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Jaarverslag 1993
Voorwoord
Verslagjaar 1993 was voor het Omroepmuseum een beslissend jaar. Immers, in dat jaar werd de
verbouwing, verhuizing en inrichting van het museum naar de nieuwe locatie aan de Oude Amersfoortseweg
121-131 gerealiseerd. Van januari tot en met juni is er door de vaste en vrijwillige medewerkers enorm
gepresteerd. Het museum aan het Melkpad werd pas de tweede helft van mei gesloten en het museum aan
de Oude Amersfoortseweg begon op 1 juni al "proef te draaien". Deze werkwijze had het voordeel dat het
museum eigenlijk niet gesloten is geweest en dus het risico niet heeft gelopen bezoekers van zich te
vervreemden. Dat een aantal van de medewerkers in die laatste periode het bed bijna niet meer heeft gezien
behoeft geen betoog. De strakke tijdsplanning werd aangehouden. Daarvoor moest er dan wel van ’smorgens vroeg tot ’s-avonds laat gewerkt worden en dat gebeurde zonder tegenzin of het schrijven van
overuren. Dat gold ook voor de zaterdagen, zon- en feestdagen.

Op 28 juni resulteerde dat in de opening van de nieuwe behuizing door de Minister van WVC, mevrouw drs
Hedy d’Ancona. De opkomst was overweldigend. Negenhonderd waren genodigd, maar in tegenstelling tot
het ’normale’ patroon, waarbij meer dan de helft niet komt, kwamen er ook negenhonderd. Pers, radio en
tv waren in groten getale aanwezig, zodat de opening ook voor de 'rest van Nederland’ te volgen was.
Met de Stichting Fonografisch Museum zijn we gaan samenwerken in voorbereiding van het "samenwonen".
De unieke collectie van dit museum stond opgeslagen en men was op zoek naar nieuwe behuizing. Het
verband tussen omroep en fonografie liet zich snel leggen. De inrichting van de fonografische collectie was
ingewikkelder dan aanvankelijk was gehoopt. Juist omdat deze collectie zolang in de motteballen had
gelegen, ontbraken de vrijwilligers en bij de vrijwilligers van de omroepcollectie ontbrak de deskundigheid
op het fonografische terrein. Toch zijn we daar ook op tijd uitgekomen, zij het dat er voor de Fonografische
collectie geen sprake kon zijn van "proefdraaien".

In de nieuwe locatie waren de maanden juni tot en met december, wat betreft het aantal bezoekers, een
succes: 36.339 mensen passeerden onze ingang. Omdat we aan het Melkpad al 7.403 bezoekers hadden
ontvangen, bereikten we in 1993 met 43.742 bezoekers een nieuw record.
Op deze plaats heeft de voorzitter van het Omroepmuseum de laatste tien jaren zijn zorg uitgesproken over
de huisvesting van het museum. Ik hoop dat we de eerste jaren uit de zorgen zijn, maar onze
oorspronkelijke wens, een museum op het Mediapark, blijft op de agenda staan.

Op 8 januari van dit jaar hebben we onze vriend en rondleider Arie Otten begraven. Hij overleed plotseling.
Hij was één van die vrijwillige medewerkers die vanaf het begin van het museum aan het Melkpad bij ons
was. We zullen hem missen als vriend en collega.
Willem van Beusekom, Voorzitter Stichting Nederlands Omroepmuseum
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Inleiding

In dit Jaarverslag komen de belangrijkste activiteiten van het Omroepmuseum aan de orde. De eerste en
belangrijkste was ongetwijfeld de verbouwing, verhuizing en herinrichting van het museum. De tweede
belangrijke gebeurtenis was het "samenwonen" met het Fonografisch museum. Nu er in Nederland steeds
meer musea verschijnen, is het vrijwillig organisatorisch samenwerken van twee musea op zichzelf al een
belangrijk feit.
Het Jaarverslag biedt een schets van de financiële situatie van het museum in het verslagjaar. Vervolgens
wordt de samenstelling van het bestuur van het Omroepmuseum, de Raad van Toezicht en de Stichting
Fonografisch Museum gegeven. Tevens wordt een overzicht gegeven van de samenstelling en de
belangrijkste activiteiten van de bestuurscommissies, de Technische Commissie en de Commissie
Geschiedschrijving. Hierna volgen de activiteiten en de samenstelling van de Stichting Vrienden van het
Omroepmuseum.
Onder het hoofdstuk Activiteiten passeren de heruitgave van de CD-box Stemmen des Tïjds, het
kwartaalschrift Aether, het Jaarboek Mediageschiedenis, en de overeenkomst met AVAC-NOB de revue. De
laatste overeenkomst maakt het voor museumbezoekers mogelijk in de Teleac-studiecabine oude televisie
opnamen te zien.
In dit verslag worden de namen genoemd van de vaste en vrijwillige medewerkers van het museum.
Genoemd worden ook de wisseltentoonstellingen, waarvoor na de verhuizing voor het eerst de mogelijkheid
bestond. Opgesomd wordt hierna de aandacht die het museum in 1993 van radio en TV kreeg.
Naast het expositiegedeelte, het publiekstoegankelijke onderdeel van het museum, wordt aandacht aan de
activiteiten in en om het depot, de afdeling behoud & beheer. Daarbij komen onder andere de registratie en
het collectiebeheer aan de orde. Dat de activiteiten van deze afdeling ook in het teken van de verhuizing
heeft gestaan, spreekt voor zich.
Opgenomen is een lijst met bruiklenen en de contacten met collega-instellingen. Afgesloten wordt met een
overzicht van de schenkers en de bijzondere aanwinsten. Een uitvoerige lijst met de schenkingen in 1992 en
1993 is op aanvraag bij het secretariaat van het Omroepmuseum verkrijgbaar.
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1.

BESTUUR

1.1.

Financiën

Algemeen.

Inkomsten en uitgaven verband houdend met de verbouwing en inrichting van het "B-complex" aan de Oude
Amersfoortseweg te Hilversum zijn tot een totaalbedrag van f. 2.000.000,-- in de rekening van baten en
lasten 1993 gesaldeerd.
Met het NOB bestaat verschil van mening omtrent de rechtmatigheid van door NOB over 1993 en
voorgaande jaren aan de Stichting doorberekende kosten inzake een deel van de salariskosten van de
directeur van de Stichting alsmede de kosten van diens lease-auto en een onkostenvergoeding. Het totaal in
geding zijnde bedrag beloopt ultimo 1993 f. 100.000,— a f. 150.000,—.
Resultaat.
Over 1993 werd een verlies geleden van rond f. 234.000,--; er werd voor 1993 van een sluitende begroting
uitgegaan.

Financiële positie.
De Stichting is sterk afhankelijk van:
-De financiële bijdrage uit hoofde van de beheertaak van het NOB. Op de hoogte van deze bijdrage kan
weinig directe invloed worden uitgeoefend.
-De vrijwel financiële belangeloze medewerking van tal van vrijwilligers.

Over 1993 werd een verlies geleden van rond f. 234.000,—, waardoor het eigen vermogen van de Stichting
eind 1993 afnam tot een negatief bedrag van bijna f. 130.000,—. De financiële positie is hierdoor zeer zwak
geworden.

1.2.

Balans per 31 december 1993 en ter vergelijking 31 december 1992 (x f. 1.000)
1993

1992

P.M.

1

Vorderingen op korte termijn
Debi teuren
te vorderen en vooruitbetaalde posten
vooruitbetaald inzake verbouwing
en inrichting
omzetbelast i ng

liquide middelen

Museumbezi t
Totaal activa

1992

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

ACTIVA

Voorraden

1993

25

36

46

2

18

153
24

88

237

48

2268

P.M.

P.M.

136

2506
zzzzz

Stichtingskapi taal
Batig saldo vorige jr.
Nadelig saldo boekjaar

0,1
104
234

0,1
104
0,3

130

104
19

Voorzieningen
Kortlopende schulden
subsidi e
ontv. en te betalen
NOB, te betalen

totaal passiva

168
98

2000
345
38

265

2383

136

2506
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1.3

Staat van baten en lasten over 1993 met vergelijkende cijfers over 1992 (x f. 1.000)
1993

1992

BATEN

Beheertaak NOB
Bi jdragen Omroepen e.d.
Entreegelden
Exploitatie winkel
Giften
Interest
Verhuur en uitleen
Diversen

1993

1992

542
603
98

12
40

489
265
63
28
7
9
22
6
2
6
33

1381

929

LASTEN
589
351
178
2

18
9
1
1147

582
280

42
24
1

929

Personeelskosten
Huisvesting
Vergoed, vrijwilligers
Reis- verblijfkosten
Tentoonstellingskosten
Stalling Rep.wagens
Kantoorkosten, telefoon
Inventaris
Oral History
Representat i e
Diverse lasten

Tekort, batig saldo

44
10
26
7

234

0,3

Bovenstaande balans en staat van baten en lasten over 1993 zijn ontleend aan de Jaarrekening 1993 van de
Stichting, waarbij door Blömer &. Co. registeraccountants een goedkeurende verklaring werd afgelegd.

1.4

Samenstelling Bestuur Omroepmuseum

De samenstelling van het Bestuur wijzigde door het afscheid van mr Ben Schmitz als voorzitter. Hij besloot
dat de opening van het nieuwe museum aan de Oude Amersfoortseweg tevens zijn laatste activiteit voor het
museum zou moeten zijn.
Aan het eind van dit verslagjaar was de samenstelling van het bestuur als volgt:
de heer W. van Beusekom, voorzitter (directeur NOS Radio)
de heer mr drs A.W.W. van den Bos, penningmeester (voorheen vice-voorzitter NCRV)
mevrouw O. van Ginneken, lid (hoofd produktie IKON)
de heer drs P. Porsius, lid (president-directeur NOB)
de heer dr A. Smit, lid (directeur TELEAC)
de heer F. de Smit, lid (voorheen algemeen directeur VPRO)

De directeur, de heer drs J.W. Vos, woonde de bestuursvergaderingen bij. Hij bereide de vergaderingen
voor en notuleerde deze.
Adviseurs zijn de heren E.A. Schüttenhelm (oud voorzitter NOS) en E.K. de Vries (televisiepionier).

1.5.

Raad van Toezicht

In dit verslagjaar kwam de Raad één keer bijeen.
Tijdens de decembervergadering werd het jaarverslag 1992 voor kennisgeving vastgesteld en de jaarrekening
1992 zonder voorbehoud goedgekeurd en vastgesteld. De door het bestuur vastgestelde (en via het NOB als
onderdeel van de beheertaken aan WVC aangeboden) begroting werd eveneens voor kennisgeving
goedgekeurd. Tevens kwamen de huisvesting in het B-complex, de stand van zaken in de Stuurgroep
Nationaal Audiovisueel Archief en het geschrift "De lange Aanloop" aan de orde. "De Lange Aanloop"
betreft de interne geschiedschrijving over het Omroepmuseum zelf. Gerard van Beek, die overleed voordat
het was voltooid, en Kees Cabout beschreven hierin de geschiedenis van het museum tot en met het
Melkpad. De leden van het bestuur, alsmede de directeur, woonden de vergadering bij .
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De samenstelling van de Raad was aan het eind van 1993 als volgt:

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer

1.6.

G.C. Wallis de Vries (AVRO)
J. de Koster (EO)
R.H.G. Schoonhoven (KRO)
drs F.L. Burger (NCRV)
mr J. Kist (NOB)
drs M. de Jong (NOS), voorzitter
drs C.H. Verheugd (RNWO)
A.M. Everaars (RTL4)
drs W.J. Bos (TROS)
drs H. van Wijk (VARA)
drs J.P. van der Reijden (VOO)
drs R. Witte (VPRO)
J.H. Wories (Joop van den Ende Produkties)

Samenstelling Bestuur Fonografisch Museum

Ook wat het Fonografisch museum betreft stond dit verslagjaar in het licht van de verhuizing en inrichting.
Met name het herscheppen van de bestaande, maar gedemonteerde, vitrines bleek meer voeten in de aarde te
hebben dan vooraf was gedacht. Bijkomend nadeel van het hergebruik van de bestaande vitrines was dat de
nieuwe vitrines, de expositie is veel groter dan in de vorige locatie, moesten worden nagebouwd. De
expositie in Hoog Catharijne in Utrecht bestond uit de zogenaamde "Belle" collectie (genoemd naar Harry
Belle, onder wiens leiding de oorspronkelijke collectie van het Fonografisch museum tot stand kwam) en
werd uitgebreid met de latere ontwikkelingen van de fonografie, met name in de professionele sfeer.

In de loop van 1993 werden een drietal vrijwilligers gevonden voor de fonografische collectie. Dit drietal
was belast met de totale zorg voor de collectie. Tevens schreven zij een korte handleiding over de
geschiedenis van de fonografie, zodat de rondleidingen door de, uit omroepkringen afkomstige, rondleiders
kon worden verzorgd. Deze vrijwillers waren de heren R.J. Christoffer, H.A. Horden en H. Lauterslager.
Met het bestuur van het Omroepmuseum een keer gezamenlijk vergaderd teneinde een overeenkomst voor te
bereiden die er te zijner tijd in moet resulteren dat de besturen met elkaar een samenwerkingsovereenkomst
tekenen. Het samengaan van beide besturen is vooralsnog niet aan de orde.
Gedurende het verslagjaar heeft de heer J.W. Assman het bestuur van het Fonografisch museum verlaten.
Hij werd opgevolgd door de heer G.E. Knops.

Aan het eind van 1993 was het bestuur van het Fonografisch museum als volgt samengesteld:

de heer D. Heil
de heer G.E. Knops
de heer mr P.R.C. Solleveld, secretaris, penningmeester
de heer drs G.P. Willemsen, voorzitter
vacature
De directeur van het Omroepmuseum, tevens manager van de fonografische collectie, woonde de
vergaderingen bij.
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2.

BESTUURSCOMMISSIES

2.1

Commissie Geschiedschrijving

Deze commissie kwam in het verslagjaar één keer bijeen.

De samenstelling van deze commissie wijzigde enigszins door de behoefte van de vaste medewerkers van
het museum om meer gerichte deskundige ondersteuning, met name op het gebied van de (nu tenminste 3 x
per jaar voorkomende ) wisseltentoonstellingen. Vastgesteld werd dat, hoewel de leden van deze commissie
tot nu toe vanuit de zendgemachtigden geleverd werden, dat niet bij uitsluiting het geval moet zijn. Daarom
is gezocht in de kring van mediadeskundigen, die ook daarvoor al op de één of andere wijze bij het museum
betrokken waren. In deze vergadering kwamen, onder andere, de toekomstige wisselexposities en het
verzamelbeleid aan de orde.
De samenstelling van deze commissie was per 31 december als volgt:

de heer P.C. van Brakel, afkomstig van de Wereldomroep
de heer P. van Campen, afkomstig van de NCRV
de heer H. Harmsen , afkomstig van het Audio Visueel Archief Centrum NOB
mevrouw drs C. Hekker, conservator Omroepmuseum
de heer J.J. van Herpen, afkomstig van de AVRO
de heer H.W.A. Joosten, afkomstig van de KRO, belast met de oral history van het Omroepmuseum
de heer drs H.J.S. Lokin, afkomstig van het Omroepmuseum
de heer G. Lugtenburg, afkomstig van de AVRO, voorzitter
de heer J.L. de Troye, afkomstig van de VARA, vice-voorzitter
de heer drs J. W. Vos, afkomstig van het Omroepmuseum, secretaris
de heer drs K.J. Vos, afkomstig van de Erasmus Universiteit
de heer A. Weltens, ontwerper Omroepmuseum
de heer drs R. Witte, afkomstig van de VPRO
de heer dr H.B.M. Wijfjes, afkomstig van de Erasmus Universiteit

2.2

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) kwam in 1993 drie maal bijeen. De eerste vergadering stond in het teken
van de naderende verhuizing van het depot. De tweede vergadering is gekeken of alles geworden was zoals
men zich vooraf had voorgesteld en werden knelpunten besproken. In de derde vergadering werd gesproken
over het 'schonen en ordenen’ van de gehele collectie. Tevens werd besloten dat een aantal leden van de
commissie zelf regelmatig in het depot actief zou zijn met het sorteren en ordenen van de grote collectie
professionele radio- en televisie-apparatuur. Reeds nu werd vastgesteld dat ruimtegebrek één factor is die
het verzamelbeleid begrenst en het noodzakelijk maakt die voortdurend te blijven definiëren.
Tijdens het verslagjaar werd de commissie uitgebreid met de heer I.F. Vos
De samenstelling van deze commissie was per 31 december:

de heer W.A. van den Boogaard
de heer F.J.M. Brugman
de heer C. van Driel
mevrouw drs C. Hekker
de heer H.H. Heuts
de heer ir S.J. Noteboom
de heer W.J. Rotermundt
de heer I.F. Vos
de heer drs J.W. Vos, secretaris
de heer A.R. Woudsma
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3.

STICHTING VRIENDEN VAN HET NEDERLANDS OMROEPMUSEUM

In 1993 bestond het bestuur van de Stichting Vrienden van het Nederlands Omroepmuseum uit:
de heer L. Kool, voorzitter
de heer C. Zwaan, penningmeester
de heer drs J. W. Vos, secretaris
Aan de "Vrienden" werd ook tijdens dit verslagjaar het kwartaal schrift Aether vier keer toegezonden. De
verhoging van de oplage van het kwartaalschrift Aether met 225 exemplaren, om de leden van de Eerste en
Tweede Kamer kennis te laten nemen van de inhoud van het blad, werd ook dit jaar gecontinueerd. De
kosten voor de verhoogde oplage (f. 2.000,—) werden ook dit jaar gedragen door Philips 3 CoRD.
Zoals ieder jaar hebben de "Vrienden" zich ook in 1993 zeer verdienstelijk gemaakt met het zoeken naar
sponsors in kringen van het bedrijfsleven en particulieren, zodat de "Vrienden" financieel kunnen bijdragen
aan de activiteiten van het museum.

De voorbereidingen werden getroffen om te komen tot de oprichting van de G.S.O. CompaNet Food B.V.
Een B.V. die door G.S.O. CompaNet B.V., L. van Eeghem Beheer B.V. en de Stichting Vrienden van het
Omroepmuseum zal worden opgericht. Deze B.V. zal zich belasten met de exploitatie van Restaurant de
Compaen en van Café-petit restaurant De Nipper, restauratieve gelegenheden waar met name bezoekers van
het Omroepmuseum gebruik van kunnen maken.
De ontvangen donaties waren in het verslagjaar ruim f. 35.000,— hoger dan in het jaar 1992.
Enerzijds doordat bedrijven voor het eerst als donateur aan de Vrienden betaalden (Radio 10/Love Radio,
Omroep en Media Verzekeringen), anderzijds door incidentele giften (Centrale Antenne Inrichting
Hilversum) en door verhoging van toegezegde bedragen (STER).

Over de laatste driejaren werden onderstaande bedragen ontvangen:
1993

particul.
bedri jven

1991

1992

1068
38

f 17.571,f 54.272,12

1111
37

f 20.627,20
f 15.405,--

883
32

f 16.980,50
f 17.860,--

1106

f 71.843,12

1148

f 36.032,20

915

f 34.840,50

Over de jaarrekening 1993 van de Stichting Vrienden van het Omroepmuseum werd door Coopers &
Lybrand registeraccountants een goedkeurende verklaring afgelegd.
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4.

ACTIVITEITEN

4.1.

Stemmen des Tijds

Dit jaar lukte het niet een nieuwe aflevering van de serie "Stemmen des Tijds" uit te brengen. Wel was Ger
Lugtenburg, de producer van deze serie, bezig met de voorbereiding van deel 7. Een heruitgave van de
oude serie "Stemmen des Tijds" 1936-1945, slokte de aandacht verder geheel op. Deze heruitgave van de
vroegere grammofoonplaten geschiedde op CD. Deze 6 CD’s in één box werden bij voorintekening (700
exemplaren) volledig uitverkocht.

4.2.

Kwartaalschrift Aether

Ook in 1993 verschenen vier nummers van Aether. Naast de Koninklijke Drukkerij de Boer n.v. werd het
blad gesponsord door AEG, Professional Audio Center, Twinsoft Design International en Philips 3 CoRD.
Aether wordt verzonden aan de "Vrienden van het Nederlands Omroepmuseum" Vriend wordt men door het
overmaken van tenminste f. 17,50 op giro 5611696. Het kwartaalschrift wordt door een pro deo werkende
redactie samengesteld.

De redactie zag er aan het eind van 1993 als volgt uit:
de
de
de
de
de
de
de
de

heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer

C. Cabout, eindredacteur
drs J.W. Vos, redactiesecretaris
J. van Herpen
L. Boudewijns
F.J.M. Brugman
P.C. van Brakel
A.H. Gobits
A. Weltens

Tekstverwerking werd verzorgd door de heer A.H. Gobits en mevrouw B. Keiser
Illustraties en opmaak werden verzorgd door de heren A.H. Gobits en A. Weltens.

4.3.

Jaarboek Mediageschiedenis

Het vijfde Jaarboek Mediageschiedenis kende geen overkoepelend thema, zoals het geval was in het vorige
nummer dat geheel was gewijd aan Nederlands-Indië. Het beleid van de redactie blijft er op gericht om
recht te doen aan de verscheidenheid van het mediahistorisch onderzoek in Nederland, en die laat zich nu
eenmaal niet jaarlijks thematiseren.
De onderwerpen varieerden in 1993 van de allervroegste filmproduktie in Nederland, in de "Nieuwe Prikkel
Revue", tot het VPRO-televisieprogramma "Vastberaden Maar Soepel En Met Mate" en van de introductie
van de televisie in Nederland tot toekomstige perspectieven van de mediageschiedenis.
Dit jaar werd het museum door drs Jan Vos in het bestuur en dr Huub Wijfjes in de redactie
vertegenwoordigd.

4.4.

Raadplegen audiovisuele collectie AVAC (NOB)

Vanaf de maand november van verslagjaar kunnen bezoekers en andere belangstellenden op een verzoek
indienen voor het bekijken van een televisieprogramma of -fragment. In overleg met het Audiovisueel
Archiefcentrum van het NOB wordt gekeken of er een "zichtkopie" voorhanden is. Tegen betaling van 25
gulden per dagdeel kan in de studiecabine, maximaal twee personen, worden gekeken. De aanvragen gaan
via de archivaris van afdeling bibliotheek & dokumentatie.
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5.

PERSONEELSZAKEN

In het verslagjaar functioneerde het Omroepmuseum -zoals ook in voorgaande jaren- dankzij de inzet van
circa 170 vrijwillige medewerkers. In 1993 werd de groep medewerkers versterkt met zogeheten
"banenpoolers". Deze banenpoolers hebben een arbeidscontract met de Stichting Banenpool, een onderdeel
van het Arbeidsbureau. Onder bepaalde voorwaarden worden de banenpoolers "uitgeleend" aan een
organisatie om daar, volgens de in dat bedrijf geldende CAO te werken. In het verslagjaar beschikte het
museum over drie van deze banenpoolers. Tevens werd door diezelfde Stichting een medewerker in het
kader van het Jeugd Werk Garantieplan (JWG) bij het museum gedetacheerd.

In 1993 waren de vaste medewerkers van het museum:
mevrouw drs C. Hekker, conservator/depotbeheerder
mevrouw H.L.I. Küpper, secretariaat
de heer P.W.L. van Tulder, archivaris
mevrouw M. Veen - Bos, medewerker PR en voorlichting
de heer drs J.W. Vos, directeur
de heer A. Weltens, ontwerper

6.

HUISVESTING

Realisering nieuw museum
Het merendeel van de aandacht ging dit verslagjaar uit naar de verbouwing, inrichting en verhuizing van het
museum van het Melkpad naar het B-Complex. Na het realiseren van de financiële voorwaarden (subsidie
van WVC en Zendgemachtigden) en de aanbesteding werd overgegaan tot verbouw van het nieuwe pand aan
de Oude Amersfoortseweg. In totaal beschikt het Omroepmuseum (inclusief de fonografische collectie) hier
over een oppervlakte van 4200 vierkante meter (1600 vierkante meter expositie, 2100 vierkante meter voor
de afdeling behoud & beheer, 500 vierkante meter vergader- en kantoorruimte).
Bij de verbouwing werd gebruik gemaakt van de deskundigheid van de heer J. de Boer als vrijwillig
bouwkundig adviseur, de heer L.A.W. van der Lek voor de inrichting op technisch gebied en de heer W.A.
van den Boogaard voor de elektrotechnische advisering en de heer P. de Ruiter voor de redactie van de
beeldplaatfragmenten.

7.

PUBLIC RELATIONS EN VOORLICHTING

7.1.

Het museum

In 1993 kwamen er 43.742 bezoekers in het museum, waarvan 7.304 in de oude lokatie aan het Melkpad. In
1992 was het aantal bezoekers 21.965.

Gastvrouwen/Gastheren
Ook dit verslagjaar mochten we ons verheugen in de medewerking van een groot aantal vrijwilligers, die
onze bezoekers in het museum ontvangen en rondleidingen verzorgen naar doelgroep.

Het team gastvrouwen bestond in 1993 uit de dames:
Mies Aukes, Josien Blüm, Anna Busch, Lianne Diederen, Irene van Dijk, Adri Eekhuis, Petra Feddema,
Annette van der Galiën, Ina van Gent, Mieke van der Heijden, Wil Janssen-de Zoeten, Ria Kleijberg-Otten,
Els Knap, Jeanne van Lierop, Rie Lustenhouwer, Hanneke Meester, Rita Pieterse-Hofmeester, Anna Prins,
Wil Veltman, Riet de Wit, Dorith Witte en Tilly Witte.
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Als gastheren traden op:

Wim Aukes, Wim van Baarle, Fred de Beer, Wim van den Berg, Johan van de Berge, Gerrit den Boer,
Wilant van den Boogaard, Theo Bouman, Jan Braakhuis, Peter van Brakel, Wim du Coux, Jaap Deen, Ton
Deen, Arie van Diermen, Martijn Draaisma, John Eekhuis, Rien Eerhardt, Guus Hartendorf, Niek Hartog,
Marcel Klarenbeek, Joop Kuipers, Rogier Kuipers, Stef Lokin, Dick Lunter, Harry Lustenhouwer, Willem
Lijnberg, Wil Meester, Frans Muriloff, Arie Otten, Pieter Peek, Jan de Roo, Joost Ruigrok, Paul van
Veenendaal, Amold van Veluwen, Cor Vos en Filip Wagter.

Zoals ieder jaar konden we ook in dit verslagjaar tijdens de vakantieperiode een beroep doen op een aantal
studente(n)(s).

7.3.

Activiteiten in het museum

Naast de vrijwillige medewerkers bij de afdeling behoud & beheer en de gastvrouwen en gastheren zijn
vrijwillige medewerkers ook actief in commissies en werkgroepen. Vooral bij de voorbereiding van de
verbouw, verhuizing en inrichting van het nieuwe museum en bij de realisering van de
wisseltentoonstellingen waren veel (nieuwe) vrijwilligers betrokken.

Wisseltentoonstellingen:
"Zonder Antenne", een door het PTT-museum samengestelde tentoonstelling over de geschiedenis van de
draadomroep.
"TV-TOYS", een in samenwerking met de Stichting TV-TOYS samengestelde tentoonstelling over het
speelgoed en andere "produkten" gebaseerd op bekende TV-series.
In herfst- en kerstvakantie werd door de gebroeders Brugman de poppenkast "Dappere Dodo" (de eerste
kinderserie op TV) opgevoerd en kinderfilms vertoond.

7.4.

Museum als lokatie

Ook dit jaar werd het museum een aantal malen als lokatie gebruikt voor radio en TV-uitzendingen. Wat de
landelijke omroepen betreft waren dit:
07.01.1993
29.01.1993
23.02.1993
10.04.1993
02.05.1993
28.06.1993
28.06.1993
28.06.1993
28.06.1993
21.07.1993
31.07.1993
19.08.1993
02.10.1993
02.12.1993

NCRV-radio, "Pas op de plaats"
KRO-TV, "Sporen", reportage over de watersnoodramp van 1953
NOS-radio, "50 jaar NRU"
RTL-4, Aktie RTL-4
Veronica-TV, "Het zijn toch weer die Hollanders"
NOS-radio, opening museum
NOS-Joumaal, opening museum
RTL-4, opening museum
TV Plus, opening museum
TV Plus, "Omroepmuseum in een nieuw jasje"
Veronica-TV, presentatie Top 40
EO-TV, programma-aankondiging
AVRO-radio, "AVRO’s CD van het jaar"
AVRO-TV, "Prettig weekend"
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Museum als onderwerp van uitzending
31.01.1993
10.02.1993
13.02.1993
13.02.1993
18.02.1993
20.02.1993
21.02.1993
21.02.1993
24.02.1993
28.04.1993
30.05.1993
06.06.1993
17.06.1993
22.06.1993
25.06.1993
27.06.1993
23.07.1993
01.07.1993
06.08.1993
31.08.1993
26.10.1993
27.10.1993
29.10.1993
02.12.1993
03.12.1993
27.12.1993

VPRO-radio, "Radio-archief" Over deel 6 van "Stemmen des Tijds"
NOVA TV, laatste opname "Zeg n’s Aaa", decor naar museum
NOS Jeugdjournaal, idem "Zeg n’s Aaa"
VARA TV, idem "Zeg n’s Aaa"
NCRV-radio, "Lunchpakket" met Ted de Braak, informatie over nieuwe lokatie en
activiteiten in museum tijdens de krokusvakantie
Radio Utrecht, informatie over krokusvakantie
AVRO-radio, informatie over krokusvakantie
AVRO-Teletekst, informatie over krokusvakantie
Radio Flevoland, informatie over museum en krokusvakantie
Radio Drenthe, nieuwe lokatie museum
VPRO-radio, "Onvoltooid Verleden Tijd", over het nieuwe museum
AVRO-radio, "Voor dag en dauw", over het nieuwe museum
TELEAC, "Faros", over het nieuwe museum
Radio Noord Holland, over het nieuwe museum
NOS-radio, "Avondspits", over het nieuwe museum
NOS-radio, "Met het oog op morgen", over het nieuwe museum
Teletekst, informatie over museum
NCRV-radio, "Vakantie Magazine", over het nieuwe museum
Radio Noord Holland, documentaire Omroepmuseum
Radio Noordzee, Quiz over het Omroepmuseum
NOS-radio, "Radio Uit", over TV-Toys
Radio Noord Holland, over TV-Toys
Radio Flevoland, over TV-Toys
Teletekst, informatie n.a.v. AVRO programma "Prettig weekend Nederland", over TVToys
Teletekst, idem als 02.12.1993
Radio Stad Rotterdam, akties kerstvakantie

Bij de opsomming "museum als locatie " en "museum als onderwerp van uitzending" zijn de uitzendingen
van de lokale - en ziekenomroepen niet vermeld.

13

8.

VERSLAG VAN DE CONSERVATOR/DEPOTBEHEERDER

8.1.

Afdeling behoud & beheer

Aan het eind van het verslagjaar beschikte de afdeling behoud & beheer over 1200 vierkante meter
depotruimte, ruim 200 vierkante meter kantoorruimte (onder meer voor registratie en fotografie van de
voorwerpen, de fotocollectie, afluister- en kijkruimte voor audio en video en een werkplaats) en een
studiezaal voor de afdeling bibliotheek &. dokumentatie (120 vierkante meter). Al deze faciliteiten bevonden
zich op de Oude Amersfoortseweg 121. Daarnaast werden in april twee reportagewagens, verkregen van het
NOB, ondergebracht bij de firma van Straaten in Hilversum.
Veel activiteiten stonden in direct verband met de verhuizing naar het B-complex. Dagelijkse bezigheden
vonden echter doorgang: behandelen van aanbiedingen, registreren en fotograferen van schenkingen,
registreren van boekencollectie, schrijven van bedankbrieven, invoeren van de gegevens in de computer,
assisteren van bezoekers in de bibliotheek, om er een aantal te noemen.

8.2.

Verwerving

De concentratie van de diverse museumtaken in één gebouw had onder meer tot gevolg gehad dat er -met
name door particulieren- meer voorwerpen aan het museum werden aangeboden. Het bleek noodzakelijk,
zowel voor de schenker als voor de ontvanger, om de werkwijze bij aanbiedingen zoveel mogelijk te
stroomlijnen. De aanbiedingen, telefonisch en schriftelijk, worden vanaf het verslagjaar in principe op één
plaats, de afdeling behoud & beheer, behandeld. Er wordt bijgehouden welke aanbiedingen er worden
gedaan en hoe deze worden afgehandeld. In 1993 is 53 keer ‘boekgehouden’ in verband met eventuele
schenkingen van voorwerpen. In de tweede helft van het jaar was er een aanzienlijke toename van het aantal
aanbiedingen. Wanneer het ging om voorwerpen die het gebied van de fonografie betroffen consumentenapparatuur op het gebied van de geluidsdragers- werden schenkers in spe doorverwezen naar
deze afdeling. Aanbiedingen aan het Omroepmuseum op het gebied van professionele beeld- en
geluidsopnames worden in principe doorgegeven aan de Fonotheek of het Film- en Beeldbandarchief van het
NOB. De contacten met beide afdelingen zijn verstevigd om in de toekomst beter van eikaars
werkzaamheden en werkwijzen op de hoogte te zijn. In eerste instantie is dit van belang voor afspraken rond
collectievorming. Uiteindelijk is samenwerking nodig om de toegankelijkheid van de audiovisuele archieven
te verbeteren, zowel intern als extern.

Vanaf het verslagjaar zijn de selectiecriteria strenger gehanteerd. Voor de collectie consumentenapparatuur,
zowel radio- als televisietoestellen, gold dat een aangeboden apparaat een zinvolle toevoeging moest zijn aan
de collectie. De collectie was in de jaren ervoor al zo veelzijdig geworden, dat de meeste aanbiedingen van
consumentenapparaten exemplaren betrof die al in de collectie aanwezig waren. Van verschillende kanten
zijn ook schenkingen ontvangen van professionele omroepapparatuur.

8.3.

Registratie en automatisering

In het registratieformulier zijn enkele wijzigingen aangebracht. Één en ander werd onder meer gedaan
volgens richtlijnen zoals in de Gedragslijn (1991) van de Nederlandse Museum Vereniging. Zo werd bij
voorbeeld vanaf verslagjaar van nieuw beschreven voorwerpen in het formulier tevens de datum van
verwerving vastgelegd. Van alle voorwerpen die al eerder in bezit van het Omroepmuseum waren, zijn deze
gegevens in de registratie ingevoerd en nagekeken aan de hand van de sinds 1983 bijgehouden
bedankbrieven.
De werkzaamheden voor het maken van een trefwoordenlijst en een thesaurus t.b.v. de voorwerpregistratie
gingen - met een klein oponthoud tijdens de verhuizing - verder. De voor dit doel gevormde werkgroep
kwam regelmatig bijeen om de lijsten aan te vullen, te wijzigen en "probleemgevallen” te bespreken. Aan
het eind van het verslagjaar waren aanzienlijke vorderingen gemaakt met het nakijken van de tot dan toe
gebruikte termen. Bovendien was er inmiddels een thesaurus van redelijke omvang ontstaan.
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De verhuizing bood een goede gelegenheid om de literatuurcollectie - boeken en periodieke uitgaven - onder
de loep te nemen. Voor de nieuwe behuizing werd ervoor gekozen om de boekencollectie te scheiden in een
deel voor de studiezaal en een deel voor het reservebestand. Er is sprake van zowel een studiezaal èn een
apart depot waar de reserve-exemplaren en omvangrijke archieven kunnen worden opgeborgen. Met behulp
van het oorspronkelijke stamboek en de kaartenbak werden alle beschreven titels in de computer ingevoerd
en aangevuld.

In de zomer van 1992 is een begin gemaakt met op orde brengen van de collectie audiocassettes. Er werd
een begin gemaakt met het beluisteren van nog niet geregistreerde cassettes. Tevens werd de registratie
gecontroleerd van de reeds geregistreerde opnamen. Er is gewerkt aan een registratieformulier -voor het
databaseprogramma Q&A- dat niet alleen voor de cassettes, maar ook voor andere geluids- en
beeldopnamen kon worden gebruikt. Er werd naar gestreefd om één formulier te maken waarmee de
gebruikers kunnen zoeken op onderwerpen, namen en instellingen onafhankelijk van het medium waarop een
document is vastgelegd.
De werkzaamheden met het registreren van de foto’s vonden doorgang. Aan het bestand van de
geregistreerde foto’s werden weer vele foto’s toegevoegd. De foto’s zijn ingedeeld in thematische rubrieken
(en daarbinnen, waar nodig, chronologisch). Via de computer zijn foto’s ook op alle andere genoteerde
gegevens terug te vinden.
Gedurende het verslagjaar werd gewerkt aan gegevensbestanden ten behoeve van de bezoeker. In de afdeling
bibliotheek & dokutnentatie is één computer tevens voor gebruik door bezoekers geschikt gemaakt. Hierop
staan de bestanden van de boekencollectie, tijdschriften en een dokumentatiebestand met verwijzingen naar
onderwerp en personen. Met dit project werden in verslagjaar belangrijke vorderingen gemaakt.

8.4.

Stand van zaken registratie eind 1993

Opgenomen in een geautomatiseerd bestand, met inventarisnummer en beschrijving:

6600
400
4000
1000
10000
2200

voorwerpen
(titels) tijdschriften
(titels) boeken
dokumentatiesysteem met zoekingangen op onderwerp en personen
foto’s
grammofoonplaten (handels platen)

Daarnaast, nog niet in geautomatiseerd bestand opgenomen:
120

audiocassettes, met beschrijving van de inhoud

8.5.

Verhuizing

De verhuizing van alle afdelingen van het museum vond plaats gedurende 4 weken. In die periode zijn de
kantoren en de collecties overgebracht. Bijzonder was het transport van de twee reportagewagens van de
opslag aan de Nieuwe Havenweg naar het B-complex. De televisiereportagewagen en de
radioreportagewagen werden, beide gesleept, onder politiebegeleiding naar de nieuwe behuizing gebracht.
Van deze gebeurtenis werd in eigen beheer een videoreportage gemaakt.
Nadat expositie, kantoren en depot waren samengekomen in de nieuwe behuizing, stonden de activiteiten
van de afdeling behoud & beheer in het teken van het inrichten van de depots en de werkruimten. Uiteraard
was het voor iedereen van belang om de nieuwe werkplek in te richten. Er is hard gewerkt aan het opstellen
en aanpassen van het stellingmateriaal in de depots. Veel energie werd gestoken in het inruimen van de
grote grammofoonplatencollectie "eigen opnamen" die het museum bezit. Nadat de platen een aantal jaren in
verhuisdozen hadden moeten doorbrengen, konden deze in kasten worden opgeborgen. Zo werden ze
toegankelijk gemaakt voor nadere inventarisatie.
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De HCK (Hoofd Controle Kamer)-tafel van de KRO in de expositie werd geheel van nieuwe bedrading
voorzien. Hierdoor kon de tafel werkend worden gedemonstreerd.
In het depot voor de professionele radio- en televisie-apparatuur waren de activiteiten gericht op het
sorteren, plaatsen en weer aansluiten van de werkende cameraketens.
De heer S.P. Tolk, student van de Reinwardt Academie te Amsterdam, heeft als afstudeerpoject de
conservering van twee reportagewagens ter hand genomen. Aan het eind van een intensief project, dat
enkele maanden in beslag nam, waren beide wagens weer toonbaar voor het publiek.

Omdat er in de nieuwe situatie sprake is van verschillende depots voor de verschillende collectieonderdelen
waren eerst maanden nodig om een en ander verder te sorteren. Deze activiteiten waren aan het eind van het
verslagjaar nog niet tot in de finesses afgerond.

8.6.

Bruiklenen en overige diensten (voorwerpcollectie)

01.1993
03.1993
06.1993
06.1993
07.1993
09.1993
09.1993
10.1993
11.1993
11.1993

video-opnamen van radio-toestellen voor documentaire over Jazzmuziek, door Guus van Waveren
voor de NOS
foto-opnamen van radiotoestellen voor CD-inlays, produktie van de firma Dureco
raadplegen schema’s door particulier
hoorspelattributen t.b.v. themamadag over Science Fiction-hoorspelen te Amsterdam
raadplegen technische dokumentatie door particulier
camera met dolly t.b.v. tv-opnamen door John de Mol produkties
4 televisie-ontvangers, t.b.v. symposium over PAL georganiseerd door de NOZEMA
hoorspelattributen, t.b.v. muziekuitvoering in de Ijsbreker te Amsterdam
foto’s en voorwerpen voor afbeeldingen in Ach, lieve lijd, aflevering over het Gooi
foto-opnamen gemaakt door Joop Smit, voor omslag VPRO-gids

8.7.

Contacten met collega-instellingen

studiedag registratie SIMIN (NMV)
Q&A gebruikersgroep Regio Oost in Huis Bergh te ’s Heerenberg
themadag nr. 21 van het Centraal Laboratorium te Amsterdam: De omgang met museale
collecties. Het vervoeren van voorwerpen en het schoonmaken van gebouwen.
09.1993 bezoek aan Omroepmuseum van 5 regionaal conservatoren en de provinciaal museumconsulent
van provincie Noord-Holland
12.1993 studiedag SIMIN in het Textielmuseum te Tilburg: De registratie van fotocollecties

01.1993
03.1993
04.1993
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8.8.

Medewerkers behoud & beheer 1993

Piet Bakker (vanaf maart 1989), conservator radio-collectie en Corver-collectie
Gerard Bouma (vanaf september 1993), restaurator radio
Hilbert van Doom (vanaf maart 1984), restaurator, spec. optiek en fijn mechanisch
Wim Farber (vanaf januari 1987), registrator collectie en depotbeheer
Carine Hekker (vanaf januari 1992), conservator, hoofd afdeling behoud & beheer
Janny van Heusden (vanaf maart 1984), registrator boekencollectie
Jan van Herpen (vanaf januari 1987), inventarisatie/registratie archief
Gerard van der Hoek (vanaf oktober 1991), registrator boekencollectie
Ferdi Keiser (vanaf april 1989), fotograaf, tevens beheer videobanden
Daan van Leeuwen (vanaf oktober 1992), assistent fotograaf, tevens collectiebeheer
Jan Martens (vanaf april 1989), registrator collectie en depotbeheer
Laurens Neuteboom (vanaf november 1991), registrator en beheer technische dokumentatie
Hans Noteboom (vanaf mei 1987), systeembeheerder automatisering en registratie collectie
Kees Pel (vanaf maart 1985), restaurator professionele radio-omroepapparatuur
Nan Platvoet (vanaf juli 1991), restaurator professionele audio-apparatuur
Wim Rotermundt (vanaf juni 1983), conservator fotocollectie
Oscar Sillem (vanaf maart 1985), restaurator radio en televisie
Michiel van de Smeede (vanaf januari 1990), restaurator professionele tv-apparatuur
Peter van Tulder (vanaf juli 1983), archivaris en beheerder bibliotheek & dokumentatie
Ignatius Vos (vanaf oktober 1992), restaurator professionele audio-apparatuur
Tim de Wolf (vanaf januari 1990), conservator platensnijmachines
Arend Woudsma (vanaf juli 1982), conservator professionele tv-apparatuur
Sonja Woudsma (vanaf juli 1992), registrator geluidsdragers, tevens inventarisatie
Norah van Zaale (vanaf augustus 1989), registrator objecten/foto’s, gegevensverwerking in geautomatiseerde
bestanden, tevens administratieve ondersteuning
Phons van Zaale (vanaf augustus 1989), conservator fotocollectie en grammofoonplatencollectie
Dick Zijlmans (vanaf januari 1990), transport schenkingen en assistentie technische dokumentatie
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8.9.

Schenkerslijst

Van diverse personen en instellingen werden schenkingen ontvangen. Een volledige lijst van schenkingen is
aan te vragen bij het Omroepmuseum. Hieronder zijn de namen van de schenkers vermeld:

de heer J. van Alfen, Hilversum
de heer J. Algra, Pretoria, Zuid Afrika
de heer J.H.G. Antes, Breda
mevrouw Arends, Bussum
AT&T, afd. PD en S MDTR, de heer ing J.
Bouma, Huizen
de heer W. Aukes, Soest
de heer G. Bakker, Soest
de heer drs E.B. Barten, Zaandam
mevrouw L. Bauer-Lubsen, Bussum
de heer G. van Bezey, Blancum
de heer G. Blok, Vianen
de heer A. Bogaards, Haarlem
de heer R.J. Boomsma, Hilversum
de heer mr drs A.W.W. van den Bos, Blaricum
de heer P. Bottema, Blaricum
de heer G. Bouma, Bussum
de heer M.J. Bouman, Hilversum
de heer P.C. van Brakel, Hilversum
de heer G. Brandsma, Hilversum
mevrouw J. Breeuwer, Gees
mevrouw B. Breeuwer, Gees
de heer V. Brugman, Blaricum
de heer J. Brugman, Dokkum
de heer P.H. de Bruin, Hilversum
de heer P.P. de Bruyn, Zeist
de heer H. Bunschoten, Huizen
de heer J. Burgemeester, Hilversum
de heer J.H. Coolhaas, Heemstede
de heer J. Deen, Huizen
mevrouw P. Deutekom-Houtstra, Doom
de heer J. Diesbergen, Amsterdam
de heer G. Dirksen, Hilversum
de heer C. Donker, Hilversum
familie van Doom, IJsselstein
mevrouw H. van Doom, Huizen
mevrouw W.A. Dronkers, Rotterdam
mevrouw H. van den Dungen-Smits, Nijmegen
de heer C. Enkelaar, Hilversum
de heer P.J. van Erk, Hilversum
Evangelische Omroep, mevrouw C. Sebok,
Hilversum
mevrouw C. van Everdingen-Eggens, Wamsveld
de heer prof, dr ir J.J. Geluk, Hilversum
Gemeentearchief Tilburg, de heer P.v.d. Sande,
Tilburg
de heer P. Gerritse, Huizen
Goois Museum, Hilversum
mevrouw M.H.J.J. Gooden-Rutten, Breda
G.J. de Graaf, Bussum
de heer P. de Graauw, Wijk bij Duurstede
de heer R. Grevenstuk, Emmeloord
mevrouw N. Gros-Wol ff, ’s Gravenhage

de heer H.W. Gunst, Hilversum
de heer P. Hagenaars, Rotterdam
de heer H. Heins , Huizen
de heer J. van Herpen, Hilversum
mevrouw E. van der Hoek-van Eijk, Muiderberg
de heer G.C. Hollmann, Almere
de heer D.L. ter Horst, Naarden
de heer P.H.J. Huis, Bodegraven
de heer W. lbo , Amsterdam
de heer H. de Jong , Gorredijk
de heer H. Joosten, Hilversum
de heer J. van Kampen, Hilversum
mevrouw Karreman, Bilthoven
de heer en mevrouw F. Kerkhof, Nederweert
mevrouw L.A. Kistemaker, Bussum
de heer H. Knot, Groningen
de heer en mevrouw Kreuning, Hilversum
KRO Brandpunt, mevrouw J. Distelblom,
Hilversum
de heer J. Kuipers, Bunschoten
de heer E.H. La Roux, Naarden
mevrouw J. Lamers, Naarden
de heer D. de Lange, Hilversum
de heer F.A. Langeveld, Naarden
de heer H. Lustenhouwer, Utrecht
mevrouw C.J. van der Maat, Haarlem
de heer A. Martens, Hilversum
Media Acadamie Santbergen, Hilversum
de heer M. Meester, Hoorn
de heer R. Meyn, Loosdrecht
de heer ing. J. van Mieren Loovenstijn, Utrecht
de heer A. Minkman, Weesp
de heer A. Mol, Hilversum
NOB, diverse afdelingen
NOZEMA, de heer ing. H. Speelman,
Zoetermeer
de heer J.H. Otto, Huizen
de heer de Oude, Naarden
de heer J. Overdijk, Bussum
mevrouw T. Overmeer, Hilversum
de heer P.G. Peek, Utrecht
Philips Telecom en Data Systems, afdeling ABR,
Hilversum
de heer E.C. Pool, Eemnes
Promotion Pictures BV, de heer D.E.
Ebbenhorst, Kortenhoef
PTT Museum, ’s Gravenhage
Radio Nederland Wereldomroep, de heer mr
G.R. de Vries, Hilversum
Radio Noord, mevrouw I. van Hoogdalem,
Groningen
de heer J. Roeien, Oud Loosdrecht
D. Rosielle, Uithoorn
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mevrouw C. Rosier, Bussum
Rotterdams Dagblad, de heer L. Smit, Rotterdam
de heer Ruiter, Bussum
de heer H. Pijl, Hilversum
de heer ds W. Sangers, Assen
de heer H.C.J. Schaap, Naarden
mevrouw R. Schats, Hoofddorp
de heer M. van de Smeede, Woudrichem
de heer dr J.J.M. van Soest, Hilversum
de heer J.M. Staal, Amersfoort
mevrouw Stigter, Braamt
de heer W.J. Tams, Amsterdam
de heer KL. Tolk, Driebergen
TV DITS, de heer F. Steverink, Amsterdam
de heer ir M. v.d. Veen, Zwolle
mevrouw Veenstra-Timmer, Haarlem
de heer J. van de Velde, Grouw
de heer G. van Velzen, Hilversum
de heer E. Verbrugge, Weesp
mevrouw W.S. Verhaagen, Huizen
de heer P. Vijzelaar, Hilversum
de heer Th. Visser, Amsterdam
de heer B. v.d. Vlugt, Zegveld
de heer P. de Vreede, Zoeterwoude
mevrouw M.J. Wamink-Siegelschmidt,
Hilversum
de heer J. Wartena, Amsterdam
de heer P. Wilderom, Vlissingen
de heer S. de Wit, RK pastorie, Hilversum
mevrouw W. Witteboon, Hilversum
de heer A.R. Woudsma, Blaricum
de heer R. Wubbe, Wassenaar
J. Zindel, Hilversum
de heer K. Zuurbier, Heiloo
de heer C. Zwaan, Hilversum
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8.10.

Bijzondere aanwinsten

Een volledige lijst van schenkingen is aan te vragen bij het Omroepmuseum. Voor de collectie waren van
bijzondere aard de volgende schenkingen:

Van Carel Enkelaar, Hilversum: geordend archiefmateriaal uit eigen collectie betreffende werkzaamheden
bij NTS en NOS
Van de familie F. Kerkhof, Nederweert: een groot deel van de apparatuur van de grofrastertelevisiezender
van Freek Kerkhof. Enkele belangrijke onderdelen uit deze schenking zijn:
spiegelrad beeldaftaster van 30 lijnen compleet met aandrijfmotor, lens en spiegel
beeldmonitor voor 30 beeldlijnen met 7 cm beeldbuis
80 meter geluidzender compleet met kristal voor golflengte van 85,12 meter. De zender is
uitgerust met 4 buizenzenders type no. (prototypes Philips laboratorium)
General Electric motor gebruikt voor aandrijving Nipkov toestel
Nipkov-schijf voor 30 beeldlijnen gebruikt voor eerste beeldontvanger
marmerblok Reisz kool microfoon, zelfbouw, gebruikt bij de televisie-uitzendingen van Kerkhof
van 1936-1939
Philips voeding apparatuur type 372, aangepast voor gebruik bij televisiezender
Nipkov-schijf voor 30 beeldlijnen laboratorium uitvoering
diverse foto’s en onderscheiding aangeboden door Radio Rentals aan televisiepionier Kerkhof op
30 maart 1984
Van de familie van Doom, IJsselstein: collectie oude radio’s en consumentenapparatuur

Van de KRO, via Heinz Joosten: grammofoonplaten, eigen opnamen van de KRO
Van het NOB: diverse professionele apparatuur, waaronder twee televisiereportagewagens (Mercedes-Benz)

Van de Media Academie Santbergen: Telefunken geluidsinstallatie uit studio Santbergen

