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Een dierbare wens kon ook in 1990 niet in vervulling gaan. Nog altijd
is er geen oplossing gevonden voor ons huisvestingsprobleem. Maar ons
vertrouwen blijft overeind, dat we bijtijds de groei van het depot in
een passende lokatie zullen kunnen opvangen en dat we in het publieke
gedeelte van het museum naast de vaste exposities ook wisseltentoon
stellingen zullen kunnen bieden en voorstellingen van historische
programma’s zullen kunnen organiseren.
Ook dit jaarverslag is doortrokken van dankbetuigingen aan de velen die
ons hielpen. Leest u maar, wat de vrijwilligers met de meest uiteen
lopende taken naast de vijf beroepskrachten aan werk hebben verzet en
hoe de omroeporganisaties, de Wereldomroep, de NOS, de donateurs van de
Vriendenstichting, de adverteerders en de sponsors met geld hebben ge
holpen. Onze bijzondere dank gaat uit naar het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB) dat ons weer via de beheertakenbegroting aan de
hoofdsom heeft geholpen.

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

BESTUUR

1.1.

Financiën

Het Omroepmuseum is sinds 1 januari 1988 (invoering van de Mediawet)
een beheertaak van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB).
D.w.z. dat het Ministerie van WVC vrijheid kan verlenen een zeker
bedrag uit de omroepmiddelen ten behoeve van het museum te reser
veren. Dit gebeurt, gehoord het advies van de NOS.
De omroeporganisaties en de Wereldomroep droegen elk ƒ 4.000,— bij,
de NOS ƒ 8.000,—. De bedrijven die ƒ 1.000,— of meer bijdragen
noemen we regelmatig in ons kwartaalschrift "Aether".

De Stichting Vrienden van het Nederlands Omroepmuseum nam de kosten
van "Aether” voor haar rekening.
1 .2.

Balans per 31 december 1990
ƒ 100.000,—
NMB deposito rek.
89.909,34
NMB rekening-courant
21.215,60
Postbank
Kas
18,25
5.573,50
Voorraden
3.977,63
Baten tegoed
NOB te vorderen
37.938,77
ƒ 258.633,09

1 .3.

Museumbezit
Deelneming NOS
Leningen
Kosten verschuldigd
Voorzieningen
Vermogen

ƒ

p.m.
100,—
100.000,—
59.533,66
33.287,72
65.711,71

ƒ 258.633,09

Staat van baten en lasten over 1990
ƒ 313.030,—
Salarissen
Bijdrage omroepen/
255.665,18
Huisvesting
andere instellingen ƒ 55.500,—
Reisen
verblijfkosten
4.153,09
31.555,70
Giften
Vergoedingen
60.714,09
10.931,36
Grammofoonplaten
175,86
13.000,98 Tentoonstellingen
Rente banken
14.907,30
Kantoorbenodigdheden
658,75
Diversen
1.844,83
314.000,— Inventaris
Beheertaak NOB
31.897,56
Diversen
269.418,51
Vergoeding NOB
1.839,27
Oral history
10.838,02
Porti
ƒ 695.065,30
ƒ 695.065,30
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1 .4.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bleef onveranderd:
Mr. B.A. Schmitz
Drs. E.A.R.J. Lohman

Mevr. Drs. Th.C. Bruggeling

Mr.drs. A.W.W. van den Bos
G. Lugtenburg
Drs. P. Porsius

voorzitter (voorzitter KRO)
vice-voorzitter (direkteur
financiële en sociale zaken NOS)
secretaris (direkteur Stichting
Centrum voor Omroep en Media)
penningmeester (tweede voorzitter
NCRV)
lid (voorheen adjunkt-direkteur
televisie AVRO)
lid (direkteur financiële zaken
NOB)

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

Adviseurs zijn de heren E.A. Schüttenhelm en E.K. de Vries.

1 .5.

Raad van Toezicht

Per 1 januari 1990 zag de raad er als volgt uit:

AVRO
EO
KRO
NCRV
NOS
TROS
VARA
VOO
VPRO

T. Nieuwenhuijsen
H. Kamsteeg
Dr. J.J.M. van Soest
Drs. F.L. Burger
Drs. J.P. van der Reijden, voorzitter
Drs. W.J. Bos
Drs. H. van Wijk
Mr. W.J.M. Bordewijk
Drs. R. Witte

De heer Van der Reijden stapte in de loop van het verslagjaar over
van de NOS naar de VOO. Op verzoek van het museumbestuur leidde
hij de vergadering van de Raad van Toezicht op 23 november.
Voortaan vertegenwoordigt hij de VOO in de plaats van de heer
Bordewijk.
Op 23 november was nog niet bekend wie voorzitter van de NOS zou
worden. Het museumbestuur zal de opvolger van de heer Van der
Reijden uitnodigen tevens het voorzitterschap van onze Raad van
Toezicht op zich te nemen.
De raad volgde het advies van de kaskontrolekommissie en keurde de
balans per 31 december 1989 en de staat van baten en lasten over
1989 goed.
Veel aandacht besteedde de raad aan de huisvesting (zie paragraaf
6.), de vakatures voor een depotbeheerder/conservator en voor een
manager (zie paragraaf 5.), alsmede aan de spanningen met het
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Ministerie van WVC en de NOS over de beheertakenbegroting voor het
museum en aan de statutenwijziging (zie paragraaf 4.1.).
De leden van de raad namen op zich, in eigen huis missie te
bedrijven ten gunste van een integrale aanvaarding van de museumbegroting 1991 met inbegrip van de formatieplaatsen voor de pro
fessionele depotbeheerder/conservator en manager.

2.

BESTUURSKOMMISSIES

2.1 .

Kommissie geschiedschrijving

Deze kwam eenmaal bijeen ter bespreking van het onderwerp monitoring
service. Eerder was uitgesproken, dat het goed zou zijn, als indi
viduele bezoekers in de gelegenheid zouden kunnen worden gesteld om
oude televisieprogramma’s te raadplegen en als voor groepen oude
televisieprogramma’s zouden kunnen worden vertoond. Het kommissielid, Drs. J.W. Vos, beroepshalve manager van het Audio-Visueel
Archief Centrum van het NOB, schreef een notitie over deze materie.
De vergadering aanvaardde zijn opvattingen die hierop neerkwamen.
Onze plannen zijn goeddeels door de tijd ingehaald. Het heeft geen
zin te streven naar een monitoring service voor persoonlijke raad
pleging naast de Stichting Film en Wetenschap. Noch heeft het zin
als museum te streven naar archivering van films en beeldbanden nu
het Film- en Beeldbandarchief van het NOB met ƒ 35 miljoen van de
Minister van WVC orde op zaken kan stellen en voor de toekomst de
archivering goed in handen kan houden. Blijft over de mogelijkheid
om voor een zaalpubliek voorstellingen met historisch materiaal te
organiseren, ongeveer zoals dat in New York gebeurt, De kommissie
wil hierop terug komen, zodra het Film- en Beeldbandarchief de
eerste CD-ROM met archiefgegevens zal hebben uitgebracht. Aan de
hand van het materiaal dat dan in beginsel beschikbaar zal blijken,
zal de kommissie zich ideeën voor voorstellingen kunnen vormen.
De kommissie bestond dit jaar 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
Drs. J.W. Vos

2.2.

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 Audio-Visueel Archief Centrum
NOB

Technische kommissie

De samenstelling bleef ongewijzigd:
Ir. S.J. Noteboom, voorzitter
W.A. van den Boogaard
F.J.M. Brugman
C. Cabout, secretaris
C. van Driel
H.H. Heuts
W.J.J. Rotermundt
A.R. Woudsma
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De kommissie kwam driemaal bijeen. Ze sprak over ruilobjekten , het
uitlenen van draaitafels aan de Stichting Film en Wetenschap
(audio-visueel archief), de voortgang in de registratie van objekten
in de komputer en de levering van boektitels aan de Nederlandse
Vereniging voor de Historie van de Radio. Maar vooral werd in de
laatste maanden aandacht besteed aan het opstellen van een gedetail
leerd plan van eisen voor een ideaal depot, dat op groei voor een
tiental jaren berekend is.
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3.

STICHTING VRIENDEN VAN HET NEDERLANDS OMROEPMUSEUM
Op 8 oktober 1990 trad de heer J. Bochove af als voorzitter van het
bestuur vanwege het aanvaarden van een nieuwe funktie in het
buitenland.
Het bestuur hecht er aan de heer J. Bochove te danken voor de inzet
en enthousiaste medewerking aan ”het museum”, die hij sinds de
oprichting van de Stichting Vrienden van het Nederlands Omroep
museum heeft geleverd.
Inmiddels heeft de heer L. Kool de voorzittershamer overgenomen.

J. Bochove
Ultimo 1990 bestond het bestuur van de Stichting Vrienden van het
Nederlands Omroepmuseum uit:
voorzitter
L. Kool
secretaris
C. Cabout
penningmeester
C. Zwaan
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Aan de Vrienden wordt viermaal per jaar het blad "Aether”, het
kwartaalschrift van de Stichting Nederlands Omroepmuseum, gezonden.
Jaarlijks wordt een bijdrage aan de Vrienden gevraagd ter finan
ciering van de aktiviteiten van de Stichting.

Per eind december 1990 bedroeg het aantal ingeschreven vrienden
891 , waarvan 820 partikulieren, 29 bedrijven en instellingen en
42 niet-betalende Vrienden, hoofdzakelijk voor representatiedoeleinden.
Over de laatste drie jaren werden onderstaande bedragen ontvangen:

1990
partikul.
bedrijven

1988

1989

13.461,50
11.925,—

691

15.812,03

30

9.490,—

548
21

13.118.50

28

829

25.386,50

721

25.302,03

569

18.008,50

801

4.890,—
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AKTIVITEITEN
4.1 .

Wijziging statuten

De stichting werkte op de grondslag van de statuten dd. 31 oktober
1980. In die statuten werd de NOS op verscheidene plaatsen aange
merkt als moederinstelling van het museum.
Per 1 januari 1988 echter
NOB in de zin van artikel
bestuur wilde de statuten
gelegenheid gebruik maken
brengen. Het bestuur had
nodig. Dit op haar beurt
te winnen.

werd het museum een beheertaak van het
86, eerste lid, van de Mediawet, Het
bij dit gegeven aanpassen en van de
om ook enkele andere wijzigingen aan te
daartoe de instemming van het NOS-bestuur
diende advies van de Raad van Toezicht in

Op 13 augustus 1990 werd de nieuwe stichtingsakte verleden,
voornaamste veranderingen zijn:

De

- naast de NOS heeft het NOB een omschreven positie verkregen
- voor statutenwijziging dan wel ontbinding is alleen nog de goed
keuring van de Raad van Toezicht vereist
- het artikel over doel en middelen is herschreven op basis van de
ervaringen die de stichting inmiddels heeft opgedaan
- de procedure voor de benoeming van bestuursleden en voor de ver
deling van de bestuursfunkties is vereenvoudigd (de Raad van
Toezicht benoemt; de bestuursleden verdelen onderling de
f unkties).

4.2.

Stemmen des Tijds

Omdat de verkoop van Stemmen des Tijds 4 (1941-1942) iets tegenviel
waren we voorzichtig met het bepalen van de oplaag van Stemmen des
Tijds 5 (1943-1945). Daar mogen we spijt van hebben. De 2.000
exemplaren van de dubbel LP met radiofonische geschiedschrijving
raakten vlot uitverkocht. Ook de oplage van de cassette-uitvoering
bleek te klein, maar die konden we gemakkelijk aanvullen, Intussen zijn er van de cassettes 850 exemplaren verkocht.

Er was ook vrij veel navraag naar eerdere jaargangen (de nummers
1 en 2 zijn niet meer leverbaar).
De dubbel LP of cassette wordt verkocht voor ƒ 20,— eventueel
vermeerderd met ƒ 5,— verzendkosten.

___
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De redaktie bestond opnieuw uit: Ger Lugtenburg (de samensteller),
Mieke van der Heijden (produktie), Heinz Joosten, Tom
Nieuwenhuijsen, Pim Reijntjes en Wim Stokla.
De produktie geschiedt in nauwe samenwerking met het NOB (divisie
radio en fonotheek).

Een presentatie van het Nederlands Omroepmuseum

- De fraai uitgevoerde hoes
van "Stemmen des Tijds"
1943-1945 -

De hoes van de plaat vermeldt nog veel andere namen van personen
en instellingen, waaraan dank verschuldigd is. Ditmaal lichten
we daaruit: de historicus Drs. P.H. Werner (research) en het duo
Henk Smeekes en Stef Sligte van NOB-Design, dat voor een
prachtige hoes zorgde.
4.3.

Kwartaalschrift "Aether"
In oktober 1986 verscheen het eerste nummer. Geleidelijk konden
de omvang en de uiterlijke verzorging worden verbeterd. Als
grote wens bleef over van de komputerletter te kunnen overstappen
naar een drukletter. Welnu, in de loop van het verslagjaar kwam
de Koninklijke Drukkerij en Uitgeverij v/h C. de Boer Jr. N.V.
te Hilversum met het genereuze aanbod onze wens in vervulling te
doen gaan. Bij wijze van sponsoring nam zij een flink deel van
de produktiekosten voor haar rekening. Wij zijn daar uiteraard
gelukkig mee. De verbetering zal per 1 januari 1991 (nummer 18)
worden ingevoerd.
Gedurende 1990 adverteerden Professional Audio Center, AGFA, AEG
en Sony in ons tijdschrift, een onontbeerlijke steun.

De redaktie en de auteurs bleven hun krachten zonder enige ver
goeding aan het blad schenken.

■
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Het tijdschrift wordt gezonden aan de begunstigers van de
Stichting Vrienden van het Omroepmuseum.
Ferdi Keiser, die met zijn vrouw Betty Nol Gobits assisteert bij
het zetten van de teksten, trad tot de redaktie toe. Deze ziet er
nu als volgt uit:

Jan van Herpen (eindredakteur), Kees Cabout (redaktiesekretaris) ,
Gerard van Beek, Peter van Brakel, Rik Brugman, Nol Gobits (tekst
verwerking en opmaak), Ferdi Keiser en Arend Woudsma.

=
7^-'
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Redaktieteam "Aether v.l.n.r. Ferdi Keiser, Gerard van Beek,
Arend Woudsma, Kees Cabout, Rik Brugman, Jan van Herpen,
Peter van Brakel en Nol Gobits -

Arno Weltens bewijst de redaktie goede diensten door het zoeken
van bijpassende illustraties.
4.4.

Jaarboek Mediageschiedenis

Het Omroepmuseum maakt deel uit van de Stichting Mediageschie
denis. Kees Cabout is lid van het bestuur. Dr. Huub Wijfjes
vertegenwoordigt ons in de redaktie.
Ook van het tweede jaarboek was Wijfjes de eindredakteur.

Het boek wordt uitgegeven door de SDU.
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De stof is verdeeld over de onderwerpen film en omroep (of ook de
pers in de stichting - en dus in het boek - wordt betrokken, is
onderwerp van overleg).

1
- Een BRANDPUNT-ploeg in de jaren zestig op reportage in
Nieuw Guinea v.l.n.r. Ed van Westerloo, Aad van den Heuvel
en kameraman Piet Kaart (illustratie uit jaarboek
Mediageschiedenis nr. 2) -

De omroeponderwerpen in het tweede jaarboek zijn:
- een staatskommissie en een luchtbel. De Televisieraad en de
sociaal-kulturele aspekten van een nieuw massamedium 1951-1953
(Rob Berends)
- van familiemagazine naar aktualiteitenrubriek.
punt in maart 1963 (Mirjam Prenger)

KRO’s Brand-

- commerciële omroep en de val van het kabinet-Marijnen in 1965
(Peter de Goede)

- "Je kunt nu eenmaal geen christelijk hoorspel schrijven als je
geen belijdend christen bent". Levensbeschouwelijke aspekten
van het Nederlandse hoorspel 1960-1970 (Ineke Bulte)
- de inleiding van Professor J.C.H. Blom is grotendeels een
enigszins bewerkte en aangepaste versie van gedeelten uit een
toespraak, gehouden op 14 september 1988 ter gelegenheid van de
bekendmaking door de Minister van WVC, L.C. Brinkman, dat
ƒ 35 miljoen beschikbaar werd gesteld voor de archivering en
konservering van beeldbandarchiefmateriaal van de omroepen.

Het Omroepmuseum (Arno Weltens) zorgde voor een flink aantal
illustraties.
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5.

PERSONEELSZAKEN

Organisatorisch en administratief valt het personeel sinds
1 januari 1990 onder het NOB, bureau Audio-Visueel Archiefcentrum
(AVAC). Hiërarchisch aanspreekbaar is de manager van het
Omroepmuseum.
Per 31 december 1990 waren in vaste dienst:
- mevrouw Marieke Veen-Bos - public relations en publiciteit
- Peter van Tulder - archiefmedewerker
- mevrouw Irene Küpper-Lotgering - administratief medewerkster
voor 30 uur in de week
Arno Weltens - ontwerper

mevrouw Wil van Oosteroom
vier dagen per week

administratief medewerkster voor

De fonotheek - onderdeel van AVAC - detacheerde per 1 januari
Harrie Vossen bij ons. Deze is referent voor de zogenaamde oral
history. In die hoedanigheid legt hij regelmatig gesprekken met
(oud-) omroepmedewerkers vast.

Veel dank zijn we verschuldigd aan mevrouw Tineke Sliepen-Tunderman
en aan mevrouw Susan van den Boogaard-Oostdijk, die als vrij
willigsters in de administratie bijspringen, telkens als dat door
een overvloed aan werk, ziekte of vakantie van de vaste admini
stratieve krachten nodig is.

IBUIIPï
*
13 i'l
mevrouw Susan van den Boogaard-Oostdijk -

3
■-8 i
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In de hoofdstukken die over het depot en over de publiciteit en
public relations handelen staat vermeld welke belangrijke rol de
tientallen vrijwilligers spelen, die een verscheidenheid aan
taken verrichten.
Het depot bleef werken onder leiding van Arend Woudsma (als
vrijwilliger 2? dag per week).
Kees Cabout bleef voor 20 uur per week aktief voor het museum, eveneens op basis van vrijwilligheid.
Marcel Kwaijtaal, student Nederlands aan de Katholieke Universiteit
van Nijmegen, beëindigde zijn op 1 november 1989 begonnen stage,
gewijd aan ons edukatief projekt "Hoezo Hilversum ?!". Hij ver
richtte een onderzoek naar de beste opzet voor een mogelijk volgend
edukatief projekt. Zijn rapport werd aanvaard als afsluitend
werkstuk voor zijn doctoraalstudie. Hij mag zich nu doctorandus
noemen.

In september begon Gerard van der Rijst, student theaterweten
schappen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, in het kader van een
stage onderzoek naar het televisiedrama in de periode 1957-1962
(de overgang van de rechtstreekse opvoering naar de geregistreerde
opvoering).
Via het NOB werd aan het Ministerie van WVC verzocht per 1 januari
1991 twee formatieplaatsen op de beheertakenbegroting te mogen op
voeren: één voor een depotbeheerder/conservator en één voor een
manager. In het verslagjaar viel daarover geen besluit.
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6.

HUISVESTING
Al enkele jaren achtereen maken we in ons jaarverslag melding van
zorgen over de huisvesting. Vooral het depot zit in de moeilijk
heden. Technisch en klimatologisch is de ruimte onder televisie
studio 1 op het Omroepkwartier heel geschikt, maar ze is veel te
klein geworden. Al in 1988 is het voormalige technische magazijn
in het Beiersdorf-komplex als dependance in gebruik genomen, maar
met enkele jaren moet dit ontruimd worden.

Even heeft het ernaar uitgezien, dat we èn met het museum èn met
het depot een goede plaats zouden kunnen vinden in de voormalige
VARA-studio, die in 1990 door het NOB is aangekocht. Echter bleken
onze belangen te botsen met die van het Muziekcentrum voor de
Omroep, dat als hoofdgebruiker van het VARA-gebouw is aangewezen.
Er is nog geen uitzicht op een oplossing van ons probleem.
Behalve het al vermelde depot onder de televisiestudio en het ma
gazijn in Beiersdorf bleven tot onze beschikking:
- het pand Melkpad 34 (het eigenlijke museum)
- een kamer voor Marieke Veen-Bos en haar assistente op het
Omroepkwartier (ze is voor de tiende keer verhuisd !)
een kamer voor Arno Weltens eveneens op het Omroepkwartier
een garage aan de Nieuwe Havenweg voor de plaatsing van groot
materieel (reportagewagens).

___________
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7.

PUBLIC RELATIONS EN PUBLICITEIT

7.1 .

In het museum
Niemand zal ontkennen dat Nederland een bijzondere omroephistorie
heeft.
Deze wereld van radio en televisie prikkelt de nieuwsgierigheid van
velen en het Omroepmuseum voorziet dan ook duidelijk in een be
hoefte. Ouderen voelen nostaligische gevoelens opkomen bij het zien
van attributen uit vervlogen dagen en foto’s van diegenen, die
eens voor iedereen bekende ether-persoonlijkheden waren. Jongeren
kijken met verbazing en bewondering naar apparatuur uit de begin
fase van radio en televisie en krijgen en passant vele wetenswaar
digheden te horen over de ontstaansgeschiedenis van de omroep in
Nederland en de politieke problemen, die er al bijna vanaf het
begin aan verbonden zijn geweest. En natuurlijk komt voor de lief
hebber ook de techniek aan de orde.
Dit jaar hebben wederom velen in groepsverband (387 groepen) of als
individuele bezoeker de weg naar het Omroepmuseum weten te vinden.
De afspraken met de zendgemachtigden en het NOB om groepsbezoek aan
de studio’s te kombineren met een bezoek aan het museum zijn aan
merkelijk uitgebreid.
Maar opvallend is de explosieve groei van het aantal individuele
bezoekers vergeleken met voorafgaande jaren, op onze "open dagen"
en in de schoolvakanties, wanneer het museum dagelijks open is.

Jammer dat we nog steeds kampen met ruimtegebrek, waardoor we helaas
reeds in februari een aanvraag voor bijvoorbeeld een datum in mei
niet kunnen inwilligen omdat deze dag reeds met vier groepen is vol
geboekt.

De spreiding van onze bezoekers in de afgelopen jaren is als volgt:
Groepsbezoek

Individueler

Totaal

1987

12.710

5.363

18.073

1988

14.724

6.689

21 .413

1989

15.669

5.331

20.911

1990

10.933

10.747

21.680
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Dit jaar konden we als hoogtepunt onze 100.000ste bezoeker ver
welkomen. Het werd één van de gezinsleden van de familie
Van Schijndel uit Utrecht. Het hele gezin werd op 19 april door ons
in het zonnetje gezet (zie verder paragraaf 7.6.).
7.2.

Gastheren/gastvrouwen
Het Omroepmuseum is het visitekaartje van de omroepen. Dat vinden
de bezoekers ook, die een gastvrij onthaal krijgen in het museum.
In ons gastenboek lezen we dat de persoonlijke benadering en de vak
kundige uitleg van onze vrijwillige gastheren en gastvrouwen zeer
op prijs wordt gesteld en dat men hun omgeving attent zal maken op
het museum. Een betere mond tot mond reklame kunnen we ons niet
denken.
Wij vermelden graag hier de namen van de grote groep vrijwilligers,
die onze bezoekers ontvangen en naar doelgroep gericht de rond
leidingen verzorgen. Verder zijn zij bereid om de vaste medewerkers
in allerlei werkzaamheden te assisteren, zoals het inpakken en verzendklaar maken van de mailing van onze LP's en cassettes "Stemmen
des Tijds", het verzorgen van diverse persmailingen, het verrichten
van onderhoudswerkzaamheden, het ophalen van schenkingen in den
lande en het gereed maken van tentoonstellingen op lokatie.
Kortom, hun hulp is onmisbaar.

Onder leiding van Marieke Veen-Bos, P.R. Manager (beroepskracht)
worden zij ingezet om al deze werkzaamheden te verrichten.
Een groot deel van 1990 kon Wil van Oosteroom, haar assistente en
tevens beroepskracht, haar werkzaamheden op de afdeling public
relations en publiciteit niet vervullen.
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Onze vrijwilligster Tineke Sliepen-Tunderman bood aan om zolang dat
nodig mocht zijn, Wil van Oosteroom’s werkzaamheden over te nemen.
Onze dank voor deze inzet en de kundige wijze waarop de PR werkzaam
heden door haar werden afgewikkeld.
Daarnaast wordt bij PR-presentaties een beroep gedaan op
Rita Pieterse-Hofmeester (vrijwilligster).

Graag vermelden wij onze gastvrouwen in 1990 voor het museum:
Mies Aukes, Josien Blüm, Ina van Gent, Mieke van der Heijden,
Marije Kaart-Joosten en Marianne Michielen
en de gastheren:
Wim Aukes, Wim van den Berg, Johan van de Berge, Gerrit den Boer,
Wilant van den Boogaard, Theo Bouman, Peter van Brakel, Wim du Coux,
Arie van Diermen, John Eekhuis, Guus Hartendorf, Niek Hartog,
Walter Koehorst, Joop Kuipers, Stef Lokin, Harry Lustenhouwer, Stan
van Marle, Wil Meester, Frans Muriloff, Adrie van Oorschot, Arie
Otten, Pieter Peek, Jan de Roo, Tom Sinoo, Wim Stokla, Arnold van
Veluwen, Jan van Viegen en Filip Wagter.

f

- Gastheer Theo Bouman legt de bezoekers de werking van de
kristalontvanger uit Dit jaar waren er, helaas voor ons, enkele mutaties in dit team.
Hierbij gaat onze dank uit naar hen die afscheid van ons namen voor
hun vriendschap, inzet en enthousiasme met alle respekt voor hun
keuze.
Het echtpaar Jan en Didi Jansen ging zich vanaf april dit jaar toe
leggen op het ontsluiten van historische archieven. Karei van der
Velden moest om gezondheidsredenen gas terugnemen, evenals het

-18-

echtpaar Joop en Nel Barber. Hopelijk zien we ze weer gauw in ons
midden terug.
Verder gaf Marije Kaart-Joosten te kennen dat ze vanaf 1991 een
studie wilde gaan oppakken.
Maar we mochten dit jaar in ons team de gastheer Rien Eerhardt
verwelkomen. In het vorige verslagjaar maakten we er melding van
dat Tini van Veluwen-Griffioen haar tijd aan andere zaken ging be
steden. We zijn verheugd, dat zij dit jaar wederom ons team wilde
versterken.

Gastvrouw Tini van Veluwen-Griffioen 7.3.

Resultaten verkoop
In paragraaf 4.2. wordt melding gemaakt van een lichte tegenvaller
bij de verkoop van "Stemmen des Tijds" deel 4 (1941-1942) in 1989.
Daarentegen verloopt de verkoop van de dubbel LP deel 5 (1943-1945)
zo goed dat we al snel "uitverkocht" moesten melden. We mogen
konstateren dat veel bestellers reageerden op de uitgebreide aan-
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dacht, die aan deel 5 besteed is in diverse radio-uitzendingen. De
cassette van deel 5 kunnen we nog wel leveren evenals de dubbel LP
deel 3 (1939-1940) en deel 4 (1941-1942).

Alle lof voor de inzet van onze vrijwilligers, die opnieuw kans
zagen om in korte tijd alle bestellers van de dubbel LP en cassette
van hun postpakket te voorzien.
De AVRO was ons wederom gastvrij gezind. Ze stelde ons een ruimte
beschikbaar waar vanuit deze mailing kon plaatsvinden.

Al onze andere verkoopartikelen aan de balie van het museum zoals
het boek "Hallo, hier Hilversum", onze museumcatalogus, het boekje
"Muziek uit de Aether" en de Museumjaarkaart zijn goed verkocht.
7.4.

Samenwerking
De PR afdeling heeft ook dit jaar zoveel mogelijk kontakten gelegd
en verstevigd met instellingen en organisaties die voor ons van be
lang zijn en ons gesteund hebben op het gebied van diverse promo
tionele aktiviteiten en samenwerkingsprojekten. Een aantal worden
in dit verslagjaar wat uitgebreider genoemd maar in deze paragraaf
vermelden we o.a. Bezoekerscentrum Corversbos, busondernemingen/
touroperators, campings/recreatiegebieden/vakantiehuizen Gooi,
Culturele Raad Noord-Holland, Culturele Manifestatie "Rondom Gooi
land", hotels/restaurants Gooi, de Gooise Musea, Nederlandse
Vereniging voor Geluid- en Beeldregistratie, NIVON, NOB, NOS, omroepverenigingen/zendgemachtigden, landelijke VVV’s, VVV Gooi- en
Vechtstreek, werkgroep "Hilversum Promotie", Joop van der Ende
Produkties, John de Mol Produkties, personeelsverenigingen/vrouwenorganisaties.

Begin mei werden wij benaderd door de Postbank met het verzoek om
medewerking te verlenen aan haar "maand-aktie" voor de Junior
Blauw Spaarrekening. Iedere maand kiest ze voor een bepaald thema
zoals sport, hobby’s, beroepen, kleding enz. Voor de maand
oktober kwam zij met het voorstel om "televisie" als thema te
kiezen. Aan het Omroepmuseum werd gevraagd tekst en foto’s te
leveren voor het themaboekje "Hoe worden televisieprogramma’s ge
maakt", waaraan een prijsvraag werd verbonden.

Jeugdige nieuwe spaarders in de maand oktober kregen, indien zij
een spaarrekening openden, dit boekje uitgereikt. Voorts werd
afgesproken, dat de prijsvraag die hieraan verbonden was verder
door het Omroepmuseum zou worden georganiseerd. In nauwe samen
werking met de AVRO en John de Mol Produkties werd een dertigtal
jongeren een "dagje Hilversum” aangeboden.

_________
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- Themaboekje van de ”Postbank-aktie"

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde samenwerking tussen
Postbank en Omroepmuseum.
7.5.

Themadagen, symposia, bijeenkomsten
Zoals gebruikelijk was het Omroepmuseum vertegenwoordigd op
diverse vergaderingen van de Nederlandse Museumvereniging en op de
sektiedagen van de afdelingen PR, Educatief, Historisch en
Technisch en Transport.
Ook waren wij vertegenwoordigd op de discussiedagen rondom het
concept van de ICOM-code (International Counsel of Museums) waar
in de "gedragslijn professionalisering van het Nederlands museumberoep" vastgesteld zal gaan worden.

De "PR-department" van het ICOM heeft besloten Marieke Veen-Bos te
benoemen tot "voting-member" van deze afdeling.
Tevens is zij dit jaar benoemd tot secretaris van de sektie
Technische en Transport Musea van de Nederlandse Museumvereniging.
7.6.

Aktiviteiten in het museum
- In de Krokusvakantie werd de videopresentatie van de omroep
verenigingen in de "zuilengalerij” feestelijk gestart. Deze belang
rijke uitbreiding in de expositie ”Televisie te kijk gezet" betreft
een videowand met acht monitoren, waarop de omroepverenigingen zich
presenteren met een eigen programma. Spontaan hebben de omroepen
gereageerd op onze wens om deze "zuilengalerij” gerealiseerd te zien
en het resultaat van deze samenwerking is uniek.
Door de keuze van de inhoud van het programma aan de omroepen zelf
over te laten is het resultaat zeer verrassend. Zo presenteert de
een zich met een korte terugblik op haar omroepgeschiedenis met
historische beelden, gevolgd door een uitgebreid overzicht van het
huidige programma-aanbod, terwijl een andere omroepvereniging een
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een flitsend overzicht geeft van haar programma’s waar ze nu voor
staat. Met behulp van koptelefoons kan men naar keuze de verschillende programma’s volgen. Het totaal aantal bezoekers in de krokus
vakantie van 24 februari t/m 4 maart: 2.422 personen.

- De videopresentatie van de omroepverenigingen in de
"zuilengalerij” - Tijdens de Paasvakantie hebben wij onze 100.000ste bezoeker ge
noteerd. Ruim zes jaar na de opening stapte op donderdagmiddag,
19 april deze het pand binnen. Mevrouw Jeanette van Schijndel en
haar echtgenoot, Rob met hun kinderen Pascal en Dennis. Ze hoorden
eerst een toespraak van onze voorzitter Ben Schmitz, die nog eens
benadrukte dat het culturele erfgoed van radio en televisie een
instituut als een eigen museum dubbel en dwars waard is. Het vier
tal werd overspeeld met kado’s, die de acht omroepvereningen, het
NOB, de NOS en de Wereldomroep ter beschikking hadden gesteld.
Zeer in de smaak vielen de unieke radio in de vorm van een ouder
wetse microfoon en een klok die een satelliet voorstelde.
Gelijk stond Tineke de Groot van AVRO’s Service Salon klaar om het
gezin "live” in de uitzending te halen.

i
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- De familie Van Schijndel wordt geïnterviewd in het programma
AVRO's Service Salon - De "hoorspelklankzuil" was tevens gereed vlak voor de Paas
vakantie als één van de laatste items in de renovatie van de ten
toonstelling "Hallo, hier Hilversum". Via koptelefoons kan men
hoogtepunten beluisteren uit hoorspelen van vóór en na de oorlog.
Heel wat tijd is gestoken in het zoeken van geluidsmateriaal in
de verschillende archieven van de omroepen en het NOB.

De "hoorspelklankzuil" laat fragmenten horen van o.a. de avon
turen van Oome Keesje, de familie Doorsnee, de Sprong in ’t
heelal en Paul Vlaanderen. Teksten van Willem van Cappellen,
Annie M.G. Schmidt, Jan de Vries, Francis Durbridge en Charles
Chilton komen tot leven in de stemmen van Willem Tollenaar, Kees
Brusse, Mieke Verstraete, Hetty Blok, Rijk de Gooyer, Ko van Dijk,
Jan van Ees en vele anderen.
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Gecombineerd met een echte hoorspeldeur (voorzien van alle schuiven,
sloten en knippen, die in de studio’s gebruikt werd om natuurgetrouw
alle ”deur”geluiden te maken) en met foto’s van andere hoorspelattributen en acteurs, is deze presentatie een aanwinst in het
Omroepmuseum. In de vakantieperiode van 13 t/m 22 april kwamen
1.191 bezoekers bij ons binnen.
&

- Veel belangstelling op onze open dagen voor onze
"hoorspelklankzuil” - Traditioneel was het Omroepmuseum gedurende het Nationaal Museum
weekend geopend.
Voor de jonge bezoekers waren er KRO-kleurplaten om thuis mooi in
te kleuren en wie een echte speurneus had kon zijn best doen om de
puzzelplaat van de KRO op te lossen. Alle kinderen kregen na het
opsturen van de KRO een persoonlijk briefje en een presentje.
In dit weekend van 28 en 29 april hadden we 236 bezoekers.
- Op Koninginnedag was het museum opgenomen in de oude ambachten/
antiekbraderie route rondom de 's Gravelandseweg. Speciaal voor
deze dag was er een promotiestand voor het museum, waar iedere be
zoeker na afloop van het museumbezoek gratis een aardige omroepattentie meekreeg, beschikbaar gesteld door alle omroepverenigingen.
Deze dag noteerden wij 385 bezoekers.
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- In het Omroepmuseum werden op 21 mei tijdens een persconferentie
de eerste exemplaren van de bundel "Morgen komt een nieuwe dag",
liedjes van en om de oorlog 1939—1946, samengesteld door Co de Kloet,
in ontvangst genomen door Jetty Paerl - Jetje van Radio Oranje - en
Eddie Christiani.

- Het eerste exemplaar
van "Morgen komt een
nieuwe dag" wordt door
Co de Kloet aan Jetty
Paerl aangeboden - Met tal van aktiviteiten voor de kinderen was het Omroepmuseum op
eerste en tweede Pinksterdag (3 en 4 juni) geopend, Er waren speurtochten, videospelletjes en gratis omroepstickers. Voor de
volwassenen waren er fragmenten te zien van oude televisieprogram
ma’s. Dit Pinksterweekend bezochten 399 bezoekers het museum.

- Gedurende de zomermaanden juli en augustus waren we iedere dag
geopend. In diverse videopresentaties waren tal van fragmenten te
zien uit programma’s als "Dappere Dodo", "Okkie Trooy", de "Thunderbirds", "Pipo de Clown", maar ook hoogtepunten uit programma’s met
Mies Bouwman, Theo Eerdmans met Maud en Godfried Bomans.
Verder was er een speciale "DORUS" video-kompilatie van ruim ander
half uur met tal van bekende en minder bekende liedjes, sketches en
fragmenten uit Saint Germain des Prés.
Het schitterende weer heeft 5.118 personen er niet van weerhouden
het Omroepmuseum te bezoeken.
- De Culturele Manifestatie "Rondom Gooiland" was voor het Omroep
museum aanleiding om een speciale tentoonstelling op de eerste
etage in te richten met als onderwerp "Gooiland: omroeplokatie".
Van 28 september t/m 31 oktober kon men zien, welke interessante rol
schouwburg/theater Gooiland heeft gespeeld met betrekking tot de
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omroep. Zo hebben diverse omroepen heel wat keren gebruik gemaakt
van de lokatie Gooiland voor de meest uiteenlopende radio- en
televisieprogramma’s, o.a. cabaret, toneelstukken, jazz-festivals,
liedjesbeurzen, opera’s, operettes en concerten.

Op panelen en vitrines zag men attributen van bekende namen in de
showbizz als Toon Hermans, Mies Bouwman, de "dames" Snip en Snap,
Anita Meyer en Bernard Haitink, die allen op de planken van Gooi
land hebben gestaan. Verder waren er fragmenten te beluisteren van
radio-opnamen die in Gooiland zijn opgenomen en er draaide een
video met een overzicht van de geschiedenis van het complex.

De beeldhouwster Beb Sturm-van den Bergh uit Naarden stond voor de
duur van deze mini-tentoonstelling enkele van haar bronsfiguren af
uit de wereld van theater en cabaret.

- Eén van de illustraties "Gooiland: omroeplokatie" -

- In de herfstvakantie (13 t/m 21 oktober) was het museum dagelijks
geopend. Voor de jeugd waren er tal van aktiviteiten. We lieten
zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt bij het tot stand
komen van een radioprogramma en televisieopname. In deze periode
noteerden we 700 bezoekers in ons gastenboek.

7.7.

Edukatieve projekten
Het Omroepmuseum ontvangt het gehele jaar door schoolgroepen. Bij
een reservering wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de les
brief die aangepast kan worden aan de leeftijd en niveau van de
leerlingen.
Wanneer er naar aanleiding van een specifiek onderwerp, dat op

___________________________________________________
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school behandeld is, de wens geuit wordt dit toe te spitsen in onze
rondleiding, wordt dat door onze gastheren/gastvrouwen graag ge
daan.
We merken dat het toesturen van de uitgebreide dokumentatiemap met
daarin de lesbrief (om die van te voren te behandelen in de les),
door het onderwijzend personeel zeer wordt gewaardeerd.

Verder kwam er een vervolg op het initiatief van de streekconsulente van de Gooise Musea, Birgitta Fijen, voor een edukatief
projekt/mailing naar alle scholen in de regio. Ieder museum kon
zijn edukatief materiaal presenteren in een gezamenlijke map.

7.8.

Gooise Museumkrant
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Sinds 1987 hebben de elf musea in het Gooi zich verenigd in de
Stichting Gooise Musea. Door samenwerking tussen deze musea
worden aktiviteiten voor het publiek bevorderd en het bezoek aan
de musea gestimuleerd. Eén van de aktiviteiten is de Gooise Museumkrant. De musea presenteren zich in deze krant, geven informatie
over hun tentoonstellingen, de kollektie en hun eventuele edukatieve projekten.
De Gooise Museumkrant zal tweemaal per jaar verschijnen en wordt
gratis verspreid in een oplage van 20.000 stuks via de VVV-kantoren,
bibliotheken, scholen, campings en de musea in het Gooi.
In juni verscheen het eerste nummer. Ieder museum kon zijn wetens
waardigheden en informatie kwijt op één pagina van de krant. Al
gauw bleek, dat de krant enthousiast werd ontvangen bij het publiek.
In oktober verscheen het tweede nummer, dat was toegespitst op de
diverse edukatieve projekten in de musea.

Het Omroepmuseum heeft het initiatief genomen om de krant mee te
sturen in de dokumentatiemap die bij een groepsreservering door
ons verzorgd wordt. Daar deze mailingen landelijk zijn, dragen we
een steentje bij om een "dagje Gooi" museaal te besteden.

7.9.

Museum als lokatie

Ook dit jaar vonden diverse omroepverenigingen de weg naar het
Omroepmuseum met verzoeken om het museum als lokatie te mogen ge
bruiken. Ook van buiten de omroep werd heel wat keren een verzoek
gehonoreerd. Maar een verzoek van de organisatie van een bloemen
corso, om één van onze historische kamera’s uit de jaren ’50 te
plaatsen bovenop een praalwagen, ging ons iets te ver.
In telegramstijl vermelden wij:

- opnamen TELEAC t.b.v. cursus Klassieke Mechanica Radio
- ontvangst stagiaires en medewerkers Polygoon/Filmarchief NOB
- achtergrondinformatie voor gasten NOT in museum en depot, wat
resulteert in schenking van deel van hun archieven
- TROS-opnamen t.b.v. voorlichtingsprogramma
- TV-opnamen Opleidingen Mediacentrum
- voor de HDTV presentatie op de FIRATO 1990 diverse opnamen in
museum en lokatie met TV-toestellen uit depot
- TV-opnamen Westdeutscher Rundfunk Köln voor programma "Kulturweit
Spiegel"
- radio-opnamen cursisten Opleidingen Mediacentrum
- TV-opnamen AVRO programma "De uitdaging"
- TV-opnamen t.b.v. opleidingen VIDECOM
- radio-opname Lokale Omroep Waddinxveen
- video-opname t.b.v. promo-video Hilversum in opdracht van de
Gemeente Hilversum
- radio-opname voor Radio Stad Utrecht
- TV-opname "Van Gewest tot Gewest" item Filmdagen
- NCRV TV-opname t.b.v. programma "Dubbeltje te weinig"
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- Radio Flevoland: opname in onze mini-tentoonstelling "Gooiland:
omroeplokatie"
- EO TV-opname voor programma "Vrouw zijn". Thema: dagje uit met
kinderen
- radio-opname thema "Gooiland: omroeplokatie" voor Radio NoordHolland
- TV-opname TROS t.b.v. "Pop-formule"
- radio-opname van de Ziekenomroep Laren
- voor het TV-programma "Hollywood Connection" werden aan de KRO
foto’s en achtergrondinformatie verstrekt
- Wereldomroep TV-opname door studenten Opleidingen
- EO TV-opname t.b.v. programma "TV-fruitmand"
- radio-opname Lokale Omroep Den Haag
- diverse jonge echtparen kozen het museum als lokatie voor hun
bruidsfoto reportage

I

r
- Het bruidspaar Lensink-Busker 7.10. Externe tentoonstellingen

Op verzoek van de Openbare Bibliotheek in Noordwijk, die hiermee
een historisch tintje wilde geven aan haar 15-jarig bestaan, hebben
wij van 26 februari t/m 7 maart een overzichtstentoonstelling ge
boden van de Phonografie, waarin zowel op panelen als in vitrines
de ontwikkeling werd getoond vanaf de wasrol van Edison tot aan de
CD. Daarnaast toonde de expositie de "verpakking" van geluids
dragers vanaf de kokers van de Edisonrollen, de vaak bruine hoezen
van de 78-toeren platen tot de ontwerpen waarin de CD’s verpakt
zitten.
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In Hengelo bij Radio Oost maakte het onderwerp "autoradio-draagbare
radio 1950-1985" plaats voor het thema "de ontwikkeling van de
radiobuis/radiolamp".
De Wereldomroep besloot om de expositie in de hal rondom de nieuwe
radio-studio1s te verlengen tot eind februari 1990. Deze geeft een
foto-overzicht van de ontwikkeling van radio en televisie, zowel
programmatisch als technisch van 1919 tot heden.

7.11. Bijzondere aanwinsten

Ruim een derde deel van zijn leven heeft Cor Witschge de rol van
Pipo de Clown gespeeld. Afscheid nemen viel niet mee voor de on
gekend populaire tv-held.
In het NCRV-programma "Rondom Tien" nam Cor Witschge definitief
afscheid van zijn Pipo-rol. Hij schonk zijn beroemde clownskostuum
met zijn make-up koffer aan het Omroepmuseum. Voorlopig heeft het
een plek gekregen in ons depot, wachtend op een gelegenheid (groter
pand) om een verdiende hommage aan deze TV-clown te presenteren.

ii

Pipo" schenkt zijn pak tijdens de uitzending aan het museum -

Een aardige bijkomstigheid van de opruimwoede die de VARA in haar
greep had in verband met de verhuizing naar de nieuwbouw dit jaar
is, dat er allerlei materiaal boven water kwam dat interessant
bleek te zijn voor ons Omroepmuseum. Zo kwamen wij aan de kleding
die jarenlang werd gedragen in het inmiddels gestopte programma
"De film van Ome Willem" door de drie "clowns" Teun, Toon en
August. Verder kregen we tientallen hoedjes, die altijd door het
kinderpubliek werden gedragen en last but not least het OmeWillem-jack, T-shirt en petje. Een aantal draaiboeken behoorde
ook tot de schenking.
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In de aanwinstenvitrine, die in het museum op de eerste etage staat
en regelmatig nieuwe, bijzondere, curieuze of unieke schenkingen
laat zien, wijzen wij onze bezoekers op de mogelijkheid om bij het
opruimen van de zolder of bij een verhuizing aan ons te denken.
Apparatuur, dokumentatie, foto’s: het wordt door ons dankbaar
aanvaard.
7.12. Publiciteit in druk

Evenals vorige jaren heeft de VV Gooi- en Vechtstreek een
Hilversum-folder uitgebracht waarin alle bezienswaardigheden zijn
vermeld. Onze vermelding hierin bracht heel wat bezoekers dit
jaar naar het museum.

Verder noemden wij reeds in paragraaf 7.8. de uitgave van de
Gooise Museumkrant die gunstig gewerkt heeft voor ons bezoekers
aantal .
De kontakten met de toeristische en culturele journalisten hebben
geleid tot meer aandacht in de regionale en landelijke bladen.
Promotionele aktiviteiten, die wij met name ontplooien ter ge
legenheid van schoolvakanties, zijn ondenkbaar zonder hun daad
werkelijke steun. We zijn daar erkentelijk voor.
Daarnaast zijn heel wat bezoekers attent gemaakt op het museum door
vermeldingen in diverse museumgidsen, de Gids voor School- en
Verenigingsreizen, de uitgaansagenda’s iedere week in de Gooi- en
Eemlander en de Gooi- en Eembode, de Museumjaarkaartgids, de
Gouden Gids en diverse VVV-gidsen met groepsdagtoertochten.

Een aantal malen publiceerden de omroepgidsen, Spreek’buis, NOBweekberichten en NOB-Bericht over onze aktiviteiten.

7.13

Publiciteit in radio- en televisieuitzendingen
De zendgemachtigden hebben ons ook dit jaar promotioneel onder
steund. Wij gaven al aan, hoe het groepsbezoek aan studio’s vaak
gekombineerd wordt met een bezoek aan het museum. Verder hebben
de omroepen en lokale zendgemachtigden in diverse radio- en
televisieuitzendingen de nodige aandacht aan ons besteed. De
vermelding in ons gastenboek: ”We hoorden, of zagen het in
programma” komen we veelvuldig tegen.
We mogen konstateren dat de explosieve groei dit jaar van het aan
tal individuele bezoekers mede dankzij deze aandacht in de RTVmedia genoteerd kan worden.
Radio
AVRO 3 maal, NOS 2 maal, TROS 3 maal, VARA 2 maal en verder:
Radio Noord-Holland 6 maal, VLOH 6 maal, Radio Omroep Gelderland
1 maal, Lokale Omroep ’s Graveland 2 maal, RANO 1 maal,
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SEGLO 1 maal, Lokale Omroep Waddinxveen 1 maal, Radio Utrecht
1 maal, Radio Flevoland 1 maal, Ziekenomroep Laren 1 maal en
LOCATEL Den Haag 1 maal.

Televisie
AVRO 2 maal, EO 1 maal, NCRV 2 maal, NOS 2 maal, TROS 1 maal, VARA
1 maal, RTL4 1 maal
en verder
ARD 1 maal, Kabelkrant Gooi- en Eemlander 2 maal, Teletekst 9 maal.

-32-

8.

VERSLAG VAN DE CONSERVATOR/DEPOTBEHEERDER

8.1 .

Aktiviteiten in de depots van het Omroepkwartier

In het depot omroepkwartier, gehuisvest onder TV-studio 1, zijn
ondergebracht:
-

8.2.

de kollektie historische objekten
de bibliotheek en het archief (twee aparte ruimten)
de kollektie beeld- en geluiddragers (aparte ruimte)
14 werkhoeken voor onze vrijwilligers (21) en vaste medewerker
(1 )

Overzicht depotmedewerkers 1990

vanaf:
07-1982
06-1983
07-1983
03-1984
03-1984

Arend Woudsma
Wim Rotermundt
Peter van Tulder
Hilbert van Doorn
Janny van Heusden

03-1985
03-1985
01-1987
04-1987
05-1987
01-1989
03-1989
04-1989

Oscar Sillem
Kees Pel
Jan van Herpen
Wim Farber
Hans Noteboom
André de Raaff
Piet Bakker
Ferdi Keiser

04-1989
08-1989

Jan Martens
Norah van Zaale

08-1989

Phons van Zaale

09-1989

Henk Versteeg

01-1990
01-1990
01-1990

Tim de Wolf
Dick Zijlman
Michiel v.d. Smeede

01-1990
09-1990

Fred Hennephof
Rien Eerhardt

alg. conservator/depotbeheerder
conservator fotokollektie
archiefmedewerker
restaurateur algemeen, optiek
bibliothecaresse, invoer boeken
in PC
restaurateur radio
restaurateur radio-omroepapparatuur
registratie nalatenschappen
depotbeheerder/administrateur
systeembeheerder automatisering
conservator handelsplaten
conservator radio
fotograaf t.b.v. kollektie en
registratie videobanden
depotbeheerder/administrateur
foto- en objektenkollektie, invoer
in PC
fotoregistratie en registratie
handelsplaten
conservator grammofoonplaten
(eigen opnamen)
conservator platensnijmachines
registratie technische dokumentatie
restaurateur TV-kamera’s en video
recorders
bibliotheekmedewerker
fotografie medewerker

André de Raaff, depotmedewerker sinds januari 1989, is ons op
7 mei 1990 helaas ontvallen.
In ons tijdschrift "Aether" beschrijft Harrie Vossen, de oral
history medewerker van ons museum, de levensloop van André de
Raaff, ” Een leven op vleugels ”.

In het depot heeft hij honderden 78-toeren platen, vooral van het
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lichtere genre, geïnventariseerd. Elke week klonk er vrolijke
muziek door het depot en soms kwam hij een plaat tegen die hij
zelf gemaakt had !

Ach, zei hij een keer, wil je me een plezier doen, ik zoek een flesje
waar ik wat condenswater uit mijn koelkast in kan doen. Dat heb ik
nodig voor het schoonmaken van de platen
de fijne kneepjes.

- André de Raaff in zijn werkhoek in het depot -

8.3.

Registratie
Het aantal en de omvang van aktiviteiten op het gebied van de
registratie namen gestadig toe; daarmede samenhangend ook de bezet
tingsgraad van de 2 PC's in het depot.
Om de met de automatisering samenhangende vragen te kunnen beant
woorden en voorkomende problemen aan te pakken en op te lossen
zonder de lopende invoeringswerkzaamheden te stagneren, werd een
derde PC ingezet.
Omdat de bestanden van de attributen (A-ROMUS) en het fotomateriaal
(F-ROMUS) thans een omvang hebben van enige duizenden ingevulde
formulieren vergt het zoeken/bijwerken en sorteren in deze be
standen steeds meer tijd. Ook nadat de mogelijkheden van het
gebruikte Q&A programma, zoals het indexeren en versneld zoeken
op sleutelwoorden, beter werden benut blijken de aanwezige XT-PC’s
aan de trage kant voor bestanden van deze omvang. En ook omdat de
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komende tijd verwacht mocht worden dat de omvang van eerder ver
melde bestanden zich nog sterk zal uitbreiden en het aantal gelijk
tijdige invoeringsaktiviteiten ook nog verder toeneemt, werd met
instemming van de Technische Kommissie besloten tot de aanschaf van
een snellere AT-PC.
Na een uitgebreide verkenning werd besloten om aan te sluiten op
een voordelige gesubsidieerde aanbieding van de Nederlandse Museum
vereniging (NMV), nl. een Philips PC3230/1Mb/40Mb van het PCmuseumprojekt II.
Om de mogelijkheden van het Q&A programma beter te kunnen benutten
en vragen over het gebruik te stellen hebben een tweetal vrij
willigers deelgenomen aan een cursus, eveneens georganiseerd door
de NMV.

In het kader van het lidmaatschap van NMV werden een aantal
symposia bijgewoond met het thema museale automatisering waarbij
ook leveranciers met apparatuur en programma’s waren betrokken met
demonstraties van fabrikanten. Een steeds daarbij weerkerend thema
is de behoefte van musea om naast de bestandsgegevens van de
attributen gelijktijdig te kunnen beschikken over een duidelijk
herkenbare afbeelding. Voor de meeste musea, waaronder het onze,
is daarbij van doorslaggevend belang de eis om ook dit afbeeldingenarchief gaandeweg de invoering op te kunnen bouwen, De technische
mogelijkheden daarvoor staan echter nog niet ter beschikking, Van
deze november-bijeenkomst is een uitgebreid verslag aanwezig.
Bij de NMV-bijeenkomst van 14 december 1990 werd besloten tot het
instellen van museale gebruikersgroepen, resp. Noord, West en
Oost, voor ondersteuning van de automatiseringswerkzaamheden. Het
Omroepmuseum is toegetreden tot de regio Oost. Deze komt in maart
1991 voor het eerst bijeen in Zutphen.

Stand van de automatiseringswerkzaamheden per 31 december 1990:
Attributen A-ROMUS - ca. 2500 stuks, nog in te voeren 2600 stuks
Boeken B-ROMUS - ca. 750 stuks, nog in te voeren 2900 stuks
Foto’s F-ROMUS - ca 5000 stuks, nog in te voeren 3000 stuks
Geluidsfragmenten: overleg met de leiding van de fonotheek van
het NOB om aan te sluiten aan de daar gebruikte elektronische
kaartenbak leverde geen resultaat op. Wel werd mede op grond van
dit systeem een eigen registratieformulier G-ROMUS ontworpen
en in gebruik genomen. Aantal geregistreerde fragmenten per
31 december 1990 ca. 600 stuks, nog in te voeren 2400 stuks.
Ook voor videofragmenten werd een registratieformulier vastgesteld
nl. V-ROMUS. Naar verwachting zal dat in 1991 in gebruik worden
genomen.
Door capaciteitsgebrek werd helaas geen voortgang geboekt met de
vastlegging van dokumenten en tijdschriften in de PC met het in
1989 ontworpen registratieformulier D-ROMUS.
De technische kommissie heeft in het verslagjaar een uitvoerige
inventarisatie ondernomen om te weten waar al onze objekten zich
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bevinden en hoeveel ruimte daar nu door in beslag wordt genomen.
In totaal is nu 1800 m2 depotruimte in gebruik waarvan 300 m2 nog
vrij is. Voor de toekomst is vastgesteld dat wij nog 400 m2 nodig
hebben om onze werkhoeken uit te breiden.
Gaan wij ook grote(re) decorstukken opnemen dan hopen wij nog
600 m2 depotruimte te kunnen verwerven.

Van de kollektie historische objekten zijn er nu ca. 5100 op
registratiekaarten beschreven, deze kaarten zijn ook van een
kleurenfoto voorzien. Van deze 5100 zijn er nu 2500 ingevoerd.
Ongeveer 5000 objekten moeten nog worden geregistreerd en gefoto
grafeerd.

De foto’s van historische objekten t.b.v. de registratie worden
gemaakt door Ferdi Keiser. Hij beschikt hiertoe over twee
kleinbeeldkamera’s met verschillende lenzen. Hij maakt ook reprodukties van fotoafdrukken.
De objekten worden gefotografeerd samen met een (groot) registra
tienummer. Na het afdrukken zijn deze meegefotografeerde nummers
duidelijk leesbaar, zelfs op het negatief.
De afdrukken worden op maat (6x6) geknipt en in de rechterboven
hoek van de registratiekaart geplakt. In dit verslagjaar werden
liefst ca. 2000 foto’s gemaakt !

3mi
t.

- Ferdi Keiser fotografeert ten behoeve van de registratie -

Piet Bakker heeft nu het grootste gedeelte van onze "Oorver”
kollektie geïnventariseerd. Van zijn hand verscheen een artikel
hierover in ons blad "Aether”.
De uit het onderzoek verkregen gegevens worden door Piet Bakker in
een uitvoerig verslag, voorzien van literatuurgegevens, vastgelegd.

-36-

Belangstellenden kunnen dit verslag in het depot inzien. De
gegevens worden ook in gecomprimeerde vorm op de registratiekaarten
van deze objekten vermeld.

- Piet Bakker bezig met
de "Corver" Kollektie

8.6.

Overige depots
In het depot B-komplex, Oude Amersfoortseweg, zijn ondergebracht:

kameraketens, apparatuurrekken, radiomeubels, TV-toestellen, gram
mofoons, bandrecorders, luidsprekerkasten, platensnijmachines,
TV-verlichtingsartikelen, kleine decorstukken en wandplaten.
In het depot Nieuwe Haven kwartier zijn ondergebracht:

TV reportagewagen no. 9
radioreportagewagen Wereldomroep
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8.5.

Korte berichten

- In januari begon student B. Pratasic met het vervaardigen van een
uitgebreide katalogus van Nederlandse radio- en televisietijdschriften, een initiatief van de Stichting Film en Wetenschap te
Amsterdam.
- In september werd in het depot een zwart/wit Fernseh Image
Orthicon TV-keten werkend gemaakt en overgebracht naar ons tentoonstellingspand Melkpad 34. Dit ter vervanging van de aldaar
opgestelde Riesel-Iconoscoop kamera waarvoor wij niet voldoende
goed werkende opnamebuizen meer hebben.

- In november 1990 maakte "Het Bosscha Genootschap" een excursie
naar het depot. Het gezelschap van ca. 30 personen bezocht in
groepjes onze werkhoeken in het depot, waar onze vrijwilligers
kleine demonstraties verzorgden en een toelichting gaven over
de kollektie.
- Ook in deze maand bezochten depotmedewerkers een symposium van
”SIMIN", gehouden in het Museon in Den Haag met als onderwerp
het katalogiseren van boeken en dokumenten.

8.6.

Verleende diensten
In het depot Omroepkwartier werden diverse TV-opnamen gemaakt.
De heer J. Drupsteen maakte opnamen van een radio met werkend
katteoog.
In de maand november werden opnamen gemaakt van een groot aantal
portable radio’s.
In juni opnamen voor het AVRO-programma ”De Uitdaging”.
Ook in 1990 waren er weer verzoeken voor het overspelen van
staaldraad op audiocassettes (de heren Mazereel en Snoek).
Een afspraak voor depotbezoek werd gemaakt door 165 bezoekers, zowel technisch geïnteresseerden, verzamelaars als studenten.

Door Kees Pel werd voor de Stichting Film en Wetenschap in
Amsterdam een EMK-afspeelmachine voor 16, 33, 45 en 78 toeren
grammafoonplaten in orde gemaakt. Deze machine hebben wij in lang
durig bruikleen ter beschikking gesteld.
Door Oscar Sillem werd voor de VARA een VARABAND radiotoestel ge
heel gerestaureerd. Dit toestel is ook in langdurig bruikleen
ter beschikking gesteld.

8.7.

Uitleningen uit het museumdepot

januari
februari

maart

- Radio Oost, materialen voor kleine expositie
elektronenbuizen
- Openbare Bibliotheek Noordwijk, platenspelers
en grammafoonplaten
- AVRO, vier microfoons en vier standaards
- NOB, quadrofonische geluidregeltafel
- AVRO Toppop, oude microfoon op statief
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april
mei

Juni

augustus
september

oktober

november

8.8.

- PTT museum, diversen voor expositie 1940-1945
- NOB, mikrofoon op statief t.b.v. 5 mei program
ma vanuit Carré
- Histodata Vennoot bureau, boekjes en folders
over televisie
- Museum Flehite, een radiotoestel
- Media Academie, foto’s opleidingen van omroeppersoneel
- NOB, HDTV demonstratie, zw/wit TV-kamera
- Casema Amsterdam, 2 werkende zw/wit TV-ontvangers
op de FIRATO
- NOS journaal reünie, diverse objekten
- NCRV voorlichtingsdag, mikrofoons, radiotoestel
len en TV-ontvangers
- TROS, oude mikrofoon voor TV-opnamen
- Stichting Film en Wetenschap, VARA foto’s
- Tentoonstelling Gooiland, paneel TV-historie
- NOB, orthicon zw/wit kamera op dolly
- NOB/AVAC, 2 Sony videorecorders
- AVRO, mikrofoon op statief
- EO, kamera, luidspreker, mikrofoon en parasol
- VARA, TV-kamera zw/wit op dolly t.b.v. 65 jaar
VARA en statief met marmerblok mikrofoon 1925
- Polygram Baarn, Philips ELA recorder

Schenkingen
In de bijlage achterin dit jaarverslag vindt u de verantwoording
van de in 1990 binnengekomen schenkingen.

8.9.

Aanwinstenvitrine
Op de eerste verdieping van het museum bevindt zich de aanwinsten
vitrine. De schenkers van het getoonde krijgen bericht.

februari

Hallicrafters kommunikatie-ontvanger
(H.E.E. van Asbeck te Delft)

juli

Philips luidspreker type 2032, 1930
(Mevr. H. Roetert-Steenbruggen te Diepenveen)

september

Radio-onderdelen voor zelfbouwtoestel
(Mevr. A. van Tulder-Paanakker te Hilversum)

november

Marmerblok koolmikrofoon 1926
(C.M. Keyzer te Hilversum)

december

Philips radio 1933, een restauratie objekt
waarvoor wij sponsoring vragen.

Bijlage bij paragraaf 8.
OVERZICHT VAN SCHENKINGEN IN 1990.
Boeken, t ij dschrif ten, documenten en archieven.
Toepassing van de e lectronenbuis in
radio-ontvangtoeste1len en versterkers.
Von der Tonwalze zur Bildplatte (3x)
W. Bruch
Volwasseneneducatie in beeld
M. Veldhuis
Catalogus Aetherkruiser-radio
Schema 4-lamps radio Koomans
V.O.M.
Kerstnummer 1967
C.Q. P.A. 1987 nr. 7 t/m 24 en
1978 - 1981
1933
AVRO
Fred Fry te lis funny stories
1933/1934
Radiocursus Engelsch voor gevorderden
1952
E. Aisberg
Zo werkt de radio
1925
E. Bouwman
Natuurkundige vraagstukken
NOS
Stilte op de vloer
Rundfunk in Deutschland (5 delen)
1930
Radio-ontvangst in theorie en praktijk R. Swierstra
Gedenkboek N.V.V.R. 1916 - 1926
S. de Vries jr.
Ruiters op de aethergolven
J. Jansen
Transistoren deel 1 en 2
J. Isbrucker
Draadloze telegrafie
S. de Jonge
De strijd om het achtuur journaal
E. de Vries
Forum Amicorum
Radio Electronica, jaargangen 1956-1963
1931
A. Hall
The true road to radio
NRU
Broadcasting in the Netherlands
PTT
Machtiging radiodistributie 23-4-1932
P.
van Gessel
Scriptie KRO 1925-1930
OSO blad De Omroeper, jaargangen
1949-1958
1945
BBC
Hier is Londen
Verordening en besluit Nederlandsche
1942
PTT
radio-omroep
Maxwe11 radiocursussen
BBC
Blad London Calling, juli 1973
Radio Nederland
Dutch by radio
Je neemt er wat van mee, onderzoek
S. Dirkse
naar de Ned. televisieguiz jaren '50
1950
PTT
Golflengtelijst
Manuscript van H. Schaafsma's boek
"BeeIdperspeet ieven"
Cursus oriëntatie publiciteit 29-10-1974
Broadcasting in the Netherlands, bij
drage van H. Schaafsma aan een project
van de University of California,
Berkeley. Met correspondentie

1

Opdracht van CRN aan H. Schaafsma tot het
verrichten van een studie over de
verantwoordelijkheid van de programma
maker bij de TV, 1970-1972
H. Schaafsma's lidmaatschap van de
Redactieraad "Informatie" + 1972
Telecommunieatie-colloguiurn Technische
Hogeschool Delft 2-4-1974
Losse correspondentie H. Schaafsma
H. Schaafsma's lidmaatschap Commissie
Instructieve Omroep, vanaf 1974
H. Schaafsma's lidmaatschap van de Werk
groep Uitgangspunten gezamenlijk
programma in radio en televisie,
begonnen in 1968
H. Schaafsma e.a. Teksten in manuscript
Correspondentie Teleac 2-10-64 / 4-2-66
Voorbereidende ideeën voor Teleac 1964.
Uit latere jaren beleidsplannen en
begrotingen, map 1
Beleidsplannen en begrotingen Teleac,
map 2 en map 3
Mededeling inlevering radiotoeste1len
Krant ANRO
Lijst met zendtijd Ned. sectie BBC
11-4-40 t/m 9-8-57
BUMA-STEMRA lijsten Pi Scheffer
Zenderatlas 6-9-83
Visuele communicatie en visueel
Dr. J.M.L. Peters
onderwij s
The character of physical law
Richard Feynman
BBC-lezingen TV
Prof. A.L. Goodhart
The law in action
e.a.
18 lezingen BBC
Joel
Hurstfield
The Elisabethan nation, lezingen BBC 3
Dr. L.H. Eisner/
Film, Rundfunk, Fernsehen
H. Friedrich
BBC Handbook 1963, 1966 t/m 1970
NTS
Welkom bij de televisie
Leonard Miall
Richard Dimbleby, broadcaster
J.D. Halloran
Wirkungen des Fernsehens
A.E. Koenig/
The farther Vision, educational
R.B. Hill
television today
W. van Bussel
Radio— en televisieboek
Période de transition pour le régime
de la radio et de la télévision aux
Pays-Bas, artikel in "Etudes de radioRTB-H. Schaafsma
télévision" (3 exemplaren) okt.1965
G. Malétzke
Fernsehen im Leben der Jugend
P.D. Hazard
TV as art
D.A. de Korte
Televisie bij onderwijs en opleiding
S. Franklin/
Women and work, 20 programma's
S. Walters
BBC Home Service
2

1943
1927

1961
1965

1965
1964

1958

1967
1966
1966
1967
1969

1959
1966
1964
1965

r

Knaurs Fernsehbuch
G. Eckert
Grijsboek televisie (commerciële TV)
Dr. P. Gros
Jaarverslag
NCRV
Die Rundfunkansta1t als Organisationsproblem
I. Dygutsch-Lorentz
Kleurentelevisie "een algemene
introductie", Philips
D.A. de Korte
Television teaching today
H.H. Cassirer
Televisie
H. Schaafsma
Bij de TV
H. Prins
Journal of broadcasting. Kwartaalschrift Professional Broadcasting
Education. Lente 1966
The impact of educational television
W. Schramm
A programme for sound and pictures in
education. Zweeds rapport
Tien jaar Teleac 1963-1973
Film und Fernsehen im Spiegel der
E. Feldmann/
Wissenschaft
E. Meier
Het radio- en televisiebeste1 in
)
Mr. P.J. Boukema )
Neder 1 and
Het radio- en televisiebeste1 in
)
Mr. A. Depondt
België
)
The Health Education Journal.
Maart 1964 en november 1965
IKOR Jaarverslag 1968-1969
NAEB Journal (National Association
of Educational Broadcasters),
maart—apri1 1967
Der Rundfunk in der Sowjetischen
Dr. G. Wa1ther
Besatzungszone Deutschlands
Forward to retirement, BBC TV-serie
Zweites Deutsches Fernsehen,
Jahrbuch 1965-1966
Knelpunten in de Omroepwet. Artikel in
H. Schaafsma
"Massacommunicatie", herfst 1973
De auteursrechtelijke bepalingen in de
J. Verhoeve
Omroepwet
Yleisradio (Radio in Finland)
Report on the relations between the
mass communication media on the one
hand and the individual and his rights
Prof.Dr. M. Rooij
on the other
Onderwijs en media. Tijdschrift aug.'72
Instructieve omroep en culturele demo
cratie, artikel in Socialisme en
H. Schaaf sma
Democratie, okt. 1971
Schaafsma
H.
Selectiviteit in de omroep
Openbaar bibliotheekwerk en televisie,
H. Schaaf sma
artikel in Mens en Boek, juni 1971
NRU + NTS = NOS
NOS
Radio en televisie in Nederland
NOS
Broadcasting decree

3

1961
1966
1969

1970
1968
1960
1959
1962

1961
1975
1963
1970

1961
1966

1971
1970

1968

1971
1966
1969
1969

Advertising on radio and television
in Holland
NOS
1971
The Broadcasting Quarter
NOS
1971
Regional broadcasting in the
Netherlands
NOS
1971
Radio and television in the Netherlands NOS
1972
Broadcasting act
NOS
1967
Wat is de NOS
NOS
+ 1970
Poster Radio Noord-Ho11and
Brievendossier Gerard van Krevelen
Documenten geheime radiozender
De Nachtegaal jaren 30
The BBC’s foreign relations
Donald Stephenson
1967
Kijk op kabel Amerikaans. Het Whitehead
rapport. Nummer van tijdschrift
Mr. A.G. Maris/
Kabelistiek nr.4 Delta Kabel
Mr. Y. Scholten 1974
1967
Education today and tomorrow
Hugh Greene
1966
BBC
English by radio and television
Hilversum 3 in de nacht. Kijk- en
1974
luisteronderzoek
NOS
Jeugd en televisie. Kijk- en luister
onderzoek (1. Kijkdichtheid, 2. Kijk
gewoonten en programmavoorkeuren
1970
NOS
3 t/m 12 jaar.)
L'organisation de la radio et de la
télévision aux Pays—Bas. Artikel in
1969
"CF-documents d'actua1ité" jan.-febr.
1971
Huw Wheldon
Competition in television
Overzicht van de door het NRUgezamenlijk programma uitgezonden
NRU
programma's 6-10-1968 tot 10-5—1969
Nota werkgroep uitgangspunten gezamenlijk
1969
NRU/NTS
programma in radio en televisie
Nieuws en actualiteiten in het
1968
NRU/NTS
Nederlandse radioprogramma
Prof.Dr. E.D. Hirsch
De artikelen 22 en 23 van het ontwerp
Omroepwet. Advies aan N.V. Televizier Bal 1in/Prof.Mr .Dr.
M. Rooij 1966
NOS
Luisteren en kijken in 1968
Rapport over kabeltelevisie, uit
gebracht aan de minister van Verkeer
1970
N.V. Casema
en Waterstaat
Media1istiek. KwartaaIschrift voor
AVRO
communicatietechnieken. Oktober 1975
1975
NOS
10 jaar Hilversum 3
1970
NOS
Hilversum 3 en de horizontale Tour
Radio Veronica 1969/1970
Radio—luisteren
De kijkerskring van het NTS-journaal'65
NRU/NTS
1966
Samenvatting
Rapport inzake een onderzoek bij nieuwe
VPRO
1970
leden en opzeggers van de VPRO
NRU/NTS
1964
Nota opleidingsactiviteiten
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Verslag van een sociologisch onderzoek
naar de begunstigers en niet-begunstigers van het TROS-programma onder het
Nederlandse televisiepubliek
Dr. P. Hofstede
1969
Vrijetijdsbesteding in Nederland 1962- Centraal Bureau voor
1963. Deel 3: Avond- en weekendde Statistiek 1965
besteding
Openbaar Kunstbezit. Vormgeving en
effect van een TV-programma.
Rapport 1,2 en 3
NRU/NTS
1968
Onderzoek naar ontvangst, waardering en
gebruik van onderwijstelevisieNederlandse
programma's september 1966 — mei 1967
Onderwijs Televisie
Kijken naar Teleac.
Drs. H. van Eerde/
Onderzoek: Studievoorlichting, mei 1966
Drs. B. van Gent
Onderzoek: Moderne onderwijsmethoden
en: Ongevallen in en om de woning,
mei 1966
Onderzoek: Russisch, maart 1968
Onderzoek: Doorbouwen in de winter,
maart 1968
Onderzoek: Polemologie, april 1968
Onderzoek: Studeren en studentenleven,
maart 1968
Overzicht radioprogramma's 10-5-1969
NRU/NOS
tot 4-10-1969
Televisie en vormingswerk. Speciaal
nummer van "Karakter", jaargang'65 nr.5
1965
Onderzoek publiek EHBO—cursus
Teleac
Kijken en luisteren 1972-1974
NOS
Onderwijstelevisie in het voortgezet
onderwijs. Survey onder de deelnemende
1968
NOT
scholen
Ecole normale supérieure de Saint—Cloud
Centre Audio-visue1, Compte rendu
d'activités 1964—1965
+ 1968
BBC
This is local radio.
BBC
Brochure Radio Four,
Radio and television engineering, the
1969
BBC-James Redmont
next phase
1966
BBC-Frank
Muir
Comedy in television
1966
David
Attenborough
BBC—2
1965
Lord Normanbrook
The functions of the BBC's governors
The role of the management in broad1965
BBC-John Arke11
casting
1967
BBC-Robin Scott
Radio 1 and 2
1967
BBC-Francis McLean
Colour television
1967
BBC-Ian Atkins
Working in colour
1967
BBC
Local radio. Some guestions answered
BBC-Aubrey Singer
1966
Science broadcasting
BBC-P.H. Newby
1965
The Third Programme
Record nr. 36,37,38,42,43,45,49,55,56,
58,59,60,61,63,64,67,72,74;okt.1965BBC
mei 1971
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Omroep rectificatie en wederwoord. Met
kanttekeningen uit de praktijk door
KROMr. B.A. Schmitz
Mr. D. Giltay Veth 1969
Lokale (regionale) kabelomroep en de
dagbladen. Ned. Dagbladpers
Prof.Mr. M. Rooij
1973
Programma-overzicht TV 1975-1976
NCRV
Jaarvers 1ag
NOS
1974
Jaarvers 1ag
AVRO
1974
Sociaal jaarverslag
NOS
1974
Jaarvers 1ag
NOS
1973
De regionale omroepen. Dienst Kijk- en
Luisteronderzoek
NOS
1973
Medianota als beleidsaanzet onvoldoende.
Overdruk uit Socialisme en Democratie
juni 1975
H. Schaafsma
Wat heet Open School?
Joost van Roon
1975
Grafische telecommunicatie. Verslag en
conclusies van een colloquium
1975
Mass media and mass education, the role
1971
of the new technology
Prof . J.C. Jones
Academische Radio Omroep. Jaarverslag
ACRO
1970
This is BBC 1
Paul Fox
1969
Talking points. Comments on questions
that viewers and listeners ask.
BBC
Serie 1 en 2, 1968, serie 3, 1969
1968
BBC
The BBC and the arts
1972
AVRO
Jaarvers 1ag
1968
BBC-C.J. Curran
Broadcasting West of Suez
KRO-radio
Lieven en leven, 30 radioprogramma's
1967
Te leac
Jaarvers 1ag
St. Brabantse Omroep
Jaarverslag 1967-1968
Satellites. Present use and future
1968
BBC-D.B. Weigall
ideas in broadcasting
1968
BBC-P. Dimmock
Television outside broadcasts
1968
BBC-R. Levin
Television and design
1969
BBC-C.J. Curran
Supporting a public service
Sound and television broadcasting in
British Inf. Service 1966
Britain
BBC-Lord Hi11 of Luton'69
Into the seventies
1968
BBC-D. Edwards
Local radio
1963
BBC-J. Scupham
Broadcasting and the education
Instructieve omroep. Speciaal nummer van
AVRO
"Medialistiek" 1976 II
AVRO
Kabe1communicatie. Idem 1976 I
Massamedia en burgerschapsvorming.
Speciaal nummer "Oost en West" aug.1969
1970
Jaarverslag
VARA
De NOS in Indonesië, Verslag van een
radio- en TV-operatie b.g.v. het Nederlands staatsbezoek van 26-8 / 5-9-’71 NOS
De NOS in Indonesië. Dossier B (bij
NOS
1971
lagen) , dossier C (persreacties)
Ministerie CRM
1971
Nota over de instructieve omroep
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Local radio and the public interest.
The BBC's plan
BBC
1966
Archief J. Idserda, 55 items
1- Grammofoonplaat "De dijken breken" 1953
2- Idem "Oud en Nieuw" 1959 (representatiegeschenk Shell met
stemmen van de afgelopen zes jaar).
3- Lijst met handtekeningen van collega's bij huwelijk Idserda
4- Portretlijst foto Idserda als interviewer Dierendag 1953
5- Rouwkaart Guus Weitzel
6- ProgrammatoIders W.0. met teksten van en over Idserda;
1972-1973, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977
7- Afstemgegevens W.0. geldig tot oktober 1990
8- World Radio TV handbook 1962
9- W.0. Sociaal jaarverslag 1982
10- Radio Nederland Wereldomroep 1947-1987
11- Fotoboek
12- Plakboek
13- Idem
14- Schrift met harde kaft "Allereerste radio-uitzendingen 1939"
15- Map "Belangrijkste informatie Radio Nederland Wereldomroep"
16- Map "Correspondentie etc."
17- Map "400 reportages van 1948 t/m 1953 en functie-omschrijving
van reporter Radio Nederland W.0."
18 t/m 53- Mappen met documentatie voor programma's
54- "Impressies uit de Oost", De Omroeper 17-12-1948
55- Diverse jaarverslagen W.0. vanaf 1947

10 ordners met documenten programma’s
Guus Weitzel, Wereldomroep
Archief Feduco plus borden met logo
Omroeparchief van P. Vijzelaar
Sociologie, Mac Luhan, televisie en
literatuur. Tekst van een lezing.
Massamedia en internationale politiek.
Artikel in Internationale Spectator,
22-2-1974
Luisterdichtheid 2e kwartaal 1975
Mensen en hun media
Teleac. Un service de télévision
éducative aux Pays-Bas. Artikel in
"Revue de 1' UER" maart 1967
Teleac. An educational television
service in The Netherlands. Artike1
in "EBU Review" maart 1967
De mogelijkheid van regionale TV in de
provincie Gelderland
Wat gedachten over openbaarheid, open
heid en publiciteitsmedia. Artikel in
"Maatschappijbelangen" sept. 1970
Broadcasting news from the Netherlands.
Januari 1972, augustus 1972
Geweld in televisie. Een literatuur
studie van het ZDF
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H. Schaafsma

H. Schaafsma
NOS
NOS

1975
1975

Teleac-H. Schaafsma

Teleac-H. Schaafsma

M. J. van der Kwartel 1968
H. Schaafsma

NOS
NOS

1972

r

Broadcasting in the Netherlands.
Oktober 1971, november 1971
NOS
Academische Radio Omroep. Over het ge
bruik van audio-visuele hulpmiddelen,
in het bijzonder van radio en televisie,
t.b.v. onderwijs en wetenschappen
ACRO
1968
Sternetten
Delta Kabel BV
1974
Het Blauwboek KTV
Delta Kabel BV
1975
Kabeltelevisie en -radio. Commentaar
op rapport Kabel-TV van Casema
NOS
1972
Television careers, a bibliography
Library Television
Information Office 1966
Rapport over Kabel-TV
Verkeer & Waterstaat 1971
Lokale radio en televisie. Speciale
bijlage bij tijdschrift "Rotterdam"
1973
Medium, kunst en taal. Artikel in
NSF-bu1 letin
H. Schaafsma
1975
De kijkers niet irriteren. Interview
met Joop Landré, TROS, in Elseviers
Magazine 10-7-1971
Rex Brico
1975
R. Douga11
In and out of the box
1934
L. Sieveking
The stuff of radio
Al wat in boeken steekt.(over Dr. P.H.
1982
J.J. van Herpen
Ritter Jr.)
1974
W. Forst
Aus Köln in die Welt-band 2
1947
NRU
C.A.O. voor omroeppersonee1
Commerciële televisie in Nederland,
1957
VARA
j a of neen
Commerciële televisie, sprong in het
1959
J.W. Renge link
duister
1955
C. Enkel aar
Het geval Croiset
1956
M.
Bonman
Goeden avond, dames en heren! (2 ex.)
1962
KRO-F. Oude j ans
Van horen en zien gesproken
1959
P.
Beishuizen
The industry of human happiness
1963
VARA
Jaarverslag en omroeprapport
1951—1957
NTS
Jaarvers 1agen
1958-1965
NTS
Jaarvers 1agen
1956
H. Prakke
Van perswetenschap tot publicistiek
1958
C. Schunemann
Radio Bremen Hausbuch
1960
PersoneeIfonds
Statuten en reglementen
1947
Beschikkingen, statuten en reglementen NRU
Statutes de 1'Union Européenne de
1955
A. Kundig
Radiodiffusion
1961
P
.
Bouman
e
.
a
.
Televisie vraagstuk-waagstuk
1972
B. Groombridge
Television and the People
J.
Kuipers
Tips voor televisie in het gezin
1957
G. van Beek
Tien jaar Nederlandse Radio Unie
1966
NTS
Welkom bij de televisie
1973
W. Forst
Die Westdeutsche Funkstunde, band 1
Radiocursus Engels 1934-1935,
AVRO
1935-1936, 1936-1937, 1939-1940
Weekbericht "De Syllabus",
RVU
jaargangen 1956 t/m 1959
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AVRO's nieuwe studiogebouwen in Hil
versum, artikel 7-6-1940
J . Janzen
Geluidabsorptie en Geluidisolatie.
Overdruk Polytechnisch tijdschrift
1949
De Familie Doorsnee Thuis. Artikel
in Wereldkroniek 25-12-1954
Spanne en Spanningen, uitg. Meulenhof
W. Vogt
Radioleven, uitg. Scheltens en Giltay
W. Vogt
De Atoombom, uitg.Sche1tens en Giltay
W. Vogt
Liber Amicorum t.g.v. 50 jaar VARA
VARA
Data handbook I.C. 14
Phi1ips
1987
Data handbook Electron tubes T 4
Phi1ips
Data handbook Fast TTL Logic series
Phi1ips
1988
Teletype 43 Teleprinter
Rohde en Schwartz
1974
Elektronische Meszgerate
AVRO
Radiocursus "Engels voor gevorderden"
1938-1939
Lijst "Wat doet de beurs? Radio-uitzendingen over de A’damse Effectenbeurs
"Bekende stemmen. Hier is het nieuws",
knipsel De Telegraaf 23-5-1958
Map met gegevens Wereldomroep 1947-1987
"Kortegolf radio-omroep, geschiedenis en
1987
techniek"
AEG
Radio Nederland Wereldomroep 1947-1987
1950
Stukken betr. viering 25-jarig bestaan KRO
Map met stukken betr. heropening Nieuwe
Kerk, Amsterdam 17-4-1980
Map met stukken betr. inhuldiging Kon.
Beatrix, 30-4-1980
Draaiboek radio troonswisseling 30-4-'80
1946
Radiolampen vademecum
P.H. Brans
Vier nrs. Gooi- en Eemlander met
artikelen over de troonswisseling
Lijst met houders van een radio-amateur
Veron
zendmachtiging 1-4-1949
J. Leroy
The Synthesizer in TeleCommunications
Motoro1a
Application manual M 6800
Documentatie Signetics microprocessors Phi1ips
De Draaggolf van juli 1946. Eerste nr.
van het officiële orgaan van de
Organisatie van Omroeppersonee1
Ned. Ver. van
Rapport van de Commissie Lokale en
Journalisten
Regionale Omroepen, juni 1971
PersoneeIfonds
Jaarvers 1ag
Nederlandse Omroep 1980
1982
Idem
Statuten en reglementen
1976
I dem
Statuten en reglementen
1982
KRO
Sociaal jaarverslag
1978
NOS
Sociaal jaarverslag
1947
KRO
Collectieve arbeidsovereenkomst
Instruktieve omroep. Speciaal nummer
van “Bibliotheek en samenleving"
juli/augustus 1973
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Vers 1ag
Omroepraad
1976
Omroepnota november 1985
Gemeente HiIversum
Boekje 10-jarig bestaan
VARA
Boekenlijst van de Technische Boekerij
van de Neder 1andsche Omroep
1943
C.A.O. Rijksradio omroep
De Neder 1andsche Omroep
Klapper interne telefoongids Radio Omroep
Brief 6-1-1941 van Gem. Lichtbedrijven
aan TD KRO over doorgifte centraal
programma op twee telefoonlijnen
PTT-regels voor aanleg en gebruik van
radiodistributie-inrichting
4 stukken over bespreking golf—
lengteconferentie Washington 1928
Intercom, nummer december 1964
Universiteits
Radio in en uit de kinderschoenen
museum
1974
Artikel, Mensen van het eerste uur over
hun etheravontuur
Artike1, Vijftig jaar geleden ging Idz.
PCGG de lucht in
Artikel, Geen postzegel voor è. Steringa
Idzerda
Art ike1, Halve eeuw geleden is radio
uitgevonden
Artikel, Van Idzerda-zender tot NOS
Artikel, Blaricummer heer C. van Driel
houdt van zijn Omroepmuseum
Toespraak Mr. J. v.d. Poel t.g.v. 50 jaar
omroep, 6—11—1969
Knipsels over Bob Scholte
Lidmaatschapskaart KRO (2x) 1951-1952
Boekje toertocht Hilversum 14 mei 1960
Map Engelse les voor beginners 1931-'32 AVRO-Fred Fry
Radio communication handbook
Van het electron tot de super
1925
Diploma HiIversumsche Draadomroep
1927
Diploma Alg. Ned. Radio Omroep
1928-1930
Diploma Alg. Ver. Radio Omroep (5x)
Prijscourant complete toestellen en
onderdelen 15 november 1922
Prijscourant Mageepost januari en
1927
september
Div. kranteknipseIs betreffende radio
concerten en Philips op de Jaarbeurs
1985
W. Bos e.a.
Het Heden, wat een taal
1985
W. Bos e.a.
Het Verleden, wat een taal
1968
D. de Korte
Kleurentelevisie
AVRO
De AVRO en het tweede TV-net
Mc Kinsey & Co
1986
Uitdagingen voor continuïteit (2x)
R. Renssen
1975
Tien jaar Van gewest tot gewest
NOS-KLO
TV—kritiek in Nederland
NCRV—C. Timmer
1984
Waar zijn we mee bezig?
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De Omroep in de Pers 1984-2
NOS
NOS
Persbulletin
1984-4
E.B.U. Review
1980
Tijdbesteding in Nederland in 2 delen
Intomart bv.
(5 boeken)
1975
NOS
Spreek'buis, jaargangen 1977 t/m 1986
Publizistik
E. Noe1le-Neumann
1971
Het dagblad
R. Peereboom
1955
M. Schneider
De Nederlandse krant
1968
Massamedia en manipulatie
G. van Ruiten
Mass communication
C.R. Wright
1968
Dagblad ter sprake
E. Bloemberger e.a.
1975
Information über die Information
H. Seiffert
1971
Gese1Ischaft1iche Kommunikation und
J. Aufermann
Information, band 1 en 2
1971
H. Schoondergang
Een boekje open over de journalisten
D. Mcquail
1972
Sociology of mass Communications
A.D., Nieuws over nieuws
The British Press
M. Rooij
1974
Kranten
1971
Selectiviteit in de massacommunicatie
H. Daudt
Massamedia en interpersona1e
L. Boone
communicatie
A. Hepple
Pers onder apartheid
Bouwdoos voor de theorie van de
H. Magnus Enzensberger
massamedia
Informatiecahiers over massa
Red. F. Kempers e.a.
communicatie, nrs. 1 t/m 10
1989
Radio Freedom Magazine (eenmalig)
Gerrit Jan Zwertbroek, de paria van de
Jaap v.d. Merwe
Vara (Bij lage Vrij Nederland 16-4-83)
Concept algemene maatregel van
1927
bestuur Radioreglement
Concept machtiging voor aanleg en
+ 1927
gebruik van een radio-omroepinrichting
Concept beschikking, waarbij aan een
omroeporganisatie wordt toegestaan van
+ 1927
een zendinrichting gebruik te maken
Overeenkomst tussen KRO - Radiodiffusion
et Télévision Frangaises over programma1948
uitwisseling (l-l-'48)
Gestencild verslag Radioconferentie
1927
Washington
Nota betreffende de reikwijdte van
kortegoIf—omroepstations (200—60Om) aan
1927
directeur—generaa1 PTT (14—12—'27)
"Van centralisatie naar decentralisatie".
De geschiedenis van de omroep in zuide
lijk Nederland van 1944 t/m 1982;
stichting Reg. Omroep Limburg SROL.
Plus aanbiedingsbrief en artikel in
1982
Vrij Nederland 29—5—'82
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NRU-nota betreffende de financiering van
de Wereldomroep (behandeld in NRUbestuur 22-4-'67)
1967
Instructies KRO-studio's te
Hilversum bij luchtgevaar
Broadcasting in the Netherlands
NRU
Jaarvers 1ag
Omroep Brabant
1980
Reglement van orde voor de vergade
ringen van het bestuur van de NOS
1972
Tabe1lenkaart golflengten
De Omroeper, diverse nummers
The oscillation valve
R.D. Bangay
1919
De transistor in theorie en practijk
Radio Bulletin
1956
Schakelen met transistors
D. S j obbema
1963
Weston catalogus
1931
Weston export catalogus
1931
Bedradingsschema N.S.F.
Verslag werkzaamheden '54-1
NRU
1954
Bezoekuren rijksradiostation Kootwijk
1936
Thermion radio 1ampengids
1937-1938
Shortwave manual, third edition
Hammarlund
1935
1938
Amroh
Jaarboek catalogus
W. Schrama
Fouten in TV. De Muiderkring
1934
Bouwschema's
H. Schnabe1
1937
Handboek voor den radioreparateur
R. Schadow
1937
Algebra leerboek met vraagstukken
T. Wind
1947
Rens en Rens
Tijdschrift voor Radio-techniek
P. van Soest
Hier Radio Nederland Wereldomroep
1954
Kanaal 3700 van de VERON
W. Vogt
Zenderpark Wereldomroep
Handboek der Amerikaansche Adzam lampen
Manufactures beiges de lampes électriques
Erpe sr.
Bandopname en bandopname-apparatuur
1953
Muiderkring
Meetinsturnenten
Ata Glance radio valve and TV tube
1966
B. Baboni
equivalents
1941
Radio
Bulletin
UItra-korte-goIf voorzetapparaat
1947
Radio Bulletin nr. 10
1936
Amroh Bulletin
De Pennicore
Thermion News, jaargangen 1936-1937
1956
G. Slot
From microphone to ear, Philips
Phi1ips
Vision of a reality
BBC Yearbook 1947,1948,1951,1952
BBC Handbook 1955 t/m 1960
Cahiers d'études de Radio—Télévision
1 t/m 16
Radio Luxembourg Almanach Magazine
54 t/m 58
The BBC Quarterly, autumn 1953, winter 1953
spring 1954, summer 1954, autumn 1954
1963
Jean Cazeneuve
Sociologie de la radio-télévision
P.Albert/A.J.Tudesq 1981
Histoire de la radio-télévision
The BBC Telévision Centre
BBC
This is local radio
12

F

Broadcasting in the seventies
BBC
1969
The BBC as a public service
H. Carleton Greene
Hier is Londen. De Nederlandstalige
uitzending van de BBC World Service
BBC
1945
Sound and television broadcasting
Central Office
in Britain
of Information
Take a trip through Radio Luxembourg.
In pictures and words
Radio Luxembourg, vouwblad
Notre radio juni '52.
Radio Luxembourg
1952
Radio-magazine nr. 2
Radio Luxembourg
BRT 3 stereo, Belgische radio en televisie
Guide de la radio, de la télévision et
du disque (RTF, Luxembourg, Monte
Carlo, Andorre, Africa-Maghreb), december
1954
La radio, cette inconnue, maart
1951
"Rondom het televisievraagstuk", art ike1
in Socialisme en Democratie,
1957
tijdschrift september '57
Drs . J.J. Voogd
1950
De Curomgids, 2-15 maart '50
Deutschlandfunk
Jahrbuch 1962-'63
Canadian BroadMinireport 1978-'79
casting Corportion
BBC 1922-1962
1957
Tien jaar Nederlandse Radio Unie
Op en achter het televisiescherm
NTS
(1 oktober'51 - 30 september'53)
Raad v/h MiddenRapport televisiereclame
en Kleinbedrijf 1964
Philips
Nederland NV
Schakelingen voor amateurs
Philips Nederland NV
Luidsprekerbehuizingen voor zelfbouw
Radiokunst. Schrift 6 van jaargang 11
Jules de Leeuwe
der Vrije Bladen
Comm. Collectieve
Even geduld a.u.b. Visies op TV
Propaganda voor het
1977
Nederlandse Boek
De Belgische radio—omroep tijdens de
1988
Dr. Greta Boon
Tweede Wereldoorlog
1961
—
'62
Phi1ips
Gids voor kortegoIfontvangst
Nederlands radio- en televisiebeste1.
1977
Drs . Susanne Piet
Artikel in 'Ons Erfdeel' 1977 nr. 3
Stereo-elektro grammofoons met boxen,
Stichting Vergel.
onderzoek maart '73
1973
Warenonderzoek
1965
Wim van Bussel
Radio- en televisietechniek
Zonde van het papier. Televisie
1978
Johan Diepstraten
kritieken
1974
Jan Tromp
Gekonkel om de kabel
1976
G.J. Peelen
Van verlossing tot vertrossing
1950
M. Sluyser
Hier is de VARA
G.P. Bakker
1981
Het hellende vlak
1975
Jef Rademakers
De broek van Corry Brokken
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Pays-Bah. Zo is het toevallig ook
nog 's
' s een keer. Kwadraatpamflet 19
1964
Lise Elina, le micro et moi
Lisette Duraton
1978
Hommes libres
Arthur Conté
1973
C'était formidable. Mémoires.
L'enchanteur de Radio Luxembourg
Louis Merlin
J'en ai vu des choses
Louis Merlin
Zo is het toevallig ook nog's een keer
1966
Veronica één jaar later
Rob Out
1975
Vingt années sans guerre. Souvenirs
de Paris 1919-1939
George Delamare
1956
Broadcasting and television since 1900 Maurice Gorham
1952
Vingt ans ga suffit ! Dans les coulisses
de Europe numéro 1
Maurice Siegel
1975
Televisie
H. Schaafsma
1959
De noodzaak van commerciële televisie
1957
OTEM
Commerciële televisie: ja of neen ?
Drs. J . A . v.Nieuwenhuyzen 1957
Commerciële televisie in Nederland:
j a of neen ?
VARA
1957
Televisie en reclame
Instituut v.Pers
wetenschap Universiteit van Amsterdam
Groepsgesprekken over televisie in een T.T. ten Have/
M. Vastenhouw
1957
zestal dorpen
Studiegroep voor reconstructie-problemen
Rapporten 10e reeks. O.a. radio-omroep
oktober 1943 (Nederlandse regering in
1943
Londen)
Rapport van de commissie radio— en tele1963
visiewetgeving
1945
W. Vogt
Wat er met den omroep verder gebeurde
Ontwerp—statuten der Vereniging van
1950
Radio-luisteraars
Lotte
H.
Eisner/
Film, Rundfunk, Fernsehen
Heinz Friedrich 1958
1969
World Radio-TV handbook
1957
Etienne Lalou
Regards neufs sur la télévision
1959
Guide to broadcasting stations
1970
Guide to broadcasting stations
1933
HiIda Matheson
Broadcasting
AVRO
AVRO 1923 - 1948
De luistervinken op Houtrust 6 sep.’30 AVRO
HDO
Jaarverslag 1925 — 1926
1930
AVRO
Propagandabrochure
1973
NOS
Voorlichtingsbrochure
1945
W. Vogt
Hoe het den omroep verging
1936
Rondwandeling door de AVRO-studio
1975
G.P.
Bakker
50 j aar en verder
(VARA)
1971
AVRO
Jaarvers 1ag
1948
Op met de VARA naar een nieuwe tijd i
1978
Dit is
AVRO's radiojournaal
1973
AVRO
Historie en perspectieven
Arie Pleysier
Script memoires
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Radio bulletin 1946 t/m 1963
Radio Elektronica 1953 t/m 1956
Elektronisch jaarboekje 1948 t/m 1964
Philips elektronenbuizen
Philips miniwatt lampen
Radiozenders en ontvangers
J. Corver
1944
Taschenbuch für wirtschaft1iche
Blechbearbeitung
L. Schuier
1937
Transistors
J. Jansen
1960
Super heterodynes
J. Luyckx
1943
Philips electronenbuizen
Phi1ips
1950
Radar
J. Moerkerk
1946
Schakelingen voor amateurs
Phi1ips
Mapjes persknipseIs,afkomstig van
Alex van Wayenburg (KRO) :
a- De radiokwestie 1945-1947
b- Staking musici 1946
c— Radio Nederland in overgangstijd 1946
d- Kwestie nationale omroep 1945-1946
e- Komst NRU 1946-1947
f- Radio Herrijzend Nederland 1945
1986—'87
Jaarverslag ondernemingsraad
KRO
Vijf tellen na nu
Inaugurele rede
Prof.Dr.Ir. J.J. Geluk l-l-’66
Notities over het omroepbestel
Fed. van Omroep
1971
verenigingen
Aethergids {golflengten van Europese
omroepstations plus (u1tra-)korteAVRO
golfstations in de wereld}
De Nederlandse Radio Unie ontvangt op
het stadserf te Hilversum, aug. 1953
1976
KRO
Sociaal j aarverslag
"Omroeporganisaties, de aspirantomroeporganisaties en de Stichting
in 1968". Openingstoespraak Vereni
gingsraad VARA op 24 en 25 augustus'68
door J.B. Broeksz, voorzitter VARA
Stencil van A. v.d. Dool en P. de Vlaam
aan NTS-medewerkers over de werkzaam
heden van de technisch productieleider
en de programma-productie leider, 7-3-1962
Vragen 2e Kamerlid Voogd over het be
waren van bandopnamen van radio- en
televisieuitzendingen 25-5-1973
"Onderzoek regionale radio-experimenten"
Persbericht CRM 1-6-1979
1974
NOS
Soc i aa1 j aarvers1ag
Federatie van
Voor vrijheid in de ether
Omroepverenigingen 1962
NOS
1973
Jaarvers 1ag
Brochure. Eucharistieviering in
Kathedrale Basiliek Sint Jan,
KRO
Den Bosch
1969
Omroepwet en wet op de Omroepbijdragen M. Bajetto
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èi Steringa Idzerda, de pionier van de
radio-omroep
Vrij en Gebonden, 50 jaar NCRV
Kerstnummer VOM
Waar zijn we mee bezig ?
Diverse omroepfoIders
BeeIdperspectieven
Omroep A . B . C .
Arm man met luxe leven
Vier hoorspelen
Pacificatie en de zuilen
Hier Hilversum, de NCRV
Visie, jaargang
1989
Micro-radiobode,
1955—'57
Radio Luistergids 1925 en 1926
Televizier,
1965 t/m 1979
Massamedia en levensbeschouwing, 1 en 2
De toekomst als uitdaging
Nooduitgave KRO-gids 18-3-'89
24—1—'73
Script Leerhuis
De Radiobode
13-7-'47
De Radiogids
26-7-'47
19—7—'47
Omroepgids
Vrije Geluiden
2-8-'47
KRO-gids,14-12-'47 en 29-4-'51
Radiobode, kerstnummer 1936, 1938, 1939

P. de Boer
H. Algra e.a.
NTS
NCRV-C. Timmer

1969
1974
1967
1984

H. Schaafsma

1965
1971
1977

P. Korteweg
P. van Gestel e . a.
J . Gie len e.a.
NCRV
EO
AVRO
EDO
AVRO
KRO
KRO
KRO
IKOR—TV
AVRO
VARA
NCRV
VPRO
KRO
AVRO

1965
1962

Technische folders van de volgende merken:
Erres, Sony, Panasonic, Philips, Audio, Technics, Nakamichi, ITT,
Commix, Grundig, Nordmende, Yamaha, JVC, Motorola, Maxwell, 3—M,
B.& O., Aurora, Saba, Telefunken, BASF, Josty, Tandy, Wega,
Marantz, TDK, Akai, Rex record.
Catalogussen/handboeken van:
Aurora Kontakt gids 1970, 1971,
Amroh 1969 — Van Reijsen 1984
1973, 1975 - Display elektronica 1981, 1982 - P. Brans, radioStereo hifi gids 1973,1974 — Klaasing Elec.
tube Vademecum 1955
1983, 1984 - Harris analog linear data acquisition - Telec BV
1980 — Philips semiconductor manual 1964 — Siemens Katalog
MP11-1982, MP51-1983 - Micro power system full line 1983 P. van Engelshoven, Vraagstukken en schema's 1969 - Uniegids
consumentenartikelen 1975 - Frequency Devices Products 1980.

Foto's
Serie 2000ste uitzending "Langs de lijn" - Serie Santbergen Serie NTS-NOS - Doos opleidingen Santbergen - Orkesten Ouwejongensclub 1980 — Max Blokzijl — Brandpunt KRO 1964 —
W. Vogt en Rein van Rooy — Radiodistributiecentrale 1940 —
Wereldomroep 1987 — Renovatie KRO—studio 1977/1979 — Studio 1
KRO - Studio 3 na renovatie (zwart-wit) KRO - Opleverperiode
gerenoveerde studio 3 juni-juli 1983 (kleur) KRO - Gerenoveerde
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studio 6 januari 1986 KRO - Studiovoorzieningen KRO - Radio
Luxembourg tweede helft jaren '50 - Gilbert Harding, voorzitter
TV-spel BBC "What's my line" 1958 — Internationaal zangduo
Salberti - TV-serie "Daktari" - TV—serie "Batman" 1966 Radioduo "Hij en ik" - The Kilima Hawaiians en Bi 11 Kilima and
his cowboys - Louis Dusée - The Leedy Trio - Corry Bouwmeester Mimi Kok in de Chinese legende "Lo Fang" - Menno Grondsma Wi1ly Habets — Koffiekop KRO - TV-omroepster Yvonne Loeber(KRO)
Accordeonduo De 2 Pico's (2x) - Sterembleem - Wim Sonneveld 1962
Teddy en Henk Scholten jaren '60 — Nieuwe Kerk Amsterdam bouw
commentaarce1len i.v.m. troonsbestijging Juliana 1948 KRO-directeur Speet ontvangt Iraanse minister van pers en pro
paganda in KRO-studio 1950 - Jules Croiset in "Een zekere
Vincent" 1975 - WereIdmuziekconcours Kerkrade 1954 - Chauffeur
B. Dor land krijgt uit handen van J.W. Lebon de ANWB-speld uit
gereikt in 1954 - Ballet op Stadserf Hilversum 1953 - "Een mens
kan wat meemaken", technische opstelling in een huiskamer 1953 Componist Peter Schat - Componist Louis Andriessen - Kasteel
Groeneveld, Baarn.

Omroepvaria en relatiegeschenken
AVRO: lepels 1936 en 1937, postzegelboekje 1937, bonbonnière,
plaquette bouwaktie 1935, badge, aansteker, zakschaakspe1
Minjon, houten luistervink, beker 1923-1963, bord,
kwartetspe1
sleute Is, asbak,
lepels, button, omslag gids, medailles, sleutels,
KRO:
vaande1 "Kiezen
bord, mapjes ansichtkaarten KRO-studio, vaandel
voor de KRO", borden "Kiezen voor de KRO", spelletje
"Hints", stempel KRO-kandidaat
NCRV : Kerkepadgids, medaille wandeIfestijn NCRV 60, lepe Is,
presse-papier, muurbord,
muurbord, briefopener Toi toi toi met Ted
lepels,
beker,
hanger,
hanger, servetring, vlag 65 jaar VARA
VARA:
VPRO: kalender 1957, schrijfbloc, stempel
TROS : kleedje TROS, winterprogramma 1973-’74
VOO en Veronica: vlag, paraplu, fles, zakagenda 1984, tegel 1983,
map, hangertjes
herdenkingstege 1, hanger, aansteker, kladbloc, glas, balpen
NOS:
NRU/NTS: plaquette, embleem, onderlegger, glas
RTL4: stickers, logo’s, foto’s, T-shirt, balpen, TV-lighter.
Verder tientallen speldjes, alsmede: lepel Bond zonder Naam propagandamateriaal en plaquette ROZ - propagandamateriaal STER biervilt Radio Oost - televisiebri1len - button en stempel
Omroepmuseum - relatiegeschenk Philips WK dammen - tas en pressepapier Radio Amsterdam - asbak RCA - plaquette Chinese Television
Service - vaantje en ballpoint Deutschlandfunk - handje Cinecentrum - asbak Brunet Phono radio - kopjes Concordia - diverse
verpakkingen lucifers - button TV10 - Olympische speldjes van
Seoul 1988: CBC, ABC, NBC, EBU, OIRT, KBS, CTV.
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Diversen
8 dozen met knipsels van acteurs en actrices - QSL-kaarten PTT zendvergunning 1932 (2x) - Pipo attributen, pak + make-up
koffer - Model NOB materiaaIwagen — Schilderijen met afbeel
dingen van H. Hertz, T. Edison, J. Oorver - Koperen steelpannetje
eerste school-TV uitzending NOT 28-1-1964 - 4 ladenkasten met
merkendocumentatie - 326 prentbriefkaarten van W. Vogt - Kleding
voor poppetje TV-productie "De Snorkels" - Kist met letters t.b.v.
productie "5 tegen 5" - Doos met draaiboeken productie "De film
van Ome Willem" - De complete kleding van de clowns van "De film
van Ome Willem", inclusief het buitenjack van Ome Willem + een Ome
Willem petje en 123 hoedjes voor de kinderen - Schildje eerste
spade ROZ 17-8-'77 - Visitekaartje en radio-amateur ontvangstkaarten PAOWG van Jhr. P. Roë11 - Prent KRO gebrandschilderd
raam Kapel Kalverstraat Amsterdam, uitgereikt aan "zilveren leden"
- Affiche KRO-verkiezingen 1975 "Stem mee met Maartje" - Bord
Gooiland omroeplokatie — Legpenning Philips 25 jaar — Ideeënbus
VPRO - Scheepsbel "Eendracht" - Maquette Tros-nieuwsstudio
Amsterdam — Motorhelm Theo Koomen - iBord "Stilte" TV-studio Vaantje Korea Seoul - Automaatmunten - Codeplaatjes NRU - Penning
25 jaar dienst NRU — Klok TROS—Aktua.

Radio ontvangers
His Masters Voice Zelfbouw: (7x) - Transistorontvangers (7x)
Fridor Waldorp 515 - Aristona 1118U, AR8215 - Korting stereo 1000L
Vara band — Imperial 609A stereo — Sony TR 7350L — Emud
Grundig: 8080, portable, 2029, 2068, Satellit 6001, onbekend
22RL311
B4X36T
Philips:
type
22RB382
2514 (2x)
BX700A
B3X02A
BX520A
B5X63A
BX560A
BX505U
BX490A
2534 (2x)
B4X82A
A5X83A
22AH974
655A
BX370U
L3F42T
LX444AB
B6X82A
BX631A
BX373A
F7X92A
B5X84A
BX115U
RR712
L3X91T
L4X01T
B7X63A
BX653A
BX480A
BX490A
BX653A
657A
529U
22RB562
789A
BX653A
B5X23A
BX115U
BX500A
209U
B5X84A
B3X02A
BX360A
680A
90RL250
695A
BX653A
470A
H4X64A
BX640A
BX200U
B3X704
208U
2534

Klokradio 1s
Audiosonic, Superlectron TRD 580
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Autoradio 1s
Erres KY488, KY485, KY515, KY457
TEN 401
RTF 1133
Waldorp 482 - Ultra Electric U506
Stratton S840C
Telefunken Jubilate 9, Gavotte - NSF H284A03, H56A
Blaupunkt Nice(draagbaar), Granada, Barcelona (2x)

Bandrecorders
Philips: EL3514, EL3530, EL3517, EL3548 (5x), EL3558, EL3541 (2x) ,
EL3511, EL3522, LDB001/01, 3585, 4303 (2x), onbekend,
Grundig: TK140, TK19, TK5 (2x), TK220,
Telefunken: Automatic, 85,
Sony:
TC252D, onbekend,
Asahi Optical E610
EAM I Automatic
Aristona
Revox 636
Cassetterecorder Philips N 2 219
Autocassetterecorder Philips N2607

Cassettedecks
Philips N2215, N2225 (3x) , 2405, 1702
Technics RS-TN65

RCA Victor

Bicoh

Platenspelers - grammof oons
ze If bouw
Thorens R22
Philips AG9119, AG2002, AG4756W, 22GF808
Triotrack in kist - Triotrack (2x)
Aristona AR8464A, onbekend
General Electric Solid State - BSR - Dual 300, 1002E - Jobophone
Sony PS122 — :Steelman - Brue1 & Kjaer - Presto/van Bellen Samsung PL600i - Garrard 201B, de Luxe, onbekend (2x)- Rubin 523
Monarch (2x) - Parlophon (3x) — EMT 930
Platensnijmachine
Wire recorder

Strefofoon

(3x)

Webster RNA 375

Versterkers
Peekei 15W
Zelfbouw (5x) - Amroh Trionfo in kast - B&O S1109
Geloso
Pioneer SA330 - Telefunken V211A, V211B - Philips HF10

Luidsprekers
Philips 9819 (2x), 2032, 2135, 9801, 2126 (luidspr.kast) zelfbouw in kist - AD62015 (Bombardon) - ARS 825 Avrovox
Shokai - Orion (in kist) - Rubin (box)
Erres
onbekend in kast
NRU
PTT
- Tempofoon (box)
Microfoons en toebehoren
Philips EL6000, EL3755, 4210, EL6112, N8462, 3791, bouwdoos Western Electric - Austria - Ronette - Labor (2x) - Ericsson Beyer - Prime - Telefunken, idem marmerblok - Sennheiser (7x) —
STC (3x) - Jennen - Reisz - NRU (2x) , idem OV352 - Koolmicrofoon
- Ribbon 44A (op standaard) - Brue1 & Kjaer - Altai dyn. mier. Standard Electric (2x) - Diversen (9x) - Microfoonstandaard (9x)
- Microfoonhenge1 - Microfoonbeuge1 - Microfoonkapse 1 (2x)
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Ge 1 ijkrichters

Philips 450, 4766

Meetinstrumenten
Voltmeters (24x) - Mi 11i-ampèremeters (35x) - Ampèremeters (31x)
Galvanometers (2x) - Ohmmeters (3x) — Mavo meters (2x) Variac (2x) -DecibeImeters (2x) - Meters div. (7x) - Wattmeter Vo1t/ampère/mi11i-ampèremeter - Frequentiemeter - Triplettmeter Impedantiemeter — Lichtmeter - UniverseeImeter - Meetdraad in
100 schaaldelen - Meetbrug voor R en C - Kastje t.b.v. formeren
elco's - Meetkastje met spanning reg.
TV-Ontvangers
Phi1ips

type

21CX152A
21TX315A
112X320AT
25K121/65

17TX140A (4x) 17TX250A
11LX520AT
21CX142A
21TX143A
X24T681
23T611/05
17TX291A

Blaupunkt Olympic Color
Aristona AR48, SA59T - Siemens FT14
Erres TV436 — Saté Uit 4768 - Grundig T7007M - Telefunken 8301
Nordmende SK2 - Sony
TV-camera 1 s
JVC TK2000E zwart/wit - Philips kleur, LDH4310, EL8000, V200
in koffer, camera in koffer

Monitoren
Philips EL8110, PM1223
Videorecorders
Philips N1500, N1700, N1501, 1520, LDL1100, EL3402 (2x) ,
Medical - Sony CV2100 - JVC HRD230E
Magnefoons

AEG M5

Hoofdte lefoons
Ericsson — Erpens
Siemens

HV 2A - Omega - Famel (2x)

NSF

Grammofoonplaten en banden
Grammofoonplaten 344 stuks
45 stuks
Magnef oonbanden
69 stuks
Cassettebanden
79 stuks
Videobanden
4 stuks
Compact-discs
Diversen
Adapter - Radio-index Tungsram Audiomeubel - Filmplakpers
Beeldplaat Philips - Koffer afd. Codering - 3-Delige schaal
radiodistributie - Radiodistributieschake1aar PTT — Diverse
apparaten - Raamantenne Philips 4104 - Referentiekapse1 Test-signaalgenerator - Pieper NOS civiele dienst - Ringleiding
Telefunken ELA D300 - Zendlamp Philips TB4/1250 - Plaat
NTS-journaal - UHF converter Ormatu - Soldeerbout electr. Ferrogrammofoonp1aat — Brue1 & Kjaer band-pass filterset (3x) ,
freguency analyzer, audio frequency spectrometer , microphone
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amplifier (2x), beat frequency oscillator (2x) - Meetkastje Tijdmeetinstrument (klok) — Antenne voorzetapparaat Patroongenerator Philips GM2851 - BeeIdbuisrenovator Voorzetapparaat UHF converter Ormatu (2x), idem Superla —
Transformator - Aanpassingsunit - Stukjes Millerband Poo1-reageerpapier - Koffer met 5 lenzen - Kast (radio) Zendbuis - Vintenkop NOS - Multiper intercom (lx hoofdpost,
lx bijpost) — Philips intercom - Voeding 24 volt NRU 3 Spaar lampjes - Kompas - Buizen en lege buizendozen Corverbuis in houder - 19" Rek met zendapparatuur - Toerente lier Doos snijsaffieren - Radiolamp op voet - Oorver 1ampvo1tmeter Philips telefooncentrale SAH4139, stereo amplifier 70FA156,
compact disc speler CD350/00, beeIdp1aatspeIer VLP830, afstand
bediening AG00/304 - Bruel & Kjaer logarithmic potentiometer (2x),
meetzui1, random generator, calibration chart for condenser
microphone, potentiometer, houten kist - Braun dia-projector —
Philips dictaphone EL3581 - Keyboard teletekstcomputer Diverse
Telefoonhoorn (4x) - Vortexion geluidsregeIpanee1
I zumar
onderdelen - Praktica fototoestel - Panagor lens
coated filter - Stopwatch - Snijkoppen (4x) - Vinten dolly Objectieven (3x) - Pentagon groothoeklens - Converter (2x) Telefunken ringleiding ontvanger - Camera afstandbediening
EPD360 - Kathodebuis SNFB - Philips beeldtelefoon, haspel met
kabel - Lewis and Kaufman zendbuis op voet - Schneider plankje
met 6 lenzen, plankje met 12 lenzen - 6 lenzen div. - Lijst
pianola-rollen - Autocue 700 (2x) - Electronenbuis (4x) Electronenbuis-onderdelen (4x).
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