste
plaats als rondleider, maar in voorkomende gevallen ook zonder bezwaar
voor ander werk: inrichten, repareren, inpakken, wat de hand maar te
doen vindt.

Rondleider
Wim Aukes
geeft een demon
stratie aan
enkele bezoekers

Per 31 december 1986 bestond de groep uit de dames:
M. Aukes, N. Barber, J. Blüm, S.D. v.d. Boogaard, M. v.d. Heijden,
D. Jansen, R. van Lammeren-Richter, M. Michielen, T. van Veluwen
en de heren:
W. J. Aukes, J. Barber, W. v.d. Berg, J. de Birk, W.A. v.d. Boogaard,
M. J. Bouman, P.C. van Brakel, W. du Coux, J. Deen, A. van Diermen,
D.J. Eekhuis, A.H. Gobits, G. Hartendorf, N. Hartog, J. Jansen,
H.J.C. de Jong, W. Koehorst, J. Kuipers, H. Lustenhouwer,
C.J. van Marle, F. Muriloff, P.J.S.M. van Oosterhout, A. Otten,
P.G. Peek, F.H.J. Peters, J. de Roo, T. Sinoo, W.P.G. Stokla,
K. v.d. Velden, B.A. van Veluwen, J. van Viegen, F. Wagter.
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6.

HUISVESTING
Enige tijd heeft het bestuur zich mogen koesteren in de hoop, dat de
gemeente Hilversum de Multatulischool als museumpand beschikbaar zou
stellen. Dit vooruitzicht achtten wij gunstig, vooral omdat de
Multatulischool tegenover de ingang van het Omroepkwartier is gelegen.
Tegen de verwachting van de gemeente in, bleek in 1986 dat het gebouw
voor het onderwijs bestemd zal blijven.
Onze voorzitter en onze manager voerden een gesprek met de burgemees
ter: “Wat nu?”. De burgemeester stelde voor iemand namens het museum
te betrekken in een min of meer geregeld contact met een groepje
hoofdambtenaren, dat zich inlaat met de bestemming van gemeentelijke
gebouwen.
De heer Cabout heeft het bedoelde contact inderdaad gelegd. Concrete
aanbiedingen kan de gemeente ons nog niet doen, maar zonder perspec
tieven is het contact toch niet.
In paragraaf 2.2 (Collectiecommissie Techniek) is al beschreven, hoe
het gaat met de onderbrenging van historische reportagewagens (radio
en televisie).

De NOS komt nog steeds op voor de huisvesting van ons museum aan het
Melkpad 3^• Het depot bevindt zich in de kelder van de televisie
studio. Onze medewerkster voor public relations en publiciteit is
gehuisvest in een kamer van het Hoofdgebouw op het Omroepkwartier.
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7.

VERSLAG VAN DE DEPOTBEHEERDER

7.1

REGISTRATIE, CONSERVERING EN ONTSLUITING VAN DE OBJECTEN
Het registratiepracticum, uitgevoerd door 6 Reinwardt-studenten, heeft
voor 1986/87 tot onderwerp het inventariseren van door amateurs
gebouwde toestellen en onderdelen uit de collectie.
Aan dit practicum werkten mee: Isabelle de Leeuw, Bernadette
Leeuwenberg, Hans Nooyen, Eveline Steneker, Michel Sijnnesaal en Edwin
Verweij.
De resultaten zijn door de studenten vastgelegd in een verslag dat
begin 1987 verschijnt. De eindverslagen van de practicums liggen ter
inzage in de bibliotheek van het museum Melkpad 3^ en in de biblio
theek van het depot.
De keuze van het onderwerp voor het registratiepracticum is afgestemd
op het aansluitend tentoonstellingspracticum 1987, uit te voeren door
5 studenten uit bovenstaande groep.

7-2

REGISTRATIE EN ONTSLUITING VAN BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN, ARCHIVALIA EN
OMROEPVARIA
Ook in 1986 kon de registratie van dit materiaal op bescheiden wijze
worden voortgezet. Medewerkers: Peter van Tuiden, archiefmedewerker
van het museum, en de vrijwilligers Janny van Heusden, Els Nijhof en
Wim Rotermundt (foto-collectie).
Boeken
Van de aanwinsten (zie elders in dit verslag) konden 200 boeken worden
geregistreerd. Het totaal staat nu op 2.650. Het inmiddels gedupli
ceerde kaartsysteem wordt nu van meer ingangen voorzien om de toegan
kelijkheid te vergroten.

Tijdschriften
Het totaal staat nu op 250 titels. Een kaartsysteem met meer ingangen
is gereed.
Archivalia
Systematisch opgeborgen zijn nu de volgende groepen:
Personen: van een kleine groep hieruit zijn reeds
persoonsbeschrijvingen gemaakt.
Omroepverenigingen en andere zendgemachtigden.
Gegevens van leveranciers van audio-, video, meet- en
ontvangapparatuur (prijscouranten, folders etc. 1918-1978).
Zelfbouwgegevens van radio’s en versterkers (1920-1950)*
Technische documentatie van bekende Nederlandse merken en van in
ons land veel gebruikte ontvang- en versterkerapparatuur
(1918-1980).
Algemeen archief van zaken op omroepgebied, op trefwoord
gerangschikt.
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Omroepvaria
Van deze groep werden alleen die aanwinsten geregistreerd, die voor
tentoonstellingen zijn gebruikt.

7-3

RESTAURATIE VAN OBJECTEN
In 1986 werden door de medewerkers H. van Doorn, H. Janse, H. Neijt,
C.T. Pel en O.C. Sillem de volgende objecten gerestaureerd of tentoonstellingsgeschikt gemaakt:

De tijdmachine "tante Cor", Webster draadrecorder, diverse radio
toestellen en versterkers, E.M.T. draaitafel, diverse bandrecorders en
platenspelers, 2 vidicon cameraketens, een cameradolly, een orthicon
cameraketen, toestellen uit de "Corver"-collectie en andere amateurapparaten.
Een replica werd gebouwd van het 10 beeldlijnen Nipkow televisie
toestel van pionier F. Kerkhof.

Voor 1987 staan op het programma de Philips-Miller opneem- en
weergeef machines.

Hilbert van Doorn
maakt een camera
klaar voor
expositie

7-^

VERLEENDE DIENSTEN
Aan de televisie-uitzending ”Sonja” het werkend proefmodel van het
Nipkow televisietoestel voor het vraaggesprek met F. Kerkhof
beschikbaar gesteld (8 januari).
Oude bandopnamen overgespeeld op cassette.
Medewerking aan een televisie-uitzending vanaf de RAI met
bovengenoemd Nipkow toestel (6 september).
Het verlenen van faciliteiten aan fotografen die opnamen maakten
voor affiches, omslagen en platehoezen.
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Het ontvangen van 55 afgesproken bezoeken in het depot voor
geïnteresseerden in de geschiedenis van de omroep of objecten uit
onze (grote) collectie.
Het repareren van een Ducretet A-4 toestel (voorgenomen schenking),
waarmee nu reeds 60 jaar (!) geluisterd wordt.

7-5

UITLENINGEN UIT HET MUSEUMDEPOT

Objecten, foto's en documentatie zijn beschikbaar gesteld voor de
hieronder genoemde exposities of televisie-uitzendingen:
Nefkens, auto-importeur,
Amersfoort

TV-camera, dolly, filmprojector
en grote foto’s.

Peekel-Stips,
produktie NCRV

Historische microfoons.

maart

Theatermuseum, Amsterdam

Maquette ”De Klop op de Deurl,
Kleurenschema van Peter Zwart,
TV-testplaten.

mei

Eva Jansen

Handmicrof oon.

AVRO TOPPOP

Microfoon en standaard.

Ernens, Den Haag

2 microfoons en standaards.

Muziekbibliotheek,
Middelburg
Ramblers tentoonstelling

Radio 193^ en microfoon.

f ebruari

- juli

augustus

- september Firato 1986, Amsterdam

Grote expositie van 188 objecten.

Gedee Z»te
presentatie
Firato '86
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Veronica, 35 jaar TV
NTS/NOS

NRU/NTS embleem en 4 foto’s.

NERG, voordracht van
Prof. J. Geluk

Kunsthoofd voor eerste stereouitzendingen.

november

Kleurtentoonstelling
H. Meijer

Vidicon camera.

december

TV-produktie nr. 3637

4 radiotoestellen.

oktober

Opleiding Santbergen (NOS) 3 microfoons en standaards.

7.6

VERWERVINGSACTIVITEITEN
Een waardevolle bijdrage tot het verwerven van historische amateurontvangers werd gegeven door VARA-gids redacteur J. de Jong. In
december verscheen een artikel met afbeeldingen van radiozelfbouwactiviteiten met als oproep: Wie heeft een VARAband-toestel (193*0 en
verdere gegevens beschikbaar voor het Omroepmuseum?
Deze oproep leverde een aantal interessante reacties op, die in het
volgend verslagjaar uitgewerkt worden.

7-7

AUTOMATISERING
In 1986 is een onderzoek gestart om met eenvoudige middelen tot een
verantwoorde opslag van gegevens betreffende de objecten en archivalia
te komen.
Er is advies gevraagd aan "Mardoc”, maritiem museum Rotterdam. Deze
gesubsidieerde afdeling adviseert de Nederlandse rijksmusea op het
gebied van de automatisering. Ook aan de afdeling automatisering van
de NOS is een advies gevraagd.
We hopen een sponsor te vinden om de plannen te realiseren.

7.8

MUSEUMAANWINSTEN

In het museumpand Melkpad 3^ is op de eerste verdieping een aanwins
tenvitrine geplaatst, waarin bijzondere objecten met vermelding van de
schenker enige weken getoond worden.
In 1986 konden wij 166 schenkingen in dank aanvaarden. Het persoonlijk
contact met schenkers die zelf hun objecten naar het depot of naar het
museum brachten, heeft vaak tot verdere schenkingen geleid. Voor het
ophalen bij de gevers thuis hebben wij weer medewerking gehad van de
reportagedienst van de NOS en van verscheidene museummedewekers .

-23-

Microfoons
1 studiomicrofoon, 2 reportagemicrofoons en 2 amateurmicrofoons .

Zendermateriaal
Van de Wereldomroep ontvingen wij enkele grote zendbuizen en
vacuümcondensatoren. Verder ontvingen wij een amateurzender, zelfbouw,
1922.
Versterkers
Philips type 2848, 2 Philips 10W versterkers 1936, 2 amateurversterkers.
Grammofoons en toebehoren
Een opwindkoffergrammofoon met 100 78-toerenplaten, veel historische
nummers.
Philips, Triotrack en enkele andere merken platenspelers.
Naaldenslijper 1930.
Band- en draadrecorders
Webster draadrecorder met draadspoel waarop Wim Kan Oudejaars
conférence 1958.
Philips type EL3514, EL351O, EL3542 en enkele andere merken.

Televisietoestellen
7 zwart/wit toestellen 1951“1962, enkele portables en kleuren-TV’s.
Diversen
9 Philips experimenteerdozen.
450 radiolampen waaronder een aantal van voor 1926.
Een collectie radio-onderdelen (1923“1930), 4 koptelefoons, 10
honingraatspoelen, kristaldetector, kristalontvanger, plaatstroomapparaat, accu-gelijkrichter, smoorspoelen, variabele condensatoren en
vele kleine onderdelen.
Van de NOS werd een groot aantal incourante buizen, halfgeleiders en
onderdelen ontvangen. Ook incourante studio-apparatuur o.a. uit
Concordia Bussum behoort tot de aanwinsten.
Van PTI in Hilversum werd het volgend meubilair voor het depot ontvan
gen: 1 houten schrijfbureau met bureaustoel, 2 grote en 3 kleine
kantoortafels, 3 verstelbare draaistoelen en een grote hoeveelheid
hangmappen en ordners.

Bouwschema's
Muiderkring: Sportontvanger 1947, Ratio-super 1950, Super Corona en
balans-super Meteoor.
Pri j scouranten
Peeters 1940, Philips 1938, Amroh 1938.

I
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Foto’s e.d.
Een collectie dia’s van TV-studio Concordia, Bussum, afkomstig van het
Studiocentrum van de NOS.

Gereedschap
Van de NOS mechanische werkplaats kregen we een uitgebreide set handgereedschap. Hieruit is ook een gereedschapstas samengesteld voor
gebruik in het museumpand voor kleine reparaties.
Uit verdere schenkingen werd nog historisch radio-reparatiegereedschap
ontvangen.
Boeken en tijdschriften

Hier is Londen
Het grote voorleesboek van tante Hannie
VARA informatieboek
Radio- en Televisie encyclopedie
KRO-uitzendingen
Corver J.
Het draadloos amateurstation, deel 1
Corver J.
Het draadloos amateurstation, deel 2
Corver J.
Het draadloos zendstation
Polak Ir. M.
Ontvang- en zendschema's voor den radio
amateur
Philips zendlampen
Philips Hifi
Gedenkboek NVVR 1916-1926
Radioleven
Vogt W.
Premieboek bij de NCRV-kalender
Radioraad 1929-1934
Het nieuwe Radioboek voor den handel,
Bouma M.H.
amateur en luisteraar
Radio Encyclopaedie
Zuylen van
Inleiding studie electrotechniek nr 39
Arnoldus J.
Vademecum voor den Radiohandel 1929-1930
De RVU en haar plaats in twee eeuwen
Gout F.P./
volwassenenvorming en maatschappij
Metz A.
geschiedenis
Boekjes met programmateksten van de
KRO (7x)
Tiental kinderliedjes door Jacob Hamel’s
AVRO kinderkoor
Radio Nederland, internationale service
Tiental kinderliedjes
AVRO
Yearbook
BBC
Mastklimmen
Bodegraven, J.
Actueel Wereldnieuws nr 14
Julian J.
This was radio
Cappellen W. van
Oome Keesje vertelt
Werken bij de Omroep
NOS
Nieuwe spelling
NRU
Keuken, -G. J. v. d. De nieuwe spelling

BBC

1945

1976
1956
1927
1927
1927
1925
1924
1929
1959

1938
1928
1949
1931

1986

1935
1952
1936
1932
1935
1975

1955
1955

■
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NRU

Ritten Dr. P.H./
Slauerhoff J.J.
Jedeloo, Ir. W.A.
Santen, Dr.J.M. v.
Tenne, A.N.

Broadcasting in the Netherlands
Radiohörer, was sagt dir Beromünster
ARS Virke For en Folkets Radio

1936

1926-1951

1951

Hij droeg de zee en de verte aan zich
mee, briefwisseling 1930-1936
Radiotechniek, deel 1
Ultraviolette lampen
Het radiotoestel in theorie en practijk
Transistoren schema’s 3
Transistoren schema’s 2
Schravendeel, D.H. Schakelingen met geïntegreerde circuits
Handboek der Radio-techniek deel 1
Rens en Rens
Handboek der Radio-techniek deel 2
Rens en Rens
Handboek der Radio-techniek deel 3
Rens en Rens
Handboek der Radio-techniek deel 4
Rens en Rens
Handboek der Radio-techniek deel 5
Rens en Rens
Handboek der Radio-techniek deel 6
Rens en Rens
Handboek der Radio-techniek deel 7
Rens en Rens
The radio amateur’s handbook
Hartford W.
Automatische Telefonie
Hemert D. van /
Kuin J.
Gegevens en schakelingen van televisieJager J.J.
ontvangbuizen
Toepassing v.d. electronenbuis in radioDammers Dr B.G.
ontvangtoestellen en versterkers
Televisie
Kerkhof F./
Werner Ir W.
Handboek Radiotechniek
Roorda jr Ing J.
Planung und Berechnung von RichtfunkBrodhage H./
verbindungen
Hormuth W.
Torbern/ Laurent/ Frequency Filter Methods
Almqvist/ Wiksells
Computer Software
Flores I.
Communication Systems
Bruce Carlson A.
A report of the I.E.E.E. and E.I.A
Handbook of Semiconductor Electronics
Hunter L.P.
Antenna Analysis
Wolff E.A.
Electromagnetic Fields, Energy and Forces
Fano R.M.
Transistor circuit analysis and design
Corning J.J.
Hartley G.C. e.a. Techniques of Pulse-code Modulation in
communication networks
Het Internationale Stelsel van Eenheden
Meys Ir. J.J.C./
Sluijter W.J.
Randeraat J. v. / Piezoelectric Ceramics
Setterington R.E.
Inleiding tot de automatische infor
Frielink A.B.
matieverwerking
Wetering J.M. v . d/ Passingen en kalibers
Pomes A.
Der Transistor 1

1985
1948
1946
1926
1974
1975
1976
1953
1950
1951
1952
1954
1953
1951
1949
1970

1953
1947
1951

1936

1968
1964
1965
1968
1964
1956
1966
1960
1965

1967
1964

1974

1968
1944
1964
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Donker Ir. O.L.
Dorgelo Prof.Dr.H.
Groot Prof.Dr.J.de
Zaanen Prof.Dr. A.
Zaanen Prof.Dr. A.
Looi L.J. van

Der Transistor 2
Differentiaal vergelijkingen
Elementaire deeltjes, atomen en moleculen
Handleiding analyse deel 2
Analytische meetkunde
Analytische meetkunde (vervolg)
Ik maak mijn radiotoestel zelf
VUKA Nieuws, amateur tijdschrift 8 nummers

1962
1951
1954
1953
1954
1925
1936-

1941
Service manual Revox bankrecorder G-36
Wireless World radio data chares
Documentatie Kolibri-ontvanger
Disco-ABC
Doe het eens met transistoren
25 radiobouwschema ’s
Jongensradio, deel 3
World Radio TV handbook

19^5

1957
1955
1964
t/m '85

Prins H.
Bussel, W.
Bussel, W.
Bussel, W.
Bussel, W.

van
van
van
van

Baron M.
Skues K.
Oudejans F.
Reed J./ Grant J.

Zanten G. van
Bussel, W. van
Schroevers M.
Sonépousse R.
Briggs G.A.
Blackburn A.

TV and Radio
TV and Radio
Bij de Televisie
Radio- en televisietechniek
Prisma bandrecorderboek
Nieuw Prisma radio- en TV-boek
Hi-Fi en Stereo
DW Handbuch
Independent Radio
Radio Nederland
Van horen en zien gesproken
Voice Under Every Palm
Guide to Broadcasting Stations
De Veronica sage
Radio- en televisietechniek
Televisie, van horen, zien en zenden
Prisma video-boek
Stereo handboek
The Shoestring Pirates
Even Geduld A.U.B.
Over Televisie

Hofstede P./
Rooij R. van
The world's radio, broadcasting stations
Both C.J.
Grijsboek Televisie
Gros Dr. P.
Het meest bekeken programma
Scheepmaker N.
Look Now, Pay Later
Bergreen L.
Venmore-Rowland J. Radio Caroline
Hofhuizen H.
Shot '65
Dillenburg W.
TV-Technica
AVRO in vogelvlucht
Wennekes W.
Het Web
Internationales Wellenkonzert
Siebel W.
When Pirates Ruled the Waves (2x)
Harris P.

1976
1981
1962
1972
1963
1976
1966
1972
1975
1968
1962
1969
1970
1968
1965
1958
1974
1960
1974
1977
1980
1966
1981
1981
1967
1965
1971
1979
1974
1970
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Bussel, W. van
Harris P.

Radio- en televisieboek
1969
To Be a Pirate King
1971
Internationale utility-frequenties op de
1982
korte golf
Kerkhof F.
Moderne grofraster televisie voor den
amateur
1936
Berssenbrugge W.L. De natuurgetrouwe stereocopische afbeelding 19^5
Bloemen Ir. A.
Electrische meetinstrumenten en meetschakelingen
1943
Radiotechniek
Jedeloo Ir. W.A.
19^3
Drenthen H.*/
Licht- en krachtinstallaties, deel A
Koning Ir. K. de
Bayerischer Rundfunk, ^0 Jahre Kurswelle
1986
Meij J.M. de
Overheid en uitingsvrijheid
1982
Hollander E.H.
Kleinschalige massacommunicatie
1982
Heinsman L.J.
De kulturele betekenis van de instroom van
buitenlandse televisieprogramma ’s in
Nederland
Schoonderwoerd L./ Mediagebruik bij verruiming van het aanbod 1982
Knuist W.P.
1982
De omroep: wet en beleid
Boerma N. e.a.
Etherpiraten in Nederland
1982
Nieuwe
technieken
voor
productie
en
distri

Kalff P.J.
butie van dagbladen en tijdschriften
1982
1982
Cuilenburg J.J.v./ Media en pluriformiteit
McQuail D.
De aanbodstructuur van de periodiek
Alsem K.J. e. a.
1982
verschijnende pers in Nederland
1982
Mediabeleid en cultuurbeleid
Knuist W.P.
Het gebruik van glasvezelkabel in lokale
Bolle A'.P.
1982
telecommunicatienetten
Struktuur en ontwikkeling van vraag en
Nuyl P. te
aanbod op de markt voor televisieprodukties 1982
1982
Horen, zien en betalen
Wilms P.J.M.
1982
Informatietechniek in beweging
Jong W.M. de
1982
Mediaconsumptie
Ours J.C. van
Stappers J.G. e. a. De werking van de massamedia
1983
De invoering van kabeltv in Nederland
Schrijver F.J.
1983
1982
Samenhangend mediabeleid
WRR dossier 1, Reacties op het WRR-rapport 1982
Klankbord, Jubileumuitgave van de Neder
1954landse orkesten
1979
1980
Ruiten P.J.G.M.
Viewdata in opmars
1966
Who’s Who in Pop Radio
Alex P.
Zand-Scholten B./ Veronica speelbal van de golven (2x)
1973
Beek F. v.d.
Veronica een jaar later
1975
Out R.
1976
Medialistiek, AVRO kwartaalschrift
Kapers voor de Kust
Gelder H. van
Kotschack J.S.
The Radio Nord Story
1963
1970
Radio Nordsee International
Pelli V.
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I
Gelder H. van

Rooij R. van
Bishop G.

25 jaar televisie
Groetjes van Radio Noordzee
Uitkijk op 25 jaar TV
Offshore Radio
How to listen to the world

Het nieuwe radioboek voor handel, amateur
en luisteraar
Het ABC der radio
Boks Dr. T.J.
Weenink J.E.
Schema’s leren
Gids voor radiostoringen
Peeters W.
Burkhardts Maler W.75 Jahre Sendertechnik
Bosch R.
50 Jahre Fernsehn

Alders J.C.
Millerson G.

Manning A.F.
Dickreiter M.
Dickreiter M.
Herpen J. van
Thurn H.

Beek G.H. van

Gobits N./
Broekhuizen H.
Jansen J.H.
Nisbett A.
Bussel N. van
Hartwick W.
Maarein A. van
Maarein A. van

1973
1976
1975
1969
t/m *74

1928
1929
1931
1926
1978
19291979

Pioniers der Wetenschap in de 17e en 18e
eeuw
1941
The technique of television production
1974
Het verdriet van Hilversum (10 jaar omroep
beleid)
Het spoor in wetgeving en beleid
1984
10 Jahrestagung der FKTG
1982
Rapport d’Activité R.T.B.
1971/72
Zestig jaar KRO
1985
Der Klang der Musikinstrumente
1977
Musikinstrumente
1976
Expositie AVRO 60 jaar in beweging
1983
Die Funkentelegraphie
1913
Programma zilveren regeringsjubileum
H.M. Koningin Juliana 1948-1973
Ned. Omroepmuseum, een glorieus RTV verleden
behouden voor de toekomst
1983
Radio is om naar te kijken, expositie 1981
High Fidelity, weergave van een symposium
1973
VARA,De omroep van het vrije woord 1925“’60 1960
AVRO, 60 in beeld. Grepen uit een rijke
omroephis torie
1983
NOS, De kunst van het luisteren
1983
NOS, De kunst van het luisteren
1977
1962
Philips, Principes electronenbuizen deel 1
Philips,
Principes electronenbuizen deel 2 1962
Philips, Principes electronenbuizen deel 3 1962
Op geluidsjacht, 2 deeltjes
Avonturen met een bandrecorder
Transistor ontvanger en versterkers zelf
bouwen
Sound Studio
Practische electronica deel 3
Grondbeginselen kleuren-TV
Bandrecorders
Bandrecorders

1969
1970
1969
1968
1960
1961
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Digitale techniek
Transistoren 1
Transistoren 2
Veldeffect Transistoren 1
Veldeffect Transistoren 2
Bandrecorder boek
Wij en de electronica
10 jaar NRU
Tonbandpraxis 1
Donker Ir. O.L.
Analyse, Differentiaalrekenkunde
Donker Ir. O.L.
Meetkundige toepassingen der differentiaal
rekening
Donker Ir. O.L.
Analyse, bepaald en onbepaald integreren
Hemelrijk Prof.Dr./Elementaire statistische opgaven met uitWabeke Ir. D.
gewerkte oplossingen
Soest Prof.Dr.Ir.J.Informatie- en communicatietheorie
Schouten
Wiselstroomtheorie 2
Prof.Dr.Ir. J.P.
Dorgelo Prof.Dr.H. Electric!teit
Soest Prof.Dr.Ir.J.Ruis
Oberman Prof.Dr.Ir.Telegrafie deel 1
Vollewens Ir. W.J. Repertorium der Wiskunde voor Ingenieurs
Continuïteit, jaarboek jonge academici
World Radio TV handbook
Jongens radio deel 2
Jongens radio deel 3
Radio Bulletin, 12 losse nummers
Maak het zelf
Sportontvanger
Versterkers voor opname en weergave
Transistoren schema's
Transistoren schema's
VARA ombouwschema's
ARIM ultra korte golf super
AVRO Kassandra schema's
Haarlemse Radio Courant
Catalogus radiotoestellen en -onderdelen
Philips Electronic Engineer instructieboek
Philips Transistor Engineer instructieboek
Philips Radiobuizen
Tungsram buizenboekje deel 2
Bloemen Ir. A./
Gelijkstroommachines deel 1
Cazemier R.
Gelijkstroommachines deel 2
Bloemen Ir. A./
Cazemier R.
Grondslagen van de radiobuizentechniek
Deketh Ir. J.
Gasontladingslampen
Oranje Ir. P.J.
Electronenbuizen Philips deel 2
Electronenbuizen Philips deel 3
Electronenbuizen deel 7
Heyboer Ir. J.P.
Kunstlicht und Architektur
Kalff Ir. L.C.

Dirksen A.J.
Jansen J.H.
Jansen J.H.
Jansen J.H.
Jansen J.H.
Bussel W. van

1976
1968
1969
1969
1969
1963
1965
1957
1960

1957
1962
1956

1941
1961
1956

1946
1964-'65
1968
1950
1952
1949-'53
1947
1949
1969
1971
1930
1929
1931
1928
1924
1963
1963
1952
1958
1944

1942
1943
1942
1941
1942
1946
1943
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8.

PUBLIC RELATIONS EN PUBLICITEIT

8.1

IN HET MUSEUM

Ondanks het feit dat de bestaande exposities niet zijn veranderd of
uitgebreid, hebben dit jaar nog meer groepen en individuele bezoekers
de weg naar het museum weten te vinden.
Uit de reacties van de bezoekers is gebleken, dat met name onze
aangepaste rondleidingen naar leeftijd en doelgroep en onze educatieve
les/puzzeltochten voor scholen worden gewaardeerd. Uit ons gastenboek
blijkt ook, dat de persoonlijke benadering van onze gastheren en
-vrouwen op prijs wordt gesteld. Een betere mond tot mond reclame
kunnen we ons niet denken. Onze documentatiemap, die reserverende
groepen toegestuurd krijgen, is dit jaar uitgebreid met een boekje vol
algemene informatie.

De verkoop van de catalogus, het boek "Hallo, hier Hilversum" en de
museumjaarkaartzegels is stabiel gebleven.
De verkoop van de LP "Stemmen des tijds", speciaal voor het Omroep
museum samengesteld door Ger Lugtenburg, was ook aan de balie een
succes.

Bijzondere evenementen die veel publiek naar het museum trokken, zijn
het Nationaal Museumweekend in mei geweest, de festiviteiten rondom de
viering van 50 jaar AVRO-studio en de uitgave van een boekje met tips
voor dagtochtjes door zowel Margriet als Libelle, waarin ook op ons
museum werd gewezen.

8.2

BEURZEN, TENTOONSTELLINGEN
Ook in 1986 was het museum met thematentoonstellingen en voorlich
tingsstands op diverse lokaties tegenwoordig.
Ons depot heeft veel materiaal uitgeleend aan omroepen en derden.
Het Nederlands Theaterinstituut heeft een thematentoonstelling aan het
werk van decorontwerper Fokke Duetz gewijd.

"Omroepvaria", een expositie van propagandamateriaal van vroeger en
promotiegeschenken van nu, is dit jaar in Hengelo bij Radio Oost
opgesteld .

Veël bezoekers zijn met veel interesse langs onze stand, vitrines en
fotowand gelopen op de Firato in de RAI te Amsterdam. Dit jaar hadden
we een grote ruimte beschikbaar, die ingericht werd met radio- en
tv-apparatuur van 1920 t/m 1960. De wand met historische foto’s toonde
hoogtepunten uit het verleden van de omroepen en de NOS.
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Een groot aantal foto’s en voorwerpen is aan Omroep Brabant beschik
baar gesteld voor zijn jubileumtentoonstelling in Eindhoven.

Een van de
vitrines van de
tentoonstelling
"KRO 60 jaar"

Voor de tentoonstelling die de KRO bij gelegenheid van zijn 60-jarig
bestaan in Den Bosch had ingericht, heeft het museum enige objecten in
bruikleen gegeven. Dit jaar is de tentoonstelling nog enkele maanden
bij de KRO zelf in Hilversum te zien geweest.

De reizende tentoonstelling over het NOS-kleursysteem van Herman
Meijer "De wereld tussen zwart en wit" wordt besproken in paragraaf
4.,6 van dit jaarverslag.

8.3

PUBLICITEIT IN RADIO- EN TELEVISIE-UITZENDINGEN

De omroepen hebben veel aan onze promotie bijgedragen door in radioen televisie-uitzendingen op een of andere manier de aandacht op ons
te vestigen.
Radio
VOO:
AVRO:
AVRO:
TROS:

Informatieprogramma n.a.v. 50 jaar televisie
Kom es langs in Des Indes
Duyscotheek
Nieuwsshow

■
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VARA:
Hallo hier Hilversum 2x
Vroege vogels
VARA:
Teddy’s tip-tijd
AVRO:
Spots t.g.v. 50 jaar AVRO-studio
AVRO:
Firato radio: interview 2x
Nieuwsshow
AVRO:
Willem Duys
AVRO:
Gerrit den Braber
AVRO:
Gerard van den Berg
NCRV:
Televisie
VARA:
VARA:
NCRV:
AVRO/VARA
School TV:
NOS Teletekst:
AVRO:
VARA:
AVRO:
Kabelnet A’dam:
EO:
VOO:
RVU Teletekst:

8.4

Sonja op woensdag
Willem Ruys show
Schieten en schatten

Geschiedenis van de omroep
hele dag infopagina 9x
Ruud en Leonie
Achter het nieuws
Spots t.g.v. 50 jaar AVRO-studio
Firato nieuwsshow
Show
De grote verwarring
hele dag infopagina

SAMENWERKING

De afspraken met de omroeporganisaties en de NOS om groepsbezoek aan
een studio te combineren met een bezoek aan het museum, zijn aanmerke
lijk uitgebreid.
De gecombineerde "open zondag" met het bezoekerscentrum Corversbos was
wederom een trekpleister. Veel bezoekers maakten gebruik van de uit
gezette wandelroute; de speurtocht voor kinderen was eveneens een
succes, vooral in de vakanties wanneer er speciale attracties worden
geboden.

Veel groepen konden we boeken dankzij de vermelding in het VWdagtourtochtenprogramma.

8.5

HOE WETEN DE BEZOEKERS VAN ONS?

Dit jaar zijn we begonnen aan onze bezoekers te vragen hoe ze bekend
raakten met het museum.
Bovenaan de lijst: de verwijzing via de omroeporganisaties en de NOS
en via persoonlijke relaties binnen de omroep: 3*519 bezoekers.
Een goede tweede zijn de groepsbezoeken via het WV: 2.875* Verder
ziet de lijst er als volgt uit:
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Persberichten weekbladen
3.
4.
Mailing scholen
Persberichten dagbladen
5.
6.
Mond tot mond reclame
Mailing o.a. huisvrouwen verenigingen
7.
8.
Radioprogramma's
Corversbos/Campings
9.
10. Diverse Museumgidsen
11. Firato
12. Spreekbuis/Omroepbladen
13. Museumj aarkaart
14. Eerder bezoek
15. Teletekst
16. TV algemeen
17. Gouden gids/Telefoonboek
18. LP, Stemmen des Tijds
Overigen

1.794
1.456
1.172
1.164
1.113
674
524
469
389
362
358
343
215
195
174
140
554

Sommigen vermeldden twee of meer bronnen, waaruit ze van ons vernomen
hadden.
8.6

BEZOEKERSAANTALLEN
In 1983 trokken we 680 bezoekers. In 1984: 4.903. In 1985: 14.417.

Het jaar 1986 vertoonde het volgende beeld:
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Totaal aantal bezoekers

429
610
1.076
1.506
1.743
1.706
2.297
1.378
1.291 ■

1.485
1.294
434
15.249

Gerekend vanaf de opening van het pand Melkpad 34 in 1983 hebben we
eind 1986 de 35-000ste bezoeker ontvangen.

F
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8.7

PUBLICITEIT IN DE PERS
Het omroepblad Spreek’buis maakte negen maal melding van ons museum.

Het dagblad De Gooi- en Eemlander wijdde acht maal een artikel(tje)
aan ons en vermeldde ons iedere week in de uitgaangsagenda. Dit
laatste deed ook het verspreidblad Gooi- en Eembode, dat bovendien
vier keer een artikel over ons schreef.
Het Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Nieuws van de Dag, De
Telegraaf, Trouw en de Volkskrant publiceerden over het museum. Evenzo
de omroepbladen KRO Mikrogids, KRO Studio, AVRO’s Televizier, AVRO
bode en de VARA-gids.
Voorts kwamen wij voor in de kolommen van uiteenlopende bladen:
Aspekt, Auto toer uit, Beter, De Laarder Bel, De Brug, Blaricummer
Courant, Baarnse Courant, Info Corversbos, Cosmopolitan, De duvel is
oud (TROS), Eemnesser Courant, FB Magazine, Gooiland Business, Gids
Uit 1986, Hei en Wei, Huizens Nieuwsblad, Huizer Courant, Gids WV
Nederland, Laarder Courant, Libelle, Medok (personeelsorgaan KRO),
Margriet, Newsletter van Trans World Radio, Nieuwe Randexpres, Nieuwe
Weesper, Note, Outbound Magazine, Omroeppodium, Septentrion, Soester
Courant, Triangel, WV Aktueel, Weesper Courant en Wie-wat-waar.
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