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NEDERLANDSOMROEPMUSEUM

VOORWOORD
Van 1983 tot 1985 heeft het Omroepmuseum zijn drie vaste exposities in
het pand Melkpad 3^ opgebouwd. Dit jaar trokken die meer dan 21.000
bezoekers. De stijgende lijn blijft gehandhaafd.

Na 1985 kwamen andere activiteiten op gang:
de tentoonstelling “Spelen met radio" in de AVRO-studio
de rondreizende tentoonstelling "De wereld tussen zwart en wit"
het educatief project "Hoezo Hilversum?!"
de serie historische grammofoonplaten "Stemmen des tijds"
het kwartaalschrift "Aether"
de lobby ten gunste van het Film- en Beeldbandarchief
tentoonstellingen ten behoeve van derden (de Firato!).
Maar we willen meer. In dit verslag vindt U aangegeven, wat we op de
korrel genomen hebben:
een videoband met filmopnamen over "radio”
een monitoring service voor enkelingen en voor groepen
permanente tentoonstellingen in omroepgebouwen
herschikking van de vaste exposities
automatisering van de depotregistratie.
Hèt grote probleem waarvoor wij staan is, dat onze behuizing duidelijk
te klein wordt. Waar plaatsen we die monitoring service? Waar kunnen
we terecht met wisselexposities? Waar kunnen we de geschiedenis van de
afzonderlijke omroeporganisaties presenteren? Waar laten we de toe
vloed van materiaal die nooit aflatend op ons af komt? Waar kunnen we
faciliteiten aanbrengen om naar oude radioprogramma's te luisteren?
Het hindert ons, dat we in de perioden waarin zich veel groepsbezoek
meldt steeds vaker nee moeten verkopen, omdat we nooit meer dan zestig
bezoekers tegelijk kunnen ontvangen.
In het verslagjaar was er geen zicht op een radicale oplossing, Maar
we vertrouwen erop, dat die wèl zal komen. Het NOB, de NOS, de omroeporganisaties, de Wereldomroep, de bedrijven die ons financieel
steunen of sponsoren, de donateurs van de Vriendenstichting, ons toegewijde personeel, de tientallen vrijwilligers staan achter ons. Wie
zoveel vrienden heeft, zal op den duur elke moeilijkheid oplossen, ook
wanneer die zo groot is als ons huisvestingsprobleem.

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

BESTUUR

1.1

Financiën
De invoering van de Mediawet per 1 januari 1988 heeft doorgewerkt in
het beeld van onze balans en staat van baten en lasten. In het verle
den immers bleven vrij wat posten in onze boekhouding onzichtbaar,
doordat onze moederinstelling (de NOS-oude-stijl) die zonder meer voor
haar rekening nam. Onder de Mediawet zijn we een beheertaak van het
Nederlands Omroepproduktiebedrijf NOB. De nu geldende systematiek ver
eist, dat onze inkomsten en uitgaven zichtbaar gemaakt worden. De cij
fers die we hierachter aanbieden, laten zich dus.niet vergelijken met
de cijfers in de vorige jaarverslagen.
Het nieuwe systeem is nog niet voor honderd procent doorgevoerd.
De kosten van het depot in de kelder van de TV-studio en de werkkamers
van mevrouw M. Veen-Bos en de heer A.J. Weltens werden in 1988 nog
niet aan ons doorberekend.

De omroeporganisaties en de Wereldomroep droegen elk ƒ 4.000,- bij. De
”nieuwe” NOS contribueerde ƒ 8.000,-.
De bedrijven die ons ƒ 1.000,- of meer bijdragen, vermelden we regel
matig in ons kwartaalschrift "Aether”.

De NMB Bank hielp ons met een sponsoring van ƒ 5*000,- ter verwezen
lijking van een tamelijk ingrijpende herschikking van de expositie in
het pand Melkpad 34.
De arbeid van de vrijwil
ligers vertegenwoordigt
- voorzichtig gekapitali
seerd - een bedrag van

ƒ 360.000,-.
De Minister van WVC heeft
uit de beheertaken NOB
ƒ 314.000 voor ons gere
serveerd .
De Stichting Vrienden van
het Nederlands Omroepmuseum
kwam op voor de kosten van
"Aether".

Gerard Aubel, de onmisbare
vrijwilliger, die de
financiële administratie
verzorgt
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Opmerkelijk was de stijging van vrijwillige bijdragen van de kant van
de bezoekers tot ƒ 25.492,75.

Als altijd gaat onze dank uit naar al degenen die ons in geld, in ar
beid of in natura steunen.
1.2

1-3

BALANS PER 31 DECEMBER 1988
NMB dep. rek
ƒ 100.000,—
NMB rek.-courant
75.491,25
Postbank
55-730,79
74,26
Kas
Voorraden
5.325,55
8.854,01
Baten tegoed
5.260,28
NOB inzake saldo '88
Vordering op NOB
38.309,54

Voorzieningen geplande ƒ 38.000,—
activiteiten
p.m.
Museumbezit
Deelneming NOS
100,—
Leningen
100.000,—
Kosten verschuldigd
baten vooruitontvangen
84.924,43
66.021,25
Vermogen

ƒ 289.045,68

ƒ 289-045,68

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1988
expl, 188
Bijdrage omroepen
ƒ 55.500,-en and. instellingen
Giften
25.492,75
Gram.platen
30.869,57
7.896,70
Rente bank
Beheertaak NOB
314.000,—
Diversen
2.758,27

ƒ 436.517,29

1.4

Salarissen
Vergoedingen
Tentoonstellingen en
andere geplande act.
Reis- en verblijfk.
Huur
Kantoorbehoeften
Diversen
Beveiliging
Telefoon
Inventaris

expl. * 88
ƒ 175-624,82
47.358,67
67.703,18

13.616,68
93.420,65
12.773,59
14.813,74
9.126,—
1.152,21
927,75
ƒ 436.517,29

SAMENSTELLING BESTUUR

De vice-voorzitter, de heer J.W. Verbeek, verliet het omroepbedrijf.
Daarmee samenhangend nam hij per 1 juli 1988 ontslag als lid van het
museumbestuur. De overige bestuursleden registreerden dit als een
gevoelig verlies.
Aan het NOB werd verzocht, iemand voor te dragen om te voorzien in de
vacature. Drs. E.A.R.J. Lohman woonde voor het eerst op 4 november een
bestuursvergadering bij.
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Aan het eind van het verslagjaar zag het bestuur er aldus uit:

Mr. B.A. Schmitz
Drs. E.A.R.J. Lohman
Mw. Drs. Th.C. Bruggeling

Mr.Drs. A.W.W. van den Bos
G. Lugtenburg

voorzitter (voorzitter KRO)
vice-voorzitter (lid kernteam NOB)
secretaris (projectmanagement
externalisering NOB)
penningmeester (tweede voorzitter NCRV)
lid (voorheen plv. directeur radio en
televisie AVRO)

(N.B. Drs. E.A.R.J. Lohman is in februari 1989 in dienst van de NOS
getreden. Hij zit nu namens deze organisatie in het museumbestuur. Het
NOB heeft intussen zijn directeur financiële zaken, Drs. P. Porsius,
voor een plaats in het museumbestuur beschikbaar gesteld.)
De manager, de heer C. Cabout, woont de bestuursvergaderingen bij. Hij
bereidt de vergaderingen voor en notuleert ze.

Als adviseurs treden op de heren E.A. Schüttenhelm en E.K. de Vries.

1.5

RAAD VAN TOEZICHT
Per 1 januari 1988 verviel de Omroepwet en werd de Mediawet van
kracht. Van de Nederlandse Omroepstichting (NOS) werd het facilitaire
bedrijf afgesplitst en verzelfstandigd tot Nederlands Omroepproduktiebedrijf (NOB). Dit weerspiegelde zich in de samenstelling van onze
Raad van Toezicht. Ir. C.J. Hagenbeek vertegenwoordigde niet langer de
NOS, maar het NOB. De NOS-nieuwe-stijl wees Drs. J.P. van der Reijden
als haar vertegenwoordiger aan.

De Evangelische Omroep verving Ir. L.G. van Esterik
lid van de raad - door de heer H. Kamsteeg.
De raad ziet er nu als volgt uit:
AVRO
EO
KRO
NCRV
TROS
VARA
VOO
VPRO
NOB
NOS

een meelevend

T. Nieuwenhuijsen
H. Kamsteeg
Drs. J.J.M. van Soest
Drs. F.L. Burger
Drs. W.J. Bos
Drs. H. van Wijk
Mr. W.J.M. Bordewijk
Drs. R. Witte
Ir. C.J. Hagenbeek (voorzitter)
Drs. J.P. van der Reijden

De raad kwam op 18 oktober bijeen.

De jaarrekening over 1987 werd vastgesteld. De kascontrolecommissie
bestond dit jaar uit de heren Burger en Nieuwenhuijsen. Ze deelde mee,
de administratie over 1987 in orde bevonden te hebben.
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De raad verdiepte zich in de begrotingen voor 1988 en 1989.
Vergeleken bij voorgaande jaren hebben die een ander aanzien gekregen.
Op grond van de Mediawet wordt het museum met ingang van 1 januari
1988 als een beheertaak van het NOB beschouwd. Diensten, door onderde
len van het NOB aan het museum verleend, worden doorberekend, m.a.w.
in de boekhouding van het museum zichtbaar gemaakt. Voor het museum is
het van belang, hoe ruim het NOB zijn beheertaak opvat. Daarover liep
in de vergadering van de raad de discussie.
De raad ging voorts in op de te krap wordende huisvesting en op de
vraag, of "Stemmen des tijds" behalve op plaat ook op band kan worden
uitgebracht.
Het uitvoerige overzicht van lopende activiteiten werd overigens voor
kennisgeving aangenomen.
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2.

BESTUURSCOMMISSIES

2.1

COMMISSIE GESCHIEDSCHRIJVING
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
P.C. van Brakel
M. van den Born

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 NOB (radio)
afkomstig van de KRO
afkomstig van de Wereldomroep
afkomstig van het Film- en Beeldbandarchief NOB

De commissie kwam dit jaar twee keer bijeen. Ze hield zich bezig met
de volgende onderwerpen:
"Stemmen des tijds" (zie paragraaf 4.5)
Huub Wijfjes’ rapport "Het moet er echt van komen" over archive
ring, ontsluiting en beschikbaarstelling van Nederlandse omroeppro
gramma’s (zie paragraaf 4.7)
Videoband met filmopnamen over "radio" (zie paragraaf 4.9)
Monitoring-service (zie paragraaf 4.11)
Permanente tentoonstellingen in omroepgebouwen (zie paragraaf

4.10).
2.2. COLLECTIECOMMISSIE TECHNIEK
De commissie bleef ongewijzigd bestaan uit:
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

Anders dan in de direct voorafgaande jaren waren er voor de commissie
weinig onderwerpen aan de orde. Ze kwam slechts één keer bijeen, voor
namelijk om zich te verdiepen in de plannen tot automatisering van het
registratiebestand (zie paragraaf 7.1).
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STICHTING VRIENDEN VAN HET NEDERLANDS OMROEPMUSEUM
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Nederlands Omroepmuseum
bestond per 1 januari 1988 uit:
J. Bochove, voorzitter
J.W. Verbeek, vice-voorzitter
C. Cabout, secretaris
C. Zwaan, penningmeester

De heer Verbeek is in 1988 afgetreden als vice-voorzitter; in de
vacature is nog niet voorzien.

Aan de vrienden werd in 1988 vier maal een nummer toegezonden van
”Aether", het kwartaaltijdschrift van het Omroepmuseum.
Met het april-nummer werd voor de incasso van de jaarbijdrage een OLA
meegestuurd.
In het vierde kwartaal werden de vrienden, die nog niet hadden be
taald, met een tweede OLA aan hun financiële verplichting herinnerd.
In 1987 werd begonnen met de verkoop van de videoband van een bijeen
komst in 1983 van TV-pioniers over de begintijd van Studio Irene. In
1988 werden nog 6 banden verkocht (in 1987 100 stuks).
In 1988 werden enige bedrijven, die met de omroep een relatie hebben,
benaderd over toetreding als vriend.

De response bleef beneden de verwachting.
Ook werd in 1988 een mailing verstuurd naar alle omroepmedewerkers;
het vrienden-aantal is mede daardoor gestegen tot 740 ultimo 1988.
Het aantal betalende vrienden bedroeg per ultimo december (met verge
lijkende cijfers over 1987 en 1986):
1988
Donateurs
Bedrijven

1987

1986

548 (13.118,50)
21 (4.890, — )

482 (10.834,50)

(3.700, — )

278 (8.948, — )
14
(765, — )

569 (18.008,50)

501 (14.534,50)

292 (9.713, — )

19

In 1988 werd ten gunste van 1989 reeds ƒ 1.532,50 ontvangen.

-7-

4.

ACTIVITEITEN

4.1

MELKPAP 34

De vaste collecties in onze hoofdvestiging zijn gefaseerd tot stand
gebracht in de jaren 1983, 1984 en 1985 met als nakomer het buizenkabinet in 1987* Na een aantal jaren ervaring leek het dienstig na te
gaan, wat de sterke en zwakke punten in de verschillende opstellingen
zijn. Een andere reden om de expositie na te lopen ligt in ons stre
ven, de verhaalslijn te laten doorlopen tot het huidige moment; zelfs
wagen we hier en daar een blik in de toekomst. We stonden met andere
woorden tevens voor de vraag, wat er geactualiseerd diende te worden.

Anno Weltens registreerde opvattingen, indrukken en ervaringen van
bezoekers en van rondleiders. Een werkgroep - bestaande uit Marieke
Veen, Wilant van den Boogaard, Kees Cabout, Nol Gobits, Arno Weltens
en Arend Woudsma - trok uit zijn rapportage en zijn voorlopige sug
gesties een reeks conclusies. De voornaamste veranderingen zijn:
A. De expositie "Afgestemd op Nederland", handelend over de geschiede
nis van de omroep, zal worden geconcentreerd op de geschiedenis van
de radio en zal een nieuwe naam krijgen "Hallo hier Hilversum". De
elementen die op televisie betrekking hebben, zullen voorzover ze
niet doubleerden, worden verwerkt in de expositie "Televisie te
kijk gezet". Aldus komen als nieuwe onderwerpen op de radioverdieping aan bod: kleine zendgemachtigden, regionale omroepen, princi
piële programma’s, radiodistributie, STER, AM-FM-stereo, Neder
landstalige zeezenders, invloed van zeezenders op Hilversum, het
gezamenlijk programma, transistor-radio, het hoorspel na 1945» de
bloeitijd van de levende muziek.

B. Het begin van de radiogeschiedenis was zo geconstrueerd, dat een
bezoekersgroep op een aantal panelen geen goed zicht kon krijgen.
De desbetreffende ruimte wordt opnieuw ingedeeld.
C. De opstelling van de Wereldomroep wordt geheel vernieuwd.

Arno Weltens levert de ontwerpen voor de nieuwe opstellingen en de
detailwijzigingen. Wilant van den Boogaard treedt in samenspel met hem
op als leider van de projectuitvoering. Hij wordt bijgestaan door de
handvaardige vrijwilligers Jan de Roo, Arnold van Veluwen, Nol Gobits,
Hans Neyt, Hilbert van Doorn en voor de financiële begeleiding door
Wim Farber.
Het project is dit jaar aangepakt. In maart 1989 zal het zijn vol
tooid. Bezoekers zullen nauwelijks last ondervinden.
Een deel van de kosten wordt betaald door de NMB Bank. We zijn erken
telijk voor deze sponsoring.

De "Radiowinkel 1935” blijft onveranderd gehandhaafd.
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4.2

EDUCATIEF PROJECT
In de twee voorafgaande jaarverslagen hebben we al melding gemaakt van
dit project voor 15- tot 17“jarige leerlingen van het voortgezet on
derwijs. De geschiedenis en de huidige toestand van het Nederlandse
omroepbestel waren neergelegd in een rijkelijk geïllustreerde krant,
geschreven door Jenny Boer en Stef Lokin. Voor de docenten werd een
aparte handleiding opgesteld.
In 1987 werd de krant aangeboden aan havo-scholen, gymnasia, athenea,
pedagogische akademies en bepaalde hbo-instellingen.
Dit jaar waren de mavo-scholen aan de beurt. Een deel van de oplage
(6.000 exemplaren) is aan individuele belangstellenden verkocht, bij
voorbeeld bij onze expositie op de Firato.

Er resten nog een paar honderd exemplaren.

4.3

TENTOONSTELLING "SPELEN MET RADIO"
In het jaarverslag 1987 is uitvoerig ingegaan op het ontstaan en de
opening van deze expositie, die is gewijd aan de rol van amateurs bij
de ontwikkeling van de omroep. Gedurende het hele jaar was de tentoon
stelling in de AVRO-studio te bezichtigen. Volgens een afspraak met de
AVRO zal ze in elk geval tot juni 1989 blijven staan. De AVRO zal bij
tijds laten weten, of de tentoonstelling daarna kan worden gehand
haafd.

De catalogus (37 pagina’s) werd in april uitgegeven als nummer van ons
kwartaalschrift Aether. Ze bevatte, behalve de voor de hand liggende
tentoonstellingsgegevens , een flink aantal achtergrondartikelen van
Stef Lokin, die eerder de studie had geschreven waarop de expositie
werd gebaseerd.
Een interessante
bijzonderheid is,
dat Lokin zijn ma
teriaal ook ver
werkte tot een
doctoraalscriptie.

Prof.ar. J. Hemels
laat Stef Lokin de
doctoraaIbul
ondertekenen

./•

-9-

4.4

KWARTAALSCHRIFT AETHER
De redactie bleef onveranderd:
Jan van Herpen (eindredacteur), Kees Cabout (redactiesecretaris),
Gerard van Beek, Peter van Brakel, Rik Brugman, Nol Gobits (tekstver
werking en opmaak) en Arend Woudsma.

Met ingang van het januari-nummer verscheen het blad op A4-formaat,
wat aan Nol Gobits een ruimere mogelijkheid bood om het uiterlijk goed
te verzorgen.
Uitgeverij Kluwer ontwierp een nieuw omslag, waarvan voor het eerst in
oktober 1988 gebruik werd gemaakt.

Het april-nummer verscheen als catalogus bij de expositie "Spelen met
radio" (37 pagina’s).

y

urn

kwortoolschrift
van de stichting nederlands omroep museum

3

Karin Lopulalan
ontwierp de omslag
voor Aether.
Een geschenk van
uitgeverij Kluwer

i

I
nummer p

oktober 1988
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Het kwartaalschrift bleef gericht op artikelen aangaande omroepgeschiedenis, nieuws over het museum, bespreking van boeken en scripties
betreffende de omroephistorie.
Het wordt gestuurd aan de donateurs van de Stichting Vrienden van het
Nederlands Omroepmuseum en verder naar relaties en bladen.

4.5

STEMMEN DES TIJDS

Dit jaar verscheen in een oplage van 3*000 exemplaren nummer 3 van
onze serie historische grammofoonplaten "Stemmen des tijds". Eén kant
bevat opnamen van befaamde radiomedewerkers uit de late jaren dertig;
de drie andere plaatzijden bevatten een tijdsbeeld van de jaren 1939

en 1940.
Ons bestuurslid Ger Lugtenburg trad opnieuw op als eindredacteur. Zijn
directe medewerkers waren: Mieke van der Heijden, Heinz Joosten, Tom
Nieuwenhuijsen, Pim Reijntjes en Wim Stokla.

De verbindende teksten werden gesproken door Ger Lugtenburg en Jaap
van Meekren. Op de hoes (ontworpen door Johan Volkerijk) staan vele
namen vermeld van personen en instellingen die ons van dienst zijn
geweest. Intens was de samenwerking vooral met het historisch archief
en de divisie radio van het Nederlands Omroepproduktiebedrijf (NOB).
Het publiek kan de dubbel LP kopen voor ƒ 20,-, eventueel vermeerderd
met ƒ 5»” verzendkosten.

mi
11
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' II
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£ '3ff El

1939

1940

Al drie opeenvolgende jaren "Stemmen des Tijas"

Het uitbrengen van nummer 3 lokte nogal eens de vraag uit: Kunnen
jullie me ook nog aan de nummers 2 en 1 helpen? Wat nummer 2 betreft
kon dit (intussen ook nagenoeg uitverkocht). Nummer 1 hadden we echter
niet meer in voorraad. Herpersing bleek niet rendabel. Als alternatief
boden we de gegadigden een uitvoering op cassetteband aan. Dat leverde
driehonderd bestellingen op.
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4.6

DE WERELD TUSSEN ZWART EN WIT
Deze tentoonstelling, gewijd aan het NOS-kleursysteem van Herman
Meijer, stond sinds 27 november 1987 in het Technisch Tentoonstellingscentrum van de Technische Universiteit in Delft. Na een halfjaar
werd ze ontbonden.
Projectleider was Arnold van Veluwen.

4.7

DE LOBBY TEN GUNSTE VAN HET FILM- EN BEELDBANDARCHIEF NOB
Op 21 november 1986 hielden wij een druk bezochte contactdag met per
sonen uit de universitaire wereld en het archiefwezen. Het thema was:
Hoe bereiken we dat er meer aandacht komt voor programmageschiedenis?
Maar onze gasten kaatsten de bal terug: als wij over programma’s wil
len schrijven, zal de omroep die programma’s fatsoenlijk moeten be
waren en ontsluiten. Dat dringt te meer omdat wij, academici en archi
varissen, de beelden ook graag willen gebruiken als bronnen voor al
lerlei studies op maatschappelijk en cultureel gebied die als zodanig
niets met de omroep te maken hebben. De omroep zal er ook over moeten
nadenken, hoe dit rijke bronnenmateriaal aan de wetenschap en de edu
catie beschikbaar kan worden gesteld.

Op 8 mei 1987 is hierover met een aantal sleutelfiguren doorgepraat.
Een direct uitvloeisel daarvan was een brief van de hoogleraren Bank,
Blom, Doorman, Hemels, De Jong en Manning, alsmede Dr. Schuursma aan
de Ministers Brinkman en Deetman.
Een citaat uit deze door het Nederlands Omroepmuseum aangeboden brief:
Van de televisieprogramma ’s die de Nederlandse omroep op een wille
keurige dag uitzendt, worden uiteindelijk twee a drie uur "eigen
product" gewist. Aldus gaat per jaar ongeveer 1.000 uur zelf gepro
duceerd programmamateriaal verloren.
Helaas weet niemand welke duizend uur verloren gaan, want uniforme
wiscriteria ontbreken. Het materiaal dat wel bewaard wordt, is maar
zeer beperkt ontsloten en niet voor wetenschappelijke en educatieve
doeleinden te raadplegen. Het beeldbandmagazijn van de omroep bevat
naar schatting 30*000 uur programmamateriaal dat nog niet gearchi
veerd is. De achterstand in de overschrijving van programma’s op
duurzame, aan de huidige techniek aangepaste beeld- en geluiddragers is eveneens aanzienlijk. Aldus gaat veel bronnenmateriaal ver
loren dat belangrijk is omdat het, samen met de schriftelijke bron
nen, het collectief geheugen van de samenleving vormt.
Een tweede uitvloeisel was de opdracht van het museumbestuur aan Drs.
Huub Wijfjes (intussen doctor) het probleem te inventariseren. Dit
rapport, dat als titel kreeg ”Het moet er echt van komen”, is in juli
1988 aan vele belanghebbenden gestuurd.
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"Het moet er echt van komen"

Intussen verbond het Film- en Beeldbandarchief van de omroep zich met
het Nederlands Filmmuseum, de Rijksvoorlichtingsdienst en het Audio
visueel Archief van de Stichting Film en Wetenschap tot een pressie
groep, die tevoorschijn kwam met een "knelpuntennota audiovisuele
archieven".
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De akties hebben snel een gunstig resultaat opgeleverd. Op 14 septem
ber 1988 maakte Minister Brinkman tijdens een bijeenkomst in Hilversum
bekend, dat hij gedurende zeven jaar telkens ongeveer vijf miljoen
gulden beschikbaar wil stellen om de achterstand in conservering en
archivering van beeldmateriaal van de omroep in te halen.
De Minister zei, ervan uit te gaan dat het NOB en de zendgemachtigden
op korte termijn met voorstellen komen voor een sluitende regeling
t.a.v. het stelselmatig onderbrengen van film- en beeldbanden in het
omroeparchief.
En ook dit:
Omroepmateriaal moet ook voor derden toegankelijk worden voor stu
die, onderzoek of anderszins, en voor de daarmee samenhangende or
ganisatorische en auteursrechtelijke problemen dienen oplossingen
te worden gezocht.

Het Omroepmuseum zal attent blijven op de uitwerking van Brinkmans
voorstellen. Het onderwerp is belangrijk!

4.8

JAARBOEK MEDIAGESCHIEDENIS

Wij zijn toegetreden tot de Stichting Mediageschiedenis. De heer
C. Cabout is lid van het bestuur. Dr. Huub Wijfjes maakt deel uit van
de redactie.
Bij de stichting zijn verder de Stichting Film en Wetenschap (audio
visueel archief), het Nederlands Filmmuseum, universitaire instituten
voor theaterwetenschappen en het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis betrokken.
Men hoopt in 1989 voor het eerst een jaarboek te kunnen publiceren,
handelend over film, radio en televisie. De financiering van de uit
gave blijkt een groot probleem.

4.9

DE RADIO OP DE FILM

Op advies van de Commissie Geschiedschrijving heeft het bestuur beslo
ten een videocassette in omloop te brengen, waarop historische film
beelden met als onderwerp "radio" zijn samengebracht. Er zal in de
eerste plaats geput worden uit het Polygoon-archief, dat wordt beheerd
door het Nederlands Omroepproduktiebedrijf (NOB). Verder uit oude be
drijf s- en propagandafilms van de omroeporganisaties en de Wereldom
roep. Nagespeurd wordt, of zich ook elders geschikt materiaal bevindt.
Het Film- en Beeldbandarchief van het NOB bood vergaande technische
medewerking aan.
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Productieleider is Kerst Bottema, medewerker van het Polygoonarchief .
Als redacteuren stelden zich beschikbaar: Peter van Campen, Cor
Doesburg, Harry Hagedorn en Joop van Os van den Abeelen.

De werkgroep kwam net voor de jaarwisseling voor het eerst bijeen.

4.10 TENTOONSTELLINGEN IN OMROEPGEBOUWEN
Er is nog geen zicht op, dat ons museum zal kunnen uitgroeien tot een
maat die evenredig is aan het zeer grote maatschappelijke en culturele
belang van de omroep. O.a. kunnen wij minder dan ons lief is laten
zien van de rijke geschiedenis der afzonderlijke omroeporganisaties,
hoe dan ook tot op de huidige dag in hun eigenheid de dragers van het
omroepbestel.
Sommige omroepen hebben zelf in hun gebouwen historische tentoonstel
lingen neergezet. Incidenteel - vooral bij jubilea - wil een omroep
organisatie ook nogal eens zo’n expositie plaatsen.
Het bestuur heeft zich eind november tot de omroeporganisaties en de
Wereldomroep gewend, met het verzoek in overleg te mogen treden over
samenwerking bij het tot stand brengen of uitbouwen van permanente
tentoonstellingen in hun gebouwen. Dit zou voor hen aantrekkelijk kun
nen zijn, omdat ze een interessant kijkobject voor hun bezoekers
scheppen; voor ons omdat wij aldus op welgekozen plaatsen alsnog ver
wezenlijken, wat in onze bescheiden behuizing onvoldoende tot zijn
recht kan komen. Uiteraard heeft de plaatsing van een expositie, zoals
die ons voor ogen staat, alleen zin in gebouwen, waarin de organisatie
veel bezoekers rondleidt.

4.11 MONITORING SERVICE
In het rapport van Huub Wijfjes ”Het moet er echt van komen”, vermeld
in paragraaf 4.7. wordt aan het Omroepmuseum geadviseerd een begin te
maken met een monitoring service.
De commissie geschiedschrijving bracht hierover advies uit aan het
bestuur. Dit nam de zienswijze over, dat het een verrijking van de
museumactiviteiten zou zijn, als historische televisieprogramma’s op
twee manieren aan belangstellenden zouden kunnen worden vertoond:

A. Voor individuele raadpleging door middel van een paar los opgestel
de monitoren.
B. Voor presentatie aan bezoekersgroepen in een zaaltje met ongeveer
zestig stoelen.

*
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Het eerste probleem is, hoe een flink bestand aan historische program
ma’s kan worden opgebouwd. De commissie geschiedschrijving heeft een
eerste lijst van gewenst materiaal opgesteld.
Het Film- en Beeldbandarchief van het NOB heeft zich bereid verklaard,
te onzen behoeve copieën op videoband te trekken van de films, die in
het kader van de ƒ 35 miljoen operatie (zie paragraaf 4.7) naar beeld
band worden overgebracht.

Het tweede probleem is vooralsnog onoplosbaar: we missen in ons museumpand de ruimte voor losse monitoropstellingen en voor een zaaltje.
Dit is één van de punten, die het bestuur doen zeggen, dat het museum
aan een ruimere behuizing toe is.
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PERSONEELSZAKEN

Als beroepskrachten werkten voor ons:
Mevrouw M. Veen-Bos (public relations en publiciteit)
Mevrouw I. Küpper-Lotgering (administratief medewerkster voor 20 uur
per week)
P.W.L. van Tulder (voornamelijk bibliotheekwerk: door het NOB bij ons
gedetacheerd)
A.J. Weltens (museummedewerker: door het NOB bij ons gedetacheerd).
Het depot bleef werken onder leiding van A.R. Woudsma (als vrijwilli
ger twee en een halve dag per week). De heer Van Tulder en de vrijwil
ligers mevrouw M.J. Griffioen en mevrouw J. van Heusden hielpen hem
bij de administratie en registratie.

Onder verantwoordelijkheid van de heer Woudsma wordt het technisch
restauratiewerk in het depot verricht door H. van Doorn, H. Neyt,
C.T. Pel en O.C. Sillem (allen vrijwilligers). W.J.J. Rotermundt
beheert - eveneens als vrijwilliger - een foto-archief. Vrijwilligers
W. Farber en H. van ’t Hof verzorgen de binnengekomen schenkingen;
eerstgenoemde tevens de bruikleenadministratie.
C. Cabout bleef voor 20 uur per week actief als manager van het mu
seum, dit op basis van vrijwilligheid.

Een grote groep vrijwilligers verzorgt de rondleidingen, maar laat
zich ook met plezier inschakelen voor andere karweitjes: inrichten,
verhuizen, repareren, inpakken, aanwinsten in het land ophalen, e.d^
Per 31 december 1988 bestond de groep uit de dames:
M. Aukes, N. Barber, J. Blüm, S.D. v.d. Boogaard, L. van Ellinkhuizen,
M. v.d. Heijden, D. Jansen, M. Michielen, M.A. Pieterse, 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,
C. van Driel, D.J. Eekhuis, A.H. Gobits, G.E. Hartendorf, N. Hartog,
W. Koehorst, J. Kuipers, H.J.S. Lokin, H. Lustenhouwer, C.J. van
Marle, A.W. Meester, F.J.J. Muriloff, 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 en F. Wagter.

7
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6.

Huisvesting

In het vorige jaarverslag maakten we melding van het project
"Hilversum Medialand”, waarin ons museum eventueel een plaats zou
krijgen. Helaas gaan de plannen niet door.
Tot onze beschikking bleven: het pand Melkpad 3^ (het eigenlijke mu
seum) , het depot in het souterrain van de televisiestudio en kamers
voor mevrouw M. Veen-Bos en de heer A. Weltens in het Omroepkwartier.
Het hele jaar door genoten we gastvrijheid bij de AVRO met onze ten
toonstelling "Spelen met Radio".
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VERSLAG VAN DE CONSERVATOR/DEPOTBEHEERDER

7.1

REGISTRATIE, CONSERVERING EN ONTSLUITING VAN DE OBJECTEN

In 1988 werden drie personal computers aangeschaft. Twee met harde
schijf, capaciteit 20 MB, en een eenvoudiger model voor administratie
ve doeleinden.
De eerste harde schijf p.c., Philips NM 9116, kan zowel 5»25” als 3,5 t»
diskettes verwerken. Deze p.c. is opgesteld in het depot en op deze
machine wordt de basisregistratie verricht.
De software-leverancier (IMC Rotterdam) heeft een cursus gegeven om
enkele museummedewerkers in te werken in deze materie. Het project
wordt begeleid door Ir. S.J. Noteboom, voorzitter van onze technische
commissie, die tevens alle onvolkomenheden in-de programma’s heeft
bijgeschaafd.
In het systeem zijn nu ingevoerd + 200 objecten en 100 boeken. Met dit
begin-bestand worden de mogelijkheden van de apparatuur uitgetest.
De tweede harde schijf p.c., tevens back-up voor de eerste, is opge
steld bij onze afdeling public relations.
Het registreren van binnenkomende schenkingen werd wederom verzorgd
door de vrijwilligers Wim Farber en Herman van ’t Hof. Eerstgenoemde
verzorgt ook de bruikleenadministratie en voert de gegevens van de
objecten in op de computer. Herman van ’t Hof heeft tevens de
meetapparatuur in kaart gebracht.

7.2

REGISTRATIE, CONSERVERING EN ONTSLUITING VAN BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN,
ARCHIVALIA, QMROEPVARIA EN FOTOMATERIAAL

In dit jaar is er veel archiefmateriaal geschonken. Ook onze museum
bibliotheek is weer verrijkt met vele waardevolle exemplaren (zie 7.8
museumaanwinsten). Medewerkers: Peter van Tulder, archiefmedewerker
van het museum, en de vrijwilligers Janny van Heusden, Marjan
Griffioen-van Beek en Wim Rotermundt. De laatste werkt aan de ontslui
ting van de fotocollectie.
Foto’s
De foto’s zijn in 20 hoofdgroepen ingedeeld, enkele grote groepen zijn
weer onderverdeeld in 40 subgroepen.
Omroepvaria
Van de VARA ontvingen wij het showkostuum van Willem Ruis, gedragen in
de Sterrenshows van de VARA in de seizoenen 1985» 1986 en 1987.
Wij ontvingen van NOS/NOB 42 mappen met advertentieteksten voor de
werving van omroeppersoneel 1946 t/m 1986. Geen wonder dat er zoveel
mensen bij de omroep werken!
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7-3

RESTAURATIE VAN OBJECTEN
In 1988 werden door de vrijwilligers Hilbert van Doorn, Kees Pel, Hans
Neyt en Oscar Sillem de volgende objecten gerestaureerd en/of voor een
tentoonstelling geschikt gemaakt.
Het Idzerda-toestel , vorig verslagjaar gereed gekomen, is nu in de
vernieuwde expositie, eerste verdieping Melkpad 3^. geplaatst.

—-..

Idzerda-toestel "Deha de Luxe” door Oscar Sillem gerestaureerd

Kees Pel is erin geslaagd een dubbele Philips-Miller weergeefmachine weer speelklaar te maken.
De bespeelde Miller-banden van het museum blijken erg bros te zijn
geworden. Om te kunnen demonstreren is het nodig een copieband te
laten maken op onbrandbaar materiaal. Voor tips houden wij ons aan
bevolen .
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Voor de NCRV is door Hilbert van Doorn en Kees Pel een replica ver
vaardigd van een microfoon en een bedieningskastje zoals die in de
jaren dertig in de thans gerestaureerde ruimte "onder de toren"
door de omroeper werd gebruikt.
Het bedieningskastje is nog voorzien van aandoenlijke lichtsigna
len, zoals "Einde maken" en "Papier ritselt".

We zijn o.l.v. Hans Neyt gestart met het inrichten van een over
schrijf centrum voor videobanden waarvoor in de handel geen machines
meer verkrijgbaar zijn.
Wij streven naar het overzetten van VCR 1500, 1700 en 2000 naar
U-matic en op verzoek naar VHS. De VCR-banden die ons geschonken
worden, bevatten vaak programma’s en nieuwsuitzendingen, die niet
door de NOS/NOB of de omroepen zijn bewaard.
Wij houden ons aanbevolen voor schenkingen van nog werkende video
recorders die niet meer in de handel zijn.

7.4

VERLEENDE DIENSTEN
In het depot werden TV-opnamen gemaakt t.b.v. het programma "Vol
super” van AVRO/VARA.
Een depotbezoeker schreef een aantal eigen opnamen (glas) over op
cassette.
110 bezoekers maakten een afspraak voor een bezoek aan het depot:
verzamelaars met technische vragen; schenkers die eens kwamen
kijken hoe het toestel dat zij 30 jaar geleden hadden geschonken
"erbij stond"; studenten die onderzoek kwamen doen over de meest
uiteenlopende media-onderwerpen.

7-5

UITLENINGEN UIT HET MUSEUM
j anuari

Cameraketen voor Meentschool Hilversum.
Luidspreker en microfoon voor Verzetsmuseum Leeuwarden.
31 objecten voor AVRO-uitzending "Kunst en Kitsch".
Kleine radio voor Algemeen Burgerlijk Pensionfonds te
Heerlen.

februari

Straalzender en werkende cameraketen aan HTS in Utrecht.

maart

TV-camera naar expositie in Arnhem.

april

Kolibrie-radio voor TROS-TV.
TV-toestel voor Polygoon.
Microfoons en toestellen voor Museum Katendrecht
Rotterdam.

tot mei

Panelen en demo-opstelling "De wereld tussen zwart en
wit", expositie over het NOS-kleurensysteem van Herman
Meyer bij de TU Delft.
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juni

Weerkaart, microfoons en radio-onderdelen t.b.v.
TROS-uitzending .

juli

Grote TV-spots, camera en filmprojector voor autoshow
Eindhoven.

augustus -

Sonofil draadrecorder, TV-uitzending.
TX 500 TV-toestel, modevakbeurs Amsterdam.
20 objecten voor RAI-presentatie ”25 maal Firato".
60 radiotoestellen, 26 diverse objecten en een werkende
zwart-wit cameraketen op de Firato in Amsterdam.
Koolmicrofoon voor tijdschrift VARA.

Stand Omroepmuseum Firato 1988 met werkende zwart-wit
cameraketen
september - Radiodistributie-artikelen, toestellen en luidspreker naar
geluidenmuseum De Stem van het Verleden in Dordrecht.

oktober

- Philips radio 20 g U naar Radio ”10”.
- Microfoons en objecten uit de periode 40-45 voor
tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam.

december

- Draadrecorder, koffergrammofoon, radiotoestellen, zender
en onderdelen uit de Corver-collectie bene\^ns fotopanelen
voor de NMB Bank te Hilversum.
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7.6

AANWINSTENVITRINE

De aanwinstenvitrine op de eerste verdieping van het museum wordt een
maal per maand van een nieuwe inhoud voorzien. De schenkers van het
getoonde krijgen bericht.

amateur-onderdelen
klokradio’s
wire-recorders
kleine meetinstrumenten
één-knopsontvanger 1929
HMV koffergrammofoon
volautomatische ontvanger 1940
uit schenking oud-omroeper Frits Thors
luidspreker met verzendkistje 1924
zelfbouw-ontvanger 1926
kristalontvanger en de radiolampen van ”0om Karei’’

januari:
f ebruari:
maart:
april:
mei:
juni:
juli:
september:
oktober:
november:
december:

niet

roken —• e

Belangstelling voor
onze volautomatische
1 Philips radio-ontvanger
uit 1940 type 990X
"in de aanwinstenvitrine
periode juli
(Foto:
Ton Kastermans)
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OVERZICHT VAN SCHENKINGEN IN 1988
Ir. M.H. Bouma

C. de Kloet

Het Radioboek voor den handel, amateur
en luisteraar
Bloesem van seringen, Ned. liedjes uit de
na-oorlogse toptijd van de radio

1928
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Fred Fry - AVRO
AVRO

Vinkentong
Radiocursus Engels voor beginners

J. Rempt/
C. Stammler

Televisie

1936
19351936
1949

Diverse Amroh folders
Pedoman Radiogids uit Batavia van 4-7-1948
t/m 1-1-1949
Micro Avrobode, jaargangen 1960 t/m 1964
Katholieke Radiogids van 5”7“1941
Tijdschrift Nederlands electronica- en
radiogenootschap, jaargangen 1973”1988
R. Witte
De Nederlandse Indische Radio Omroep
1969
Eenvoudige radiocursus
J. Corver
Philips
Service gegegevens map 1 t/m 5
8 Premieboeken bij NCRV kalenders
19351942
Technische NRU-schema’s uit 1957 en 1958
W.N. v.d. Sluys jr Hier Holland Radio
1938
Radio Bulletin ingebonden jaargang 1946
C. Titulaer
Van Edison tot CD Video
1988
P. Huydts
NRU Omroeps tudio’s
1963
P.M. Snoek
De productie en instandhouding van omroeptechnische apparatuur bij de NRU
1963
Het overzicht toepassing buizen en
toestellen 1927-1942
A. Goetschalckx
Magnetische toonopname
Service documentatie Philips TX 400 U 01
Philips folder Electronen Wonderland
Omroeptechnische mededelingen, losse
exemplaren
Publicatie NTS-kleurentelevisie
1938
AVRO-folder Uw laatste kans
R.T. Beatty
Radio Data Charts
1948
Maandblad Het Contact voor Cie A.A.T.
Philips buizenzakboekje
Boekje 10 jaar NRU
Boekje Omroep ABC
Boek 25-jarig bestaan KRO
Boek 30”jarig bestaan NSF
W. von Siemens
Mijn leven, de geschiedenis van de
Siemensfabrieken
21 advertentiepagina’s met radiotoestellen
jaren dertig uit Punch
Radio-bode AVRO de jaargangen 1934, 1935»
1936, 1937» 1940, 1941 en 1958
1987
Sauk annual report
1988
Sauk personeelsblad
AVRO-bode jaargangen 1973 t/m 1982
KRO-gids jaargang 1978
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Ingebonden Katholieke Illustratie
4-4-1940 t/m 26-9-1940
Journal of the Audio Engineering Society,
jaargangen 1971 t/m 1977
"Tussen zand en zenders", de geschiedenis
PTT
van Radio Kootwijk
1988
1934
3 boekjes met een tiental kinderliedjes
gezongen door Jacob Hamel’s AVRO1935
kinderkoor
1936
Map uitbreiding omroepstudio’s
Map Radio City
Map Philips documentatie
Film en Televisie in Nederland
1988
A. Nientied
25 mappen studiemateriaal voor de oplei
NRU/NTS
ding tot cameraman/belichter
1966
Ondertiteling
1988
S. Groenewold
1988
De NCRV: geen doel maar een middel
P.E. Braaksma
Hoe het den omroep verging
W. Vogt
Het radioboek
J. Schiere
E. Aisberg
Zo werkt de radio
KRO
Dodo in Amerika
Dodo goudsultan
KRO
A. v. Oorschot/KRO Hokus Pokus
Radiobulletin
19*19
E. de Ruijter
Een station waar geld en muziek in zit.
1959Radio Veronica
1965
Goede Ontvangst, 20 nummers uit de jaar
gangen 3,4,5 en 6
Hoe maak ik zelf een station voor draadJ.M. Faber
1920
looze telegrafie
Boekje over Capital Radio
Map Philips computers
Map Rauschgenerator 30 Hz - 20 kHz van
Wandel-Goltermann
Map Tragerfrequenz 2 - Pegelmesser van
Wandel-Goltermann
Map Digital recorder 56O A van HewlettPackard Co.
Map Transfer oscillator 5*+0 B van HewlettPackard Co.
Map HF Receiving system type 8 R0 900 van
Philips
Map Low Distortion Audio Signal Generator
206 A van Hewlett-Packard Co.
Map Color Pattern Generator PM 5552 van
Philips
Map Precision Slotted Line 900 LB van Gen.
Radio Company
Map Echo Generator van Philps
1926
Philips folder luidspreker
R 105 H
1926
Philips folder ontvanglamp
R 151 H
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Philips folder Miniwatt lamp R 201 H
1927
1926
Philips wenskaart
Folder Audio Transformer, Firma General
Radio
Folder Pacent Radio Klinken, Firma
Posthumus Baarn
1926
Wireless nr. 10
Popular Wireless, losse exemlaren uit
1927 en 1928
Radio Pictorial, losse exemplaren uit
1935, 1936 en 1937
Wij van den Omroep, 4 losse exemplaren
uit 1944
World Radio 1927 nr. 83, 1928 nr. 149.
1931 nr. 333
Luistergids Ned. Omroep 1942 nr. 40,
1943 nr. 1, 12
Weekblad voor televisiekijkers 1958 nr. 3
De Marconist 1923, nr. 1 en nr. 2
Radio Nieuwsblad 1924, nr. 38
Radio Wereld 1923, nr. 1, 2 en 5, 1926
nr. 41.
Radio Expres 1923 nr. 35, 1925 mei, 1926
nr. 43, 1929 nr. 50
De Aetherbode 1927 nr. 1 en nr. 10
Radio Luistergids 1925 nrs. 2,3,6,9,13,29,
1926 nr. 39, 1927 nr. 23
Radio Times 1925 nr. 13, 1927 nr. 177,
1928 nr. 238, kerstnr. 1932 nr. 450, nr.
476, 1933 nrs. 522, 534, 1935 nrs. 605,
618, 1936 nrs. 643, 648, 682, 1937 nr.
710, 1939 nrs. 831, 832, 847, 1940 nr.
855, 1945 nr. 1128, 1947 nr. 1256, 1953
nr. 1542, 195^ annual, 1955 annual, 1956
annual, 1957 nr. 1793, 1960 nr. 1937,
1965 nr. 2151, 1967 nr. 2290, 1969 nrs.
2380, 2381, 1977 nr. 2795.
Radio Bode 1928 nrs. 1, 51, 1930 nrs. 21,
31, 40, 1931 nr. 51, 1932 nr. 6, 1933 nrs.
1, 52, 1935 nr. 17, 1936 nrs. 1, 27, 1937
nr. 38,39, 1938 nrs. 3^, ^8, 1939 nrs. 36,
37, 39, 1940 nr. 20, 1945 nrs. 1,2.
Ontvangstbewijs aangifte radio-ontvanginrichting te Amsterdam, 3O-7”1923
Radio-kaart 1927
1924
Folder Philips ontvanglampen H743
Prijscourant Firma W. Boosman afdeling
radio
Prijscourant radio’s Firma Concertofoon
Amsterdam

=
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M. Polak

E.
E.
P.
P.

Aisberg
Aisberg
Brans
Brans

J. Schnabel
J.W. Matthijsen

H. J. v.d. Broek

J.C. Nonnekens
Dr. J.J. Hallo
L. Baily/
C. Brewer
Lord S. of
Wythenshawe
J. Schiere
P. Black
V. Gielgud
M. Kester/
E. Collier

BBC
P.W. Harris

Philips

Prijscourant ERRES radio-toestellen
R. Stokvis
Visitekaartje ingelijst, oberingenieur
E. Taubert, bezettingstijd
Philips folder, plaatspanningsapp. R 54 H
Philips folder, plaatspanningsapp. R 28 H
Beeldtelegrafie en televisie
Internationale Omroepgids met radiokaart
World Radio BBC
Tube and Transistor Handbook
Philips Miniwatt lampen R 1234 H
Zo werkt de radio
Zo werkt de televisie
Vademecum radio tubes
Vademecum radio tubes
Radio Luistergids 1 10-1-1925
Brief KNMI 29-5-I925
De historie van den Nederlandschen Omroep
Wat gebeurt er met de Radio-omroep?
Brief aan de leden van de VPRO, dec.
London Calling nov.
Television 1
Het Radiojaarboek
Het Radiojaarboek
Hier Radio Oranje
Hier is Londen, de Ned. afd. van de BBC
Enkele draaiboeken van Herrijzend
Nederland, Canadian Forces Progr.
Enkele circulaires e.d. van Herrijzend
Nederland
Draaiboeken van Canadese programma’s van
Hilversum
Blad Herrijzend Nederland, 8-12-1945
Weekblad voor TV-kijkers, 24-10-1959
Wat is Radio
BBC Yearbook 1930-1966
De beginselen der draadlooze telegrafie
The BBC-scrapbooks

1924

1926
1925
1928
1928
1932
1962
1938
1954
1952
1953
1952
1927
1945
1940
1972
1928
1926
1932
19^5

1924

1913
1937

The BBC from within

1953

Het Radioboek
The biggest aspidistra in the world
How to write broadcast plays
Writing for the BBC

1926
1972
1938
1937

Radio Yearbook
Broadcasting house
Draadlooze telegrafie en telefonie voor
iedereen
Radio in uw woning

1927
1932

1923
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het Voorloopertje
Television Story
Vademecum voor de Radio-amateur
The London Television station BBC
The story of the BBC
Gedenkboek NWR 1916- 1926
Het draadloos amateurstation
J. Corver
Ik maak mijn radiotoestel zelf
L.J. van Looi
Wondere Wereld
C. Titulaer
0, zit dat zo
C. Titulaer
Kabeltelevisie, verleden heden en toekomst
c. Titulaer
Bijblijven met de nieuwe media
c. Titulaer
Toekoms t-Beeld
c. Titulaer
Radiotechniek
P.J.J. Diks
Drs. J.L. de Roos Natuurkunde en het vliegtuig,deel 1
De Stof
J. v.d. Werff
Vliegtuig en radio
Electrische uitrusting van het vliegtuig,
Ir. C. Boot
deel 1
3 exemplaren van Funkschau
5 exemplaren van Radio Bulletin
Inexpensive Television
C. Overland
Philips electronenbuizen, zakboekje
De Williamson versterker, nr. 6
Electronenbuizen voor L.F. versterkers
E. Rodenhuis
Dr. G. Klein/Prof. Instrumentele elektronica
J. Zaalberg v.Zeist
Zo werkt de televisie
E. Aisberg
Zo werkt de radio
E. Aisberg
Inleiding tot de automatische informatie
A.B. Frielink
verwerking
10 I.B.M. Computer lesboeken
Tijdschrift Radio electronica 1 ex.
Elektronika Wereld 2 ex.
Techniek en hobby 2 ex.
Radio Blan 1 ex.
Radio Bulletin 3 ex.
Elektuur 7 ex.
De klankplaat nov. 193^ “ maart 1935
A Steringa Idzerda
P.A. de Boer
Bizarre knipsels
Mr. A.W. Kamp
Over Televisie
P. Hof stede/
R. van Rooij
Tussen Mammon en Maecenas, artikel in
J. Kassies
Maatstaf okt. 1962
And the next object....
N. Hackforth
’t Is historisch
J. van Herpen
Radio-ontvangtechniek
J. Corver
TV-Times cartoon book
Hier Hilversum, de NCRV
G. Hoek
Television up to date
R.W. Hutchinson

J. Schiere
F. Tilsley BBC
J. Lichtenveldt

1937
1958

1923
1924
1984
1983
1981

1984
1980
19^7

1944
1944

1942

1953
1952
1970
1952
1950

1968

1975
1971
19^9
1963
1962
1940
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J. Timpson
Dr. E.D. Spelberg
J.J.F. Stokvis/
L. J. van Looi

Tien jaar 4 E.D., gedenkalbum 10 jaar
Radio Antwerpen
Today and yesterday
Een radiogemeente
Radio Nederland

1936
1976
1945
1946

Omroepgids NCRV 24-2-1940
Bijlage bij NCRV-gids jubileum 1924-1974
Als Groszmutter noch mit gestrickten
Kopfhörern am RadiogerëLt sasz, Die Welt,

30-4-1985
K. ter Laan

De Groninger kermis, lezing voor VARA

9-5-1936

L. Foreman
J. Jans
Rens en Rens

J. van Zuylen
H. v. d. Heuvel

Radiopionier Huisman was de eerste DJ.
Nieuwsblad v.h. Noorden 20-11-1982
Heathkit assembly Manual IT-12 VisualAural signal tracer
67 Stuks documentatie van Loewe Opta
radiotoestellen
Ontvangers
Eindscriptie van T.I. Onze Lieve Vrouw,
een Pal kleurenbalken generator.
Handboek der radiotechniek, meetapparaten
en metingen, deel 7
The radio amateurs handbook, A.R.R.L.
Enige NOS informatiefolders
12 Mappen met informatie over NRU/NTS
apparatuur
Een programma Radio Oranje 24-5-19^5
Radio Encyclopaedie
Nationaal of verzuild
Jaarverslagen Radio Nederland Wereldomroep

1951
1949

1949
1976
1948-

1964
G.A. van Bovene
Prof. dr. M. Rooy
R. Swierstra

Nieuws Batavia-centrum
Televisie, vraagstuk-waagstuk
Radio-ontvangst in theorie en praktijk
Radiobode de Kerstnummers uit de jaren

1961
1926

1935, 1936, 1937, 1938 en 1940

J.M. Woram

AVRO-radiobode 19-7-1929
The Radio amateurs handbook USA
1949
1942
The Radio handbook USA
The Recording studio handbook
1977
Radio Wereld, jaargangen 1923 en 1924
1 documentatie map weersatellieten
1 documentatie map huishoudelijke apparaten
1 handbook magnetrons Philips T4
1985
1986
1 handbook cath. ray tubes Philips T 5
1 handbook geiger tubes Philips T 6
1983
1 handbook photo multipliers Philips T9
1985
1 handbook Vidicons Philips T12
1987
1 handbook image intensifiers Philips T13 1986
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VIRO

1 handbook dry reed SW Philips T15
1 handbook monochr. tubes Philips T16
Televisie, zien wat U hoort
Transforma Odeon Nieuws 6-5-1932
Nordmende Kundendienst, Rundfunk Baujahr

1986
1986
19571958

A. Goetschalckx

W. Peeters

E. Gelder/
W. Hirschmann
W. Sorokin

PEN

W. Tebra
M. Douriau
H. Knobloch
H.F. Pit
P. Vijzelaar
G. Harterink/
C. v.d. Steen
G. Harterink/
C. v.d. Steen
H.G. Mende
W. Junghans
R. Schiffel/
F. Woletz
R. Schiffel/
F. Woletz
F. Kuhne
H. Richter
J.H. Jansen

Philips buizencontrole-apparaat
Cartomatic 3
Siemens Beschreibung für Mototschutzschalter
Telefunken Radio service data band 2
Boek: Schema’s AM kortegolf ontvangst NVIR 1939
Magnetische toonopname 2e druk
Bandrecorder voor zelfbouw
We hebben een tape recorder
Radio Bulletin Bandrecording praktijk 2 ex.
Radio Bulletin Handleiding voor de
1956
katodestraal oscilloscoop
Radio Bulletin De transistor in theorie
en praktijk
1956
1946
Dr. Blan serie deel 1, 2, 3» 4
Dr Blan televisiecursus les 1 t/m 12
Radio Bulletin Zelfbouw oscilloscoop
1961
Schaltungen mit Halbleiterbauelementen

500 fouten
Radio Bulletin 1943-2, 19z+5“5;6, 1958-1
Electrotechnisch en Werktuigkundig Week
blad, 1914 nr. 5 t/m 13
Alles electrisch, in huis en bedrijf nr. 1 19^2
Tijdschrift voor hobby-isten en knutse
laars jan. en maart 19^9
Funk, Berlin 18-3“1932
Transistors
Transformatoren
1956
Der Tonband - Amateur
Magnetisch geluid, deel 1 en 2
1960
TV - ontvangers zelf bouwen
Schakelschema’s electrische licht
installaties, deel 1 en 2
Hoogspanningsinstallaties, deel 3
Antennen für Rundfunk und UKW-Empfang
Magnetbandspieler Selbstbau
Prufsender für UKW Empfanger

1951
1957
1951

Die Prüfung des Zwischenfrequenzverstarkers und diskriminators
Musikübertragungsanlagen
Service gids kelurentelevisietechniek
Transistoren deel 2

1951
1958
1970
1969
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TV - storingen
Huistelefooncentrales
De magische band
Televisieservice met buizen
Acoustiek; luidsprekers en hun omgeving
Fluorescentieverlichting
Meetinstrumenten
Radio Bulletin Bandrecorders voor zelfbouw
Ir. S.J. Hellings Het ontwerpen van versterkers
Versterkers voor opname en weergave
Een electrische klok van een oude wekker
H. Bouma
Dr. R. Goldammer
Der Fernseh EmpfëLnger
Dr.W. Dillenburger Aufbau und Arbeitsweise des Fernsehempfangers
Van microfoon tot oor
G. Slot
Philips
Kunstlicht als bedrijfshulp
Electronenbuizen in L.F. versterkers
E. Rodenhis
D.P. v. Diejen/
Ankerwikkelen
A. Trestorff
Radiotrician, car and portable radio
constructors manual
Ing.D.C.v.Reyendam Radio Ontstoringstechniek
Bouw zelf de Neonvox
Wimar
Leitfaden der Radio-Reparatur
Dr. A. Renardy
Phiips radio PCJ short waves and long
distances
Hoe maak ik zelf elementenbatterijen,
J.M. Faber
accumulatoren en een volt-ampère meter
Hoe maak ik zelf een inductieklos met
J.M. Faber
condensator
Hoe maak ik zelf een electromotor en een
J.M. Faber
dynamo
Hoe maak ik een gelijkrichter om zelf
W. Harmsen
accu’s te kunnen laden
H. v.d. Heuvel
Magnetisme en electriciteit
Rijnders
Wat zegt Radio Expres ervan? Supplement
nr. 102 juni 1929
Vademecum voor NSF toestelbezitters
Fa. P. Geervliet
Philips gelijkrichters nr. 755
Philips demonstratiezalen, iedere
belangstellende is welkom
Ned. Ver. voor Radiotelegrafie Statuten
en Huishoudelijk reglement
De bestrijding van radiostoringen
H. Veenstra
De NSF in beeld
De montage van radio-installaties
M. Leeuwin
De Korte Golf (Radio voor amateurs)
E.H. Robinson
Het goed verlichte huis
Philips
Licht in uw woning
Philips
Het draadloos amateurstation deel 1
J. Corver

J.H. Jansen
G. Broens jr.
W. Peeters
A.J. Dirksen
V.J. Snel
Prof.dr. C.Zwikker

1960
1923
1964
1967

195*4
1950

19*48
1958

19*49

1955
1952
1955
1952
1944
1947
1953

1955

1914

./•

1934

1927
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Corver
Corver
Corver
Corver
Corver/
Eschauzier
G.J. Harterink
Ir. J.J. Numans
G.J. Harterink/
C. v.d. Steen
G.J. Harterink/
C. v.d. Steen
G.J. Harterink/
C. v.d. Steen
G.J. Harterink/
C. v.d. Steen
G.J. Harterink/
C. v.d. Steen

J.
J.
J.
J.
J.
G.

J. van Gelder

G.A. Scholten

A. Strabel

E. Aisberg e.a.
Westinghouse

NTS
ROZ
Firato
FB magazine
NSF-Nieuwsgolf

Het draadloos amateurstation deel 2
Hoe het begin van de radio is geweest
Eenvoudige radio-cursus
Het super-heterodyneboek
Het zelfbouwen van een televisor
Het electromotorenboekje
Korte-golf ontvangst
Algemeene electriciteitsleer deel 1

1920
1929
1922

De generatoren en de motoren deel 2

1923

De elementen, de accumulatoren, het licht

1925

De transformatoren, de omvormers, de
centrale, de leiding deel 4
Krachtoverbrenging, scheepsinstallaties,
electrische tractie, het bedrijf, de
gereedschappen deel 5
De electrische figuurzaag
Radio Bulletin Repareren, zelf doen
Werktuigkunde voor ambachtslieden
Lucas electric lighting and ignition
equipment
Elektuur mini 1980
Radio Bulletin agenda 1948, 1950» 1955
Elektronisch jaarboekje 1954, 1956, 1958,
1959, 1961, 1966, 1969
Radio en televisie dictionnaire
Philips buizen zakboekje
Transistoren vergelijkingstabellen
Technische gegevens Tungsram electronen
buizen, deel 1 en 2
The Cunningham Radiotron manual
MK buizen handboek
Motorola power transistor handbook
Radio tubes 2 ex.
Metal rectifiers and westectors to
radio, TV etc.
Commerciële Televisie
De letste schiech van der Joep
Exemplaar tijdschrift Noordholland nr 9
Wat zit er achter
Een aantal jaargangen (1983 t/m 1987)
Afdruk van een artikel nov. 1950
NSF studio (TV lab Ir. Olthuis)
NOS informatie map

Prijscouranten
AEG - hilfsbuch 1925
Kathrein - Antennetechniek 1956/57

1926
1930
1953
1954
1904

19^5

1934
1955
1961

1939
1976
1961
1963
1950
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Siemens - Selen Gleichrichter
Westinghouse rectifiers for battery charging
Westinghouse metal rectification
Westinghouse metal rectifiers and westectors 1938
Westinghouse metal rectifier
Besra prijslijst 1932
Ala prijslijst 1928
Pilot radio parts, catalogus 1928 - Nijkerk radio
S.J. Vos radioproducten 1929 2 ex.
Lissen radio-onderdelen 1927
Fa. Smith, B.T.H. pickups en luidsprekers
Tungsram lichtelementen
Loewe Radio Berlin 2 x
The Baird Televisor
Philips, Storingen in de radio-ontvangst
A. Posthumus, Electrad royalty weerstanden
Belling Lee aansluitklemmen
TCC condensers for AC motor start and run
Foto* s
Doos oud fotomateriaal met als onderwerp ”De zenderbouw in
Nederlandsch Indië”
Diaserie gemaakt door Joop Enkelaar i.v.m. de komst van
kleurentelevisie
2 Dia’s voor TV-presentatie
10 Foto’s van AVRO-personen, orkesten en gebouwen
Een grote foto van het gehele AVRO-personeel 1936

Omroep-varia
VARA-lidmaatschapskaart
Muurbord NCRV
Briefopener NCRV
Een groot aantal omroepstickers
NCRV-jubileumlepeltje 1924-1939
8 KRO-logo’s en 7 KRO-vlaggen
3 VARA-lepeltjes
AVRO-knippatronen
Het showkostuum van Willem Ruis, gedragen in de Sterrenshows
VARA-seizoen 1985» 1986 en 1987
AVRO-luistervinkverj aardagskaart 1935
2 Dodo-vlaggetjes plus kaart Dodo-KRO
3 affiches KRO seniorentalentenjacht
5 KRO-vignetten voor op de klok in de HCK
Bedankkaart Radioziekenbezoek KRO
Boekje KRO 40 jaar
Bestaansrecht en taak KRO
Inschrijvingskaart KRO 1965
Een schrift met prentbriefkaarten van o.a. KRO-, NCRV-, VARA- en
AVRO-studio
AVRO-luistervinkkaart
5 speldjes van Veronica, Rovos en TV-Noordzee
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Bouwbeschrijvingen/Schema* s
Amroh bouwbeschrijving Bantam Super
Een groot aantal technische beschrijvingen en schema’s van
omroepapparatuur
Bouwbeschrijving AVRO-kortegolfontvanger
265 Schema’s van diverse Franse radiomerken
Schema’s van de volgende merken: Vademecum Radiowereld, Arim,
Schaaper, Lissen, Nijkerks radio, S.J. Vos, Besra, Schalenco,
Valkenberg, Bullphone, Electro Union, Tulp, Radium, Lewa, Tungsram,
Peeters, Peters, Icarus, Daviro, Blaupunkt, Erres, Amroh, Hoffman's
radio, Elka, Geloso, Megatron, Thermion, Undy, Haraf.

Diversen 1988
13 Opera-programmaboekjes uit de jaren twintig
Deurbord met opschrift Dr.L.A. v.d. Ploeg, gebruikt in Zeg ’ns AA
2 x Q.S.L. kaarten R 217 uit 1938
Alg. Handelsblad, artikelen ”De Radiobode’’ 1-6-1930 en 8-6-1930
2 dozen met 42 mappen advertentieteksten voor de werving van personeel
NRU, NTS, NOS 1946 t/m 1986
Wandplaat Philips int. short wave stations
Oude Philips-landkaart met daarop de kortegolfzendstations
Een aantal staten gemeentewaterleiding Amsterdam, inhoudende gegevens
watergebruik tijdens TV-uitzendingen jaren vijftig en zestig
Een partij rekeningen uit de jaren twintig en dertig
Simeer klapper met metingen en beproevingen
Bord NOS technische dienst televisie
Luistervergunning 1942
Telvisiekaart 1964
Ontvangbewijs inleveren radio 16-5-1943
Ontvangbewijs aangifte radiotoestel 1927
2 Bordjes televisie (NTS-NOS)
Radiotoestellen
Philips type

B7X72A
L3X8OT9O
BX533A
834a
B5X72A
BX56OA
208U
B4X11A
B5X92A
F5X87A
BX653A
A5X83A
BX643A
22RH702
BX462A
PE2001
BX281U
BX68OA

B165U
BX410A
BX7X82A
2511
BX400A (2x)
634A
855A
BÓX72A
99OX
B3X02A
BX462A
655A
B2X92A
BX290U
BX33A
BX594
BX332A
B8X72A

BX200U
BX66OX
L4X62AB
L3X14T
22RB292
BX653A
B5X73A
89OA
99OA
2531
L3X8OT (2x)
L3X71T
717A
BX180U
BOX97U
BX68OA
845A
BX76O
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Gundig: Elite Boy, 3184, 4010, 4O95A, 3090, 165W
Siërra: 696OA
Siemens: RB22
Gavotte: 1691
Mende: MS195W
Morris
Aristona: 6127, 3021, 5A1O18
Thomas: 705
Autoradio’s: A122, NSX90, NS54, RS155A
Erres: KY524, KY586, KY514, KY457, KY507, KY466
AVRO: korte-golfontvanger
Kolster Brandes: BR20F
Emerson
Waldorp: 116, 265
Dewald: A500
General Electric: X757
Loewe: 571OW
Carola: 127
Braun: PYK51
Nordmende: T57
Telefunken: Operette, 543WL
Radio Paris
NSF: 254A, 4
Ultra electric: 310
Bandrecorders
Philips 2202, N4418, N43O3, EL3552, N2218, EL3536A (2x), N1501
Telefunken: 85, KL35, M24
Grundig: TK30, TK5
Collaro: LB1000, Studio
Beocard: 2000
Brenell
Cosmell

Platenspelers
Philips: 22GA407, AG9169, AG9O14, 3902 (hoedendoos), AG2100, 22RD392,
22GA202
Braun
Lenco
Dual: 1214
Versterkers
Philips: 22RH580
Rogers: HG88
NRU
Luidsprekers
Philips 9819, 22RH412, 2109, 2XAD5O46, 2019, 977OM (4x), AD229Ó
PTT (2x)
AMROH: 90
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Gaumont: met transportkist (1924)
AVRO-FOX
Microfoons
Kristalmicrofoon, Telefunken D19 en TD9, Standard BBC, Philips,
Koolmicroffon MC201, NCRV opzetstuk, AEG3OO, 2 merkloze

Voedingsapparaten
Philips: gelijkricher 450, PSA3002 en 366

Zelfbouw
Frontplaat van Boosman;toestel 1925. twee kristalontvangers, draagbare
buizenradio, AMROH-bouwdoos
Onderdelen
Diverse dozen met losse onderdelen, soms nog in originele verpakking
Meetinstrumenten
Tijdmeter PW4O35» Philips wobulator, meetkoffer, sanyo oscillator,
toongenerator
Radiobuizen
IO85 stuks, waarvan een aantal in originele doos
O.a. buislampje ”BAL" 1919. buislampje "Holland Utrecht" 1920
TV-toeste1len
Philips: X12T700-50, 17TX21OA, 5911W, 17TX25OA, 17TX291A, 17TD259A,
X24T731, grootbeeld TV, TX400U, TX500U, 17CX1214
Aristona: 44TO57, SA48T133
Indesit: 121 D
Erres: 5666CT, HS74O6, 55"95
Videorecorders
U-matic, AKAI VT700, VHS JVC HR366O, Philips N1500 (2x)
Grammofoons
Ebner Ren Perpetum, salongrammofoon met veermotor

Grammofoonplaten
340 stuks

Diversen
22 audiobanden, 40 videobanden, kabelhaspels, 8 hoofdtelefoons, USA
legerontvangers R1O5ARR15, toonlamp gelijkrichter, Pye Marine
scheepsontvanger PM123, TV voorzetapparaat Ormato de Luxe,
dicteerapparaat Philips EL3582, draadrecorder Protona Minifon 55»
TV-tafel
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8.

PUBLIC RELATIONS EN PUBLICITEIT

8.1

HET MUSEUM

We realiseerden dit jaar opnieuw een flinke groei in het bezoekersaan
tal voor onze vaste exposities op het Melkpad; van 18.073 in 1987 naar
21.413 in 1988, waarmee we op een totaalaantal van 74.735 vanaf 1983
zijn gekomen.

Onze voorzitter Mr. B.A. Schmitz vermeldt reeds in zijn voorwoord, dat
onze huisvesting een probleem gaat vormen.
De dagelijkse stroom van telefoontjes voor het aanvragen van groepsbe
zoek met een rondleiding moet steeds vaker worden beantwoord met:
’Helaas, we zijn volgeboekt’.
Daarnaast constateren wij dat onze diverse projecten alleen optimaal
gerealiseerd kunnen worden in een groter pand. Maar optimistisch kij
ken wij naar de toekomst met een bekend gezegde in onze gedachten:
Problemen zijn er om opgelost te worden.
In de maand december werd een begin gemaakt met de uitvoering van een
aantal veranderingen in de bestaande tentoonstellingspresentatie. In
paragraaf 4.1 wordt hier uitvoeriger op ingegaan.

I

WtrktHik bezotkers-fotaal

21 .*.13

I

/9Ö8

Groepsverband

|5.227

Scnolen----------------------------

2.971

Personeelsverenigingen----1.811

Groepen V.V.V.------------------

Groepen Omroep -------------

2.078

Touringcar-bedrijven --------Huisvrcuwenverenigingen —
Familie - reünie / Verjaardag

1 h .72<*

1 .51 1

7<»4

382

Individuele bezoekers
6.689
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Nederland Museumland

Dit jaar zijn er tal van activiteiten ontplooid in het kader van
Nederland Museumland 1988. De organisatie Nederland Museumland zorgde
voor diverse promotionele activiteiten, alsmede infrastructurele maat
regelen, die ertoe moesten leiden dat Nederland als museumland meer
bekendheid zou krijgen.

w

Het Omroepmuseum haakte erop in.
Onze inspanningen hebben zeker de
nodige resultaten opgeleverd, me
de gesteund door de organisatie
Nederland Museumland 1988.
& In maart van dit jaar werd een

workshop annex persdag georgani
seerd door het Nederlands Bureau
voor Toerisme in het Burgers Zoo,
Burgers Bush voor journalisten,
vertegenwoordigers van radio en
televisie en busondernemers.
Van alle deelnemers was er
promotiemateriaal, gepresenteerd
in een speciale NBT-koffer,
beschikbaar. Voor de kleine musea
was er ruim baan gegeven in
verband met Nederland Museumland.

In onze presentatie hebben wij vooral het accent gelegd op onze moge
lijkheden voor groepsbezoek. Verder konden wij onze contacten met de
pers en de vertegenwoordigers van radio en televisie verstevigen.

Een aantal succesvolle activiteiten en een ruime vermeerdering van
onze groepsboekingen gedurende 1988 waren hiervan het resultaat.
Het Museumjaar 1988 is zeker een jaar geweest, waarin het museum zich
kon profileren in zijn interne werkwijze en externe contacten; een ni
veau dat ons optimistisch stemt voor de komende jaren.

Mede dankzij de inzet van onze vrijwillige medewerk(st)ers in vooral
de persoonlijke benadering van onze gasten, is het museum een gastvrij
en levendig museum. Dit blijkt zeker uit de vele reacties in ons gas
tenboek .
De PR-afdeling heeft dit jaar vaak een beroep gedaan op onze vrijwil
ligster Rita Pieterse om Marieke Veen-Bos te assisteren.
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De dames van het secretariaat en de PR-afdeling worden in de bloemetjes
gezet op de eindejaarsreceptie door rondleider Wil Meester.
V.l.n.r. Irene Klipper, Marieke Veen-Bos en Rita Pieterse

8.2

RESULTATEN VERKOOP

De verkoop van ‘Stemmen des tijds 1936’ en ‘Stemmen des tijds
1937-1938’ bleef goed.
In november kwam in deze serie nummer 3 (1939-1940) in een oplage van
3.000 exemplaren tot stand.
In twee maanden tijd zijn er meer dan 2.000 platen verkocht via de
verkoop in het museum, de omroepverenigingen en vooral door bestellin
gen via giro of bank. Dit laatste kwam voornamelijk door een directe
mailing en door reactie op diverse radio-uitzendingen met fragmenten
van de LP. Alle lof voor de inzet van onze vrijwilligers, die de LP’s
in korte tijd verzendklaar hebben gemaakt (zie verder paragraaf 4.5)•
Naast de verkoop in ons ‘winkeltje’ aan de balie, zijn een paar hon
derd boeken ‘Hallo, hier Hilversum’ verkocht in onze PR-stand op de
Firato 1988. De uitgever van het boek “Hallo, hier Hilversum”, ge
schreven door Huub Wijfjes, bericht ons dat de totaaloplaag nu nage
noeg is uitverkocht.
Onze andere artikelen, zoals onze museumcatalogus, het boekje ‘Muziek
uit de Aether’ van Hans Tuyten, de Museumgids 1988, de Museumjaarkaart
en de krant ‘Hoezo Hilversum’ met de bijbehorende docentenhandleiding,
zijn goed verkocht.

7
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De verkoop van het
boek "Hallo, hier
Hilversum" was in
1988 succesvol

8.3

SAMENWERKING
Onze contacten met instellingen en organisaties, die voor ons van be
lang zijn, hebben ook dit jaar geleid tot diverse samenwerkingsprojec
ten.
Een aantal van hen worden reeds elders in dit jaarverslag genoemd.
Verder werden wij in onze activiteiten ondersteund door o.a.: Bezoe
kerscentrum Corversbos, busondernemingen/touroperators , campings/
vakantie-appartementen/recreatieterreinen/vakantiehuizen in het Gooi,
Culturele Raad Noord-Holland, hotels/restaurants, NOB, NS, omroepverenigingen/zendgemachtigden, landelijke vrouwenorganisaties, landelijke
VVV’s en VVV Gooi en Vechtstreek.

I
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8.4

THEMADAGEN, SYMPOSIA

De Nederlandse Museumvereniging organiseert jaarlijks diverse themada
gen voor haar leden. Op diverse bijeenkomsten voor de secties PR, Edu
catief en Technische en Transportmusea waren wij vertegenwoordigd.

8.5

ACTIVITEITEN IN HET MUSEUM

Op de TV-opnamedag van het AVRO programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’ op
17 januari in de AVRO studio’s 8 en 9 konden de AVRO bezoekers tevens
een bezoek brengen aan het museum en de tentoonstelling ’Spelen met
Radio’ bij de AVRO. Verder waren de studio’s 8 en 9 ingericht met omroepmateriaal uit ons depot. Bezoekers: bij de AVRO 2.200 en in het
museum 150.
Wij waren tijdens de Krokusvakantie open. In samenwerking met het be
zoekerscentrum Corversbos werd een nieuwe wandelroute langs de omroepgebouwen uitgezet. Als extra attractie voor de kinderen was er een
grabbelton vol met kaarten van Pipo de Clown en Pipi Langkous en di
verse omroepstickers. Totaal 1.870 bezoekers.

Tijdens de Paasvakantie met aansluitend het Nationaal Museumweekend
bezochten respectievelijk 1.227 en 544 bezoekers het museum.
In samenwerking met de VVV Gooi en Vechtstreek kwamen touroperators in
april naar het museum ter oriëntatie voor hun dagtoertochtenprogramma
seizoen 1988. Het aantal groepsbezoeken is mede hierdoor sterk geste
gen.
In mei was de provincie Noord-Holland gekozen voor diverse evenementen
in het kader van Nederland Museumland 1988. Het Omroepmuseum sloot
daarop aan. Verder hadden wij gedurende deze maand een kleine exposi
tie ingericht in een etalage van boekhandel Roozenbeek in Hilversum.
Geattendeerd door berichten in de media kwamen 2.320 bezoekers die
maand naar het museum.
Gedurende de zomervakantie hadden we extra open dagen. Ondersteund
door radio en televisie was het resultaat 3*038 bezoekers.

Tijdens de herfstvakantie was het tevens Kinderboekenweek. In samen
werking met de Openbare Bibliotheek Hilversum was het landelijke thema
*1000 dingen achter deuren; kinderen, boeken en musea* toegespitst in
een aangepaste doe-speurtocht in het museum. Aan deze tocht hebben 115
kinderen meegedaan; ze gingen naar huis met een koordjespen, beschik
baar gesteld door de AVRO. Verder bezochten 610 bezoekers ons museum
tijdens deze vakantieperiode.
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Als een soort van kleine wisselexpositie is onze aanwinstenvitrine een
bijzondere aandachttrekker.
Onze medewerker Wim Stokla maakt iedere maand in samenwerking met het
depot een keuze uit historisch belangrijke of curieuze schenkingen van
voornamelijk particulieren. Hij maakt deze maandkeuze compleet door
onze gastheren/vrouwen de bijbehorende technische en historische gege
vens te verschaffen, die in het verhaal van onze rondleidingen worden
meegenomen.
Een waardevolle bijzonderheid is dat onze bezoekers hierdoor worden
geattendeerd op ons verzoek: Kijkt u zelf ook eens op zolder en meldt
het ons! Het resultaat vindt u terug op paragraaf 7«7. overzicht
schenkingen.
De twaalf getoonde schenkingen in 1988 worden vermeld in paragraaf

7.6.
8.6

HET MUSEUM ALS LOCATIE

Het materiaal in onze tentoonstellingen en in het depot leent zich
vaak uitstekend voor televisie-opnamen, fotosessies en zelfs wel
radio.
Dit jaar was dat ondermeer voor:
Star-Records; fotosessie voor de LP-hoes van Max van Praag met
liedjes uit de jaren vijftig.
NOB; opnamen bedrijfsfilm getiteld ‘Wat niet weet, wat niet werkt’.
Drukkerij De Boer; foto’s gemaakt ter illustratie van haar jaarver
slag.
EO; opnamen EO Kinderkrant i.v.m. het feit dat het 40 jaar geleden
was dat de eerste officiële uitzending van Philips Experimentele
Televisie plaatsvond.
Radio Nederland Wereld Omroep; opnamen radio.
NCRV; TV-opnamen t.b.v. het programma ’Weg van de snelweg' route
Gooi en Vechtstreek.
RAI/FIRATO; film en fotomateriaal geleverd t.b.v. video 25 jaar
FIRATO.
NOS; fotomateriaal t.b.v. een brochure.
TELEAC; TV-opnamen voor een cursus.
PTT Telecommunicatie afd. PR; TV-opnamen voor een videoband.
NOB; filmmateriaal beschikbaar gesteld t.b.v. videoband voor het
afscheid van Rik Brugman;
VOO; TV-opnamen voor het programma ‘Van Edison tot CD-video’ in het
depot en museum.
Voor het overzicht van depot als locatie, zie paragraaf 7*5*

8.7

EXTERNE TENTOONSTELLINGEN

De tentoonstelling ‘Spelen met Radio’ bij de AVRO is door vele
duizenden bezoekers bezocht. De bezoekers van de AVRO werden door
hun gastvrouwen langs deze tentoonstelling geleid.
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Daarnaast hebben vele groepen gebruik gemaakt van een gecombineerd
bezoek Omroepmuseum/AVRO ’Spelen met Radio’, waarbij onze gastheren/vrouwen de rondleiding verzorgden (zie ook paragraaf 4.3)*

Minjon 1960. Foto aanwezig in expositie "Spelen met Radio".
V.l.n.r. Herman Broekhuizen, Donald de Marcas, Joop van Zijl,
Jan Wijn, Tony van Verre, Peter Kok, Greetje Kauffeld
In Hengelo bij Radio Oost is de expositie ’Philetta Radio’ ontman
teld; daarvoor in de plaats werd het onderwerp ’NSF Radio 19201930’ gekozen.

De tentoonstelling ’De wereld tussen zwart en wit’, ingericht in de
tentoonstellingsruimte van de TU in Delft, liep van 30 november
1987 tot 25 mei 1988. Deze werd bezocht door 3*249 bezoekers (zie
ook paragraaf 4.6).
FIRATO 1988. Ter gelegenheid van de
25e FIRATO, de tweejaarlijkse consu
mentenbeurs voor huiskamerelectronica
van 26 augustus t/m 4 september in de
RAI in Amsterdam, hebben wij een zeer
uitgebreide overzichtstentoonstelling
ingericht in een mooi verzorgd ont
werp van Philips Expo Design, geti
teld ’Van Edison tot CD-Video’.
Op uitnodiging van de RAI en in sa
menwerking met het NOB en Chriet
Titulaer Producties presenteerden wij
deze overzichtstentoonstelling in de
bovenlounge van het Congrescentrum.

I
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Deze expositie gaf een historisch overzicht op het gebied van de
stormachtige ontwikkelingen op audiovisueel gebied. Zo werd een
overzicht gegeven van de radio van voor de oorlog tot de FM stereoradio op één chip. De uitvinding van de grammofoon door Edison werd
belicht, waarbij de ontwikkeling werd gevolgd tot de DAT-recorder.
De televisie kwam aan bod vanaf de eerste 'hondehokken’ tot het ka
merbrede platte beeldscherm. Het geheel werd omlijst door een fotowand waar met name de techniek van zowel radio als televisie cen
traal stond.
Doorlopend was het druk bij onze informatiestand, waar onze mensen
heel wat informatie hebben verstrekt en vragen hebben beantwoord.
De dozen van onze informatiefolder konden na afloop leeg terug en
het Omroepmuseum-team van zowel de organisatie als de samenstellers
konden terugkijken op een zeer geslaagde FIRATO 1988. In totaal
kwamen er 270.000 belangstellenden naar de RAI.

Een gedeelte van onze Firato-presentatie

J.
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Het "Firato-team"
v.l.n.r. Arend Woudsma, VJilant v.d. Boogaard, Marieke Veen-Bos,
Marianne Michieten, Jan de Roo en Hans Neyt
In december werd er in de expositieruimte van de NMB aan de
’s-Gravelandseweg in Hilversum aandacht besteed aan het thema ‘Bij
zondere Schenkingen’, aangevuld met foto’s van radio- en te
levisieprogramma’s. Onze medewerker Wim Stokla maakte een selectie
uit de reeds getoonde schenkingen in onze aanwinstenvitrine. Deze
tijdelijke tentoonstelling kreeg als titel ‘Hallo hier Hilversum’.

In samenwerking met het depot zijn verder tal van objecten uitge
leend aan derden.
Van 1 maart t/m 24 mei kwam vanuit het World Trade Centre in
Amsterdam live het programma ‘Hallo .. met de TROS’. Tijdens het
vaste interview iedere week was er een object te zien uit ons
depot, dat speciaal ten behoeve van deze TROS-uitzendingen werd
gereed gemaakt.
Ter opluistering tijdens de afscheidsreceptie van Rik Brugman in
Studio 1 in december was er historisch omroepmateriaal opgesteld.

Voor de verdere overzichtslijst zie paragraaf 7«5*
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8.8

PUBLICITEIT

Dit jaar heeft de VVV Gooi en Vechtstreek een folder uitgebracht,
waarin alle bezienswaardigheden van Hilversum zijn vermeld. Onze ver
melding hierin was zeker merkbaar in ons bezoekersaantal. De mensen
kwamen vaak met de inmiddels bekende ’blauwe Hilversumfolder’ in de
hand het museum binnen.
In het voorjaar werd ook de nieuwe brochure ’10 Gooise Musea’ gepre
senteerd. Deze herdruk was in een nieuw jasje gestoken.
Verder was het goed merkbaar, dat wij vermeld zijn in diverse museum
gidsen, de gids voor School- en Verenigingsreizen, de uitgaansagen
da’s, de Gouden Gids en diverse VVV-gidsen met groepsdagtoertochten.
Heel wat bezoekers werden hierdoor attent gemaakt op ons museum en
hebben de weg gevonden naar het Melkpad.
Naast de omroepgidsen, Spreek’buis, Toonbeeld en de NOB-weekberichten
hebben regionale en landelijke bladen geschreven over onze nieuwtjes
en aktiviteiten.

I "Waar / ifpor wie werf j attent gemaakt op het jestaan van ter Imr-jgo-museum‘
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8.9

PUBLICITEIT IN RADIO- EN TELEVISIE-UITZENDINGEN
Ook dit jaar hebben de omroeporganisaties ons ondersteund door onze
activiteiten te melden in talrijke radio- en televisie-uitzendingen.

Radio
AVRO

AVRO

TROS
KRO
VARA
TROS
VOO
AROS
AVRO
NCRV

Interview Gerrit den Braber met oud-burgemeester van
Hilversum, de heer J.J.G. Boot
Interview Ger Lugtenburg over LP in ’Kom eens langs in des
Indes’
Trosnieuwsshow
Wakkere Wereld (2 x)
Voor wie niet kijken wil
Info toertips
Veronica Journaal
Lokale Omroep interview
Muziekmozaïek Willem Duys over onze LP
Interview van Gerand v.d. Berg met Ger Lugtenburg over LP

Televisie
NOS
]Horizon
Tussen Kunst en Kitsch
AVRO
Teletekst pag. 304-305 info (10 x)
NOS
Hallo... hier met de TROS (9 x)
TROS
EO kinderkrant
EO
infopagina
Kabelkrant Gooi- en Eemlander
Weg van de snelweg
NCRV
Van Edison tot CD-Video (2 x)
TROS
NOS
TV 3 (3 x)
VOO
Nationale Ideeënbus
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