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Jaarverslag 1994

Voorwoord
1994 was het eerste volledige jaar in de behuizing aan de Oude Amersfoortseweg. Hoewel we in de twaalf
maanden na de opening -tussen juli 1993 en juli 1994- circa 57.000 bezoekers over onze drempels zagen
gaan, bleek de warme zomer er voor te zorgen dat het kalenderjaar 1994 tegenviel. Totaal bezochten ons in
het jaar 1994 45.735 bezoekers. Hoewel dat vergeleken met 1993, toen we 43.742 bezoekers ontvingen, een
nieuw record was, was het tevens van bescheidener omvang dan gehoopt.
De tegenvallende bezoekersaantallen, de begroting was gebaseerd op ongeveer 60.000 bezoekers, was mede
aanleiding voor een financieel tekort. De vraag is of alleen de mooie zomer van 1994 hieraan debet is of dat
hieraan meer structurele oorzaken ten grondslag liggen.
Per 1 januari 1996 zal het museum met het Audiovisueel Archief Centrum (AVAC, nu nog een afdeling
van het NOB) verzelfstandigen. In het verslagjaar 1994 werd daar wel over gesproken. Het principebesluit
om AVAC te volgen was aan de vooravond van de verhuizing van het museum al gevallen. Concreet beleid
over dit onderwerp is in 1994 nog niet ontwikkeld.

In 1994 overleed onze vriend en depotmedewerker Daan van Leeuwen. Hoewel hij nog maar pas bij ons
was, zullen we zijn vrolijke natuur en markante stemgeluid niet licht vergeten.
Willem van Beusekom, Voorzitter Stichting Nederlands Omroepmuseum
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1.

BESTUUR

1.1.

Financiën
Met het NOB bestaat verschil van mening omtrent de rechtmatigheid van door NOB over 1994 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 1994 ƒ 150.000,- a ƒ 210.000,-.
De betwistte schuld aan het NOB is in de jaarrekening verwerkt. Ultimo 1994 is in de balans tevens
een vordering van ƒ 210.000,- op het NOB opgenomen.

De fiscus is teruggekomen op haar standpunt dat het museum integraal belastingplichtig voor de
omzetbelasting is. Als consequentie van deze standpuntwijziging kan de fiscus een deel van de
indertijd door haar aan het museum terugbetaalde BTW-voordruk over de investeringen in
verbouwing en inrichting terugvorderen. Deze voordruk kan volgens berekeningen van de Stichting
maximaal circa ƒ 56.000,- bedragen. Dit bedrag is als voorziening in de jaarrekening van de
Stichting verwerkt.
Resultaat.
Over 1994 werd voor aftrek van de bijdrage door de Stichting Vrienden van het Omroepmuseum
een verlies geleden van rond ƒ 16.000,-; over 1994 werd een nadelig saldo begroot van ƒ 95.000,-.

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 financieel vrijwel belangeloze medewerking van tal van vrijwilligers.
- De bijdragen van zendgemachtigden en andere sponsoren.
Uit de normale exploitatie werd over 1994 een verlies geleden groot ƒ 170.242,- (over 1993 een
verlies ad ƒ 233.836,-). Door incidentele bijzondere baten en lasten werd dit verlies teruggebracht
tot ƒ 16.242,-. De financiële positie van de stichting met een negatief vermogen van ƒ 106.000,- is
zeer zwak.
De liquiditeitspositie van het museum is, nog versterkt door de in 1995 achterbijvende inkomsten
uit entreegelden, zorgwekkend.

Het NOB heeft tot en met 1994 ca ƒ 210.000,- de Stichting in rekening gebracht voor
personeelskosten, een doorberekening die door de Stichting wordt betwist. De Stichting had ultimo
1994 van dit bedrag ƒ 129.871,- nog niet betaald. Indien het NOB haar restantvordering van
ƒ 129.871,- opeist en de fiscus haar teveel verleende terugbetaling van de zogeheten BTW-voordruk
ad maximaal ƒ 56.000,- ineens wil incasseren komt de continuïteit van de Stichting in gevaar.
Voorshands zijn is Blömer & Co., registeraccountants ervan uitgegaan dat het NOB niet de
veroorzaker van de discontinuïteit van de Stichting zal wensen te zijn.
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1.2.

Balans per 31 december 1994 en ter vergelijking 31 december 1993 (x ƒ 1.000)
1994

1993

Vorderingen op korte termijn
NOB
Debiteuren
te vorderen en vooruitbetaaldeposten

13

Totaal activa

1.3

0,1
-130
- 16
40

0,1
104
-233

-106

-129

P.M.

210
22

25

9

46

18

omzetbelasting

Liquide middelen

1993

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

ACTIVA
Voorraden

1994

Stichtingskapitaal
saldo vorige jr.
Nadelig saldo boekjaar
Bijdrage Vrienden

voorzieningen
Omzetbelasting

56

241

88

Kortlopende schulden

62

8

ontv. en te betalen
NOB, te betalen

235
130

168
98
266

315

136

totaal passiva

315

136

Staat van baten en lasten over 1994 met vergelijkende cufers over 1993 (x ƒ 1.000)
1994

589
351
178

Exploitatie winkel

548
473
216
15
23

Interest
Verhuur en uitleen
Diversen

3
12
3

18
9
1

1293

1147

Entreegelden
Museixnjaarkaarten

1992

Personeelskosten
Huisvesting
Vergoed, vrijwilligers

561
626
122

558
603
98

Tentoonstellingskosten
Stalling Rep.wagens
Kantoorkosten, telefoon
Inventaris

23
11
52
19

44
10
26
7

Representatie
Algemene kosten

12
37

12
24

1463

1381

-170
154
-16

-234

LASTEN

BATEN

Beheertaak NOB
Bijdragen Omroepen e.d.

1993

1993

2

Tekort, batig saldo
Bijzondere baten en lasten
bijdrage Vrienden van
het Omroepmuseum

_40
24
====

-234

-234

====

Bovenstaande- balans en staat van baten en lasten over 1994 zijn ontleend aan de Jaarrekening 1994
van de Stichting, waarbij door Blömer & Co., registeraccountants een goedkeurende verklaring
werd afgelegd.
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1.4

Samenstelling Bestuur Omroepmuseum

Aan het eind van dit verslagjaar was de samenstelling van het bestuur als volgt:
de heer W.J.M. 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 bereidde de
vergaderingen voor en notuleerde deze.
Adviseurs waren de heren E.A. Schüttenhelm (oud voorzitter NOS) en E.K. de Vries
(televisiepionier).

Tijdens de bestuursvergaderingen waren de perikelen rond de slechte financiële situatie van het
museum een steeds terugkerend gespreksonderwerp. De financiële nood van het museum, die te
verklaren is uit het reeds gememoreerde geschil met het NOB en de tegenvallende bezoekerscijfers,
resulteerde in een gesprek met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Gelukkig
kon met OCW afgesproken worden dat de bijdrage in het kader van de 'beheertaken' voor de jaren
1995 tot en met 1999 structureel verhoogd werden.

1.5.

Raad van Toezicht

In dit verslagjaar kwam de Raad op 16 december bijeen.
Tijdens deze decembervergadering werd het jaarverslag 1993 voor kennisgeving vastgesteld en de
jaarrekening 1993 zonder voorbehoud goedgekeurd en vastgesteld. De door het bestuur vastgestelde
(en via het NOB als onderdeel van de beheertaken aan het Ministerie van OCW aangeboden)
begroting werd eveneens voor kennisgeving goedgekeurd.
Verder kwamen de verzelfstandiging van het museum in samenhang met AVAC en de
consequenties hiervan voor het museum aan de orde, alsmede de zorgelijke financiële positie van
het museum.
De leden van het bestuur, alsmede de directeur, woonden de vergadering bij .

De samenstelling van de Raad was aan het eind van 1994 als volgt:
AVRO, de heer G.C. Wallis de Vries
EO, de heer J. de Koster
Kleine zendgemachtigden, vacature
KRO, de heer R.H.G. Schoonhoven
NCRV, de heer drs F.L. Burger
NOB, de heer mr J. Kist
NOS, de heer A. van de Louw, voorzitter
NPS, vacature
ROOS, de heer B. Groenendijk
RNWO, de heer drs L.W.D. Bouwens
RTL4, de heer A.M. Everaars
TROS, de heer drs W.J. Bos
VARA, de heer drs H. van Wijk
VOO, de heer drs J.P. van der Reijden
VPRO, de heer drs R. Witte
EndeMol Produkties, de heer J.H. Wories
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1.6.

Samenstelling Bestuur Fonografisch Museum

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 J. Klöters
de heer mr P.R.C. Solleveld, secretaris, penningmeester
de heer drs G.P. Willemsen, voorzitter

De directeur van het Omroepmuseum, tevens directeur van de Fonografische Collectie, woonde de
vergaderingen bij. In 1994 werden de verslagen geschreven door de dames L.C. Wilhelm en
M.L.A. Alkemade.
In dit verslagjaar werd afscheid genomen van de heren J. Assman en L. Boudewijns, die beiden het
bestuur al eerder hadden verlaten en werd mevrouw Wilhelm bedankt voor haar bijdrage aan de
verslaglegging.
Het vrijwel voltallige bestuur bracht op donderdag 6 januari een bezoek aan de privé-verzamelaar
de heer Jelle Bos in Nieuw Leusden. De heer Bos bezit een grote collectie weergevers en
geluidsdragers. Afgesproken werd dat de kindergrammofoons te zijner tijd het onderwerp zullen
zijn voor een tijdelijke tentoonstelling in het Omroepmuseum.

Bij de Walburgpers verscheen medio september een boekje over de Fonografische Collectie. Dit
boek is van de hand van Leo Boudewijns en rijk met kleurenfoto’s geillustreerd. Het boekje wordt
in de museumwinkel verkocht.
Er werd in dit jaar een prioriteitenplan ontwikkeld, waarin een eerste aanzet is gegeven om een
beleidsplan te maken teneinde de Fonografische Collectie (en het totale museum) meer bekendheid
te geven. Concreet resulteerde dit in de ’Willy Derby lezing’, die Jaques Klöters op zondag 18
december in het museum hield. Circa 75 belangstellenden verzamelden zich in de video-zaal en
werden vergast op nog nooit vertoond filmmateriaal over Derby. Daarnaast werden zijn liedjes ten
gehore gebracht en werden de mensen die hem nog mee hadden gemaakt in de gelegenheid gesteld
om uit eigen herinnering te putten.

De firma Sony Nederland B.V. bleek bereid een viertal Mini-disc spelers te leveren met de
bedoeling om deze in een geluidszuil te monteren om 76 geluidsfragmenten te laten klinken.
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2.

BESTUURSCOMMISSIES

2.1

Commissie Geschiedschrijving
Deze commissie vergaderde in 1994 twee maal. In de vergaderingen kwamen de tijdelijke
tentoonstellingen aan de orde en het door de Technische Commissie vervaardigde Collectie plan.
Tevens werd gesproken over het symposium en de publikatie 75 jaar Omroep. Dit symposium vond
in november plaats in de NCRV en het museum, waarbij de oud-NOS voorzitter mr Erik Jurgens
het eerste exemplaar van de publikatie uitreikte aan de huidige NOS-voorzitter André van de Louw.
De samenstelling van deze commissie was per 31 december als volgt:
de heer P.C. van Brakel
de heer P. van Campen
de heer H. Harmsen
mevrouw drs C. Hekker
de heer J.J. van Herpen
de heer H.W.A. Joosten

de
de
de
de
de
de
de
de

2.2.

heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer

drs H.J.S. Lokin
G. Lugtenburg
J.L. de Troye
drs J. W. Vos
drs K.J. Vos
A. Weltens
drs R. Witte
dr H.B.M. Wijfjes

afkomstig van de Wereldomroep
afkomstig van de NCRV
afkomstig van het Audio Visueel Archief Centrum NOB
conservator Omroepmuseum
afkomstig van de AVRO
afkomstig van de KRO, belast met de oral history van het
Omroepmuseum
afkomstig van het Omroepmuseum
afkomstig van de AVRO, voorzitter
afkomstig van de VARA, vice-voorzitter
afkomstig van het Omroepmuseum, secretaris
afkomstig van de Erasmus Universiteit
ontwerper Omroepmuseum
afkomstig van de VPRO
afkomstig van de Erasmus Universiteit

Technische Commissie
Ook in 1994 kwam de Technische Commissie (TC) drie maal bijeen. Vast onderwerp was het
Collectieplan. In dit Collectieplan werd vastgelegd hoe het museum met de collecties in haar bezit
omgaat en werd deze handelwijze beargumenteerd en gerechtvaardigd. Dit Collectieplan is
aangeboden aan de Commissie Geschiedschrijving en aan het bestuur van het Omroepmuseum. In
de bestuursvergadering werd dit Collectieplan vervolgens vastgesteld.
Vast agendapunt was, evenals in 1993, 'schonen en ordenen, documenteren en afstoten’ 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.

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 1994 bestond het bestuur van de Stichting Vrienden van het Nederlands Omroepmuseum uit:
de heer P. Goulmy
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 kwartaalschrift 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 (ƒ 2.000,—) werden ook dit jaar
gedragen door Philips 3 CoRD. Het uitblijven van enige reactie deed wel de vraag rijzen of dit
experiment in 1995 moet worden gecontinueerd.
Zoals ieder jaar hebben de 'Vrienden’ zich ook in 1994 zeer verdienstelijk gemaakt met, overigens
met wisselend succes, het zoeken naar sponsors in kringen van het bedrijfsleven en particulieren,
zodat de ’Vrienden’ financieel kunnen bijdragen aan de activiteiten van het museum
De in het vorige jaarverslag aangekondigde deelname van de Vrienden in de BV GSO Companet
Food vond in dit verslagjaar haar formele beslag: de notariële akte werd in het najaar getekend.

De ontvangen donaties waren in 1994 ƒ 38.000,— lager dan in 1993. De reden hiervan is dat enige
grote donateurs, die in 1993 hun donaties aan de Vrienden overmaakten, in 1994 rechtstreeks aan
het Omroepmuseum hebben betaald.
Over de laatste drie jaren werden onderstaande bedragen ontvangen:
particul.
bedrijven

1993

38

/ 17.571,-54.272,12

1.111*
37

1992
/ 20.627,20
15.405,--

1.106

/ 71.843,12

1.148

/ 36.032,20

971*
30

1994
ƒ 17.669,-15.917,50

1.068*

1.001

/ 33.586,50

* inclusief de 225 leden van de Staten Generaal.

Over de jaarrekening 1994 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 Tuds
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 werd deze maal door Records
Marketing Benelux BV verzorgd. De vorige heruitgave was in eigen beheer uitgebracht en bij
voorintekenig volledig uitverkocht. Deze heruitgave had als resultaat dat de CD-verzamelbox nu in
alle platenwinkels verkrijgbaar is en niet meer alleen in het Omroepmuseum. In hoeverre deze
uitgave voor het museum winst heeft opgeleverd was bij het schrijven van dit verslag nog niet
bekend.

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 ƒ 17,50 op giro 5611696. Het kwartaalschrift
wordt door een pro deo werkende redactie samengesteld.

De redactie zag er aan het eind van 1994 als volgt uit:
de heer C. Cabout, eindredacteur
de heer drs J.W. Vos, redactiesecretaris
de heer J. van Herpen
de heer L. Boudewijns
de heer F.J.M. Brugman
de heer P.C. van Brakel
de heer A.H. Gobits
de heer A. Weltens

Tekstverwerking werd verzorgd door de heer A.H. Gobits en mevrouw E.J. Keiser-van Leuverden.
Illustraties en opmaak werden verzorgd door de heren A.H. Gobits en A. Weltens.

4.3.

Jaarboek Mediageschiedenis
Het zesde Jaarboek Mediageschiedenis zag pas in 1995 het licht, zodat er in 1994 geen Jaarboek
verscheen. De voorbereidingen van het zesde Jaarboek vonden echter wel in dit verslagjaar plaats.
Dit deel zal wederom een overkoepelend thema hebben: biografische schetsen van personen die een
rol hebben gespeeld in de geschiedenis van film radio en televisie in Nederland.
Ook dit jaar werd het museum door drs J.W. Vos in het bestuur en dr H.B.M. Wijfjes in de
redactie vertegenwoordigd.

4.4.

Raadplegen

audiovisuele collectie

AVAC (NOB)

Vanaf de maand november 1993 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 door twee personen per
monitor, worden gekeken. De aanvragen gaan via de de beheerder van afdeling bibliotheek &
dokumentatie. Van de dertig aanvragen in 1994 konden er slechts tien gehonoreerd worden, of
omdat het item niet bewaard was of niet op VHS voorradig was.
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4.5.

Tudeluke tentoonstellingen
Voor tijdelijke tentoonstellingen is speciaal gekozen om onderdelen van de collectie, die niet of zeer
beknopt in de permanente expositie voorkomen extra te belichten. Daarnaast bestaat ook de
bedoeling om op deze manier extra bezoekers naar het museum te trekken met thema’s die speciale
groepen belangstellenden aanspreken.
In 1994 waren dat:
'In de ban van de Stilte’ (februari tot en met april). Deze door prof dr Henk van Os (directeur
Rijksmuseum) geopende tentoonstelling, had de stilte in de kunst en op radio en televisie als
onderwerp. De tentoonstelling werd georganiseerd in samenwerking met het Stiltemuseum i.o.

'Nederlandstalige Zeezenders’ (juni tot en met augustus). Deze tentoonstelling werd door de heer
Willem van Kooten (Joost den Draaijer) geopend en gaf inzicht in de geschiedenis van de dertien
zeezenders die Nederland in de jaren zestig en zeventig voor de kust had liggen (Veronica, Radio
Noordzee, het REM-eiland etc.). Deze tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door Sony,
Strengholt, de TROS en Veronica Blad. In samenwerking met Veronica-blad en de School voor
Journalistiek te Utrecht, verscheen de publikatie Stemmen van de Noordzee met interviews van een
aantal bij deze gebeurtenis betrokken personen.

'Van radio tot omroep’ (oktober tot en met december). Deze door de heer Frits Thors geopende
expositie schetste de ’oerradio-omroep’, van circa 1900 tot 1924. Bij de opkomst van de
Hilversumse Draadloze Omroep (HDO) eindigde deze tentoonstelling en werd de omroep, zoals we
die nu kennen, geboren.
Van de hand van onze vrijwillige medewerker de heer Piet Bakker verscheen een brochure Vroege
radiotechniek in Nederland. Deze brochure werd in eigen beheer vervaardigd.

De tentoonstellingscommissie, die zich bezig houdt met het voorbereiden van de tijdelijke
tentoonstellingen, maar ook met het perfectioneren van de permanente expositie bestaat uit:
de heer W.A. van de Boogaard
mevrouw drs C. Hekker
de heer H. Lauterslager
mevrouw M. Veen-Bos
de heer drs J.W. Vos
de heer A. Weltens

I
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5.

PERSONEELSZAKEN

In 1994 waren de vaste medewerkers van het museum:
mevrouw drs C. Hekker, conservator
mevrouw H.L.I. Küpper, secretariaat
de heer P.W.L. van Tulder, beheerder bibliotheek en documentatie
mevrouw M. Veen-Bos, medewerker Public Relations en voorlichting
de heer drs J.W. Vos, directeur
de heer A. Weltens, vormgever
In dit jaar werd een begin gemaakt met de functiebeschrijving van de vaste medewerkers volgens de
zogenaamde Hay-methode.

Naast ongeveer 170 vrijwilligers waren in het Omroepmuseum ook zogenaamde 'banenpoolers’
actief. Banenpoolers hebben een arbeidscontract met de Stichting Banenpool, een onderdeel van het
Arbeidsbureau. Onder bepaalde voorwaarden worden 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.
Maandelijks vinden zogenaamde ’Medewerkersvergaderingen’ plaats, waarin informatie wordt
uitgewisseld met de vrijwillige medewerkers over het reilen en zeilen van het museum. Tevens
wordt in deze vergadering de indeling van de rondleiders, gastheren en gastvrouwen afgesproken.

6.

HUISVESTING
1994 was het eerste volledige jaar in de behuizing aan de Oude Amersfoortseweg. Directe wensen
omtrent de huisvesting waren er, in tegenstelling met de vorige jaren, niet. Toch is het bestuur en
de vaste medewerkers van mening dat het Omroepmuseum op het Omroepkwartier (Mediapark)
thuis hoort. Dit zal na het samengaan van het museum met Audio Visueel Archief Centrum
(AVAC) in één zelfstandige stichting (per 01.01.1996) ongetwijfeld wederom aan de orde komen.
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7.

PUBLIC RELATIONS EN VOORLICHTING

7.1.

Het museumbezoek
In 1994 bezochten 45.735 bezoekers het museum. In 1993, het jaar van de verhuizing waren dat er
43.742. Hoewel het er ongeveer 2.000 meer dan in 1993 waren viel het aantal tegen. Het uitblijven
van de groei van het aantal museumbezoekers werd met name aan de warme zomer van 1994
geweten.

7.2.

Gastvrouwen en gastheren
Ook dit verslagjaar mochten we ons verheugen in de medewerking van een groot aantal
vrijwilligers, die onze bezoekers in het museum ontvingen en rondleidingen verzorgden naar
doelgroep.

Het team gastvrouwen bestond in 1994 uit de dames:
Mies Aukes, Josine Blüm, Anna-Marie Blüm, Sophie Challa, Irene van Dijk, Nellie Eckhardt,
Petra Feddema, Ina van Gent, Mieke van der Heijden, Carice van Houten, Wil Janssen-de Zoete,
Joke van de Klashorst, Ria Kleiberg-Otten, Els Knap, Jeanne van Lierop, Rie Lustenhouwer,
Hanneke Meester, Rita Pieterse-Hofmeester, Anna Prins, Riet de Wit en Tilly Witte.

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, Arie van Diermen, Marlijn Draaisma, John Eekhuis, Rien Eerhardt, Hans de Graaf,
Guus Hartendorf, Niek Hartog, Frans van der Heijden, Jeroen Kooij, Walter Koehorst, Joop
Kuipers, Patrick Leefers, Stef Lokin, Dick Lunter, Harry Lustenhouwer, Willem Lijnberg, Wil
Meester, Herman Oud, Pieter Peek, Jan de Roo, Joost Ruigrok, Amold van Veluwen, Cor Vos en
Filip Wagter.

7.3.

Activiteiten

in het museum

In het museum werden, zoals reeds eerder vermeld, de tijdelijke tentoonstellingen 'In de ban van de
stilte’, 'Nederlandstalige Zeezenders’ en van 'Radio tot Omroep’ georganiseerd.
Ook de uitreiking van de publikatie 75 jaar omroep vond in het museum plaats. Het Fonografisch
museum organiseerde de 'Willy Derby lezing'.

Het

museum als lokatie

20 april
25 en 26 april

juli-november
24 september

KRO, Nederland 1, Ontbijt TV, Interview met Bueno de Mesquita ter
gelegenheid van de presentatie van zijn boek.
opnames van Tussen Kunst en Kitsch, uitzending 22.11.'94, AVRO,
Nederland 1.
35 afleveringen van O ja, NCRV, Nederland i
RTL4, Telekids. 5 jaar Telekids vanuit het Omroepmuseum.
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Door diverse omroepen werd op de televisie aandacht geschonken aan door het museum
georganiseerde activiteiten:
2 februari

4-28 februari
18 februari
3 juni
3 juni
14 augustus
19 augustus
15 september
27 september
4 november
4 november

4 november
5 november
5 novmber
22 november
15 december
30 en 31 december

Kabelkrant Gooi en Eemlander, hele dag, informatie over de tijdelijke
tentoonstelling ’ln de ban van de Stilte’.
Teletekst (pag. 489), hele dag, ’ln de ban van de stilte’.
KRO, Nederland 1, 07.30-08.30, Ombijt TV over ’ln de ban van de stilte’.
NOS, Journaal, 18.00, 20.00 en 22.00, opening 'Nederlandstalige
Zeezenders’.
RTL4, Journaal, 19.30 en 24.00, opening 'Nederlandstalige Zeezenders’.
Teletekst, hele dag, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
Kabelkrant Gooi en Eemlander, hele dag, 'Zeezenders’.
Kabelkrant Gooi en Eemlander, hele dag, sponsoring museum door Sony.
TV-plus, 19.00-19.15, Tourtips.
NOT, Nederland 1, 11.00-11.30, Weekjournaal, '75 jaar omroep’.
NOS, Nederland 3, 19.30-20.00, Van Gewest tot Gewest, ’Van radio tot
Omroep’.
Teletekst, hele dag, ’Van radio tot omroep’.
Teletekst, hele dag, ’Van radio tot omroep’.
NOT, Nederland 1, 09.30-10.00, herhaling van 04.11.
AVRO, Nederland 1, 20.15-21.20, Tussen Kunst en Kitsch.
Teletekst, hele dag, over ’Willy Derby middag’.
Kabelkrant Gooi en Eemlander, hele dag, Kerstactiviteiten in het museum.

Via de radio (exclusief de lokale- en de ziekenomroep) werd er op de volgende dagen aandacht aan
het museum besteed:

31januan
1 februari
9 februari
17 februari
14 maart
29 maart
29 maart
april
2 juni
3 juni
3 juni
3 juni
7 juni
7 juni
8 juni
8 juni
10 juni
30 juni
7 juli
12 juli
16 juli
23 juli
28 juli
31 augustus

Omroep Limburg, 14.00-15.00, ’ln de ban van de stilte’.
Omroep Gelderland, 10.00-11.00, ’ln de ban van de stilte’.
KRO, radio 5, Dingen die gebeuren, 11.00 -12.00, ’ln de ban van de stilte’.
TROS, radio 5, Finale, 22.00-23.00, ’ln de ban van de stilte’.
NCRV, radio 1, Hier en Nu, 09.00-10.00, ’ln de ban van de stilte’.
NOS, radio 5, Radio Uit, 17.00-18.00, ’ln de ban van de stilte’.
VPRO, radio 5, Kustwacht, 16.00-17.00, ’ln de ban van de stilte’.
Radio Nederland Wereldomroep, ’ln de ban van de stilte’.
NOS, radio 5, Met het oog op morgen, 23.00-00.04, 'Nederlandstalige
Zeezenders’.
NOS, radio 3, Spitsuur, 18.00 -19.00, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
NCRV, radio 3, Paperclip, 20.00-21.00, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
Radio Noord Holland, 17.00-17.30, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
Radio Flevoland, 10.30-10.45, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
AVRO, radio 2, Dartell, 16.00-17.00, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
Radio Gelderland, 10.00-10.30, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
BRT, radio 2, 20.00-21.00, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
Radio Noord, 15.00-15.15, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
Radio Nederland Wereldomroep, Netwerk, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
Radio Nederland Wereldomroep, 15.00, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
Radio Noord Holland, Platen van de zaak, 14.00-15.00, over het
Omroepmuseum.
Holland FM, 10.30-13.00, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
TROS, radio 1, Wegwezen, 11.00-12.00, 'Nederlandstalige Zeezenders’.
NOS, radio 5, Met het oog op morgen, 23.00-00.04, Joop Landré over het
REM-eiland/’Nederlandstalige Zeezenders’.
Radio Noordzee Nationaal, Thee voor twee, 14.30, 'Nederlandstalige
Zeezenders’.
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6 oktober
12 oktober
15 oktober
16 oktober
1 november
1 november
3 november
3 november
4 november
5 november
5 november
6 november
6 november
6 november
25 november
12 december
13 december
18 december
29 december

Radio Flevoland, 10.00-11.00, ’Van radio tot omroep’.
Omroep Gelderland, 11.30-12.00, ’Van radio tot omroep’.
VARA, radio 2, Voor wie nier kijken wil, 19.15-19.30, ’Van radio tot
omroep’.
AVRO, radio 2, Muziekmozaiek, 10.00-11.00, 'Stemmen des Tijds’.
AVRO, radio 2, hele dag, ’75 jaar omroep’.
IKON, radio 1, 14.30-15.00, ’75 jaar omroep’.
NOS, radio 5, Vroeg op vijf, 08.00-08.30, ’75 jaar omroep’.
KRO, radio 1, Echo, 12.30-12.45, ’75 jaar omroep’.
TROS, radio 1, AJaua, 17.07-19.04, ’75 jaar omroep’.
KRO, radio 1, 10.00-10.30, ’75 jaar omroep’.
TROS, radio 1, Tros Nieuwsshow, 10.30-10.45, ’75 jaar omroep’.
VARA, radio 2, 21.00-21.30, ’75 jaar radio’.
VPRO, radio 2, Onvoltooid verleden tijd, 10.15-12.07, '75 jaar omroep’.
KRO, radio 2, Levenslief en levensleed, 23.04-00.00, ’75 jaar omroep’.
NCRV, radio 5, 09.40 -11.02, 70jaar NCRV, vanuit het museum.
AVRO, radio 2, File radio, 17.05-18.05, ’Willy Derby’.
NOS, radio 5, Radio uit, 17.05-18.05, ’Willy Derby’.
VPRO, radio 2, OVT, 10.00 -12.00, ’Willy Derby’.
NCRV, radio 2, Willem Weverplein, 09.05-12.04, Kerstvakantie in het
Omroepmuseum.
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8.

DE AFDELING BEHOUD & BEHEER

8.1.

Algemeen

In dit het eerste volle kalendeijaar in de nieuwe behuizing is veel werk verzet. Het mag duidelijk
zijn dat een verhuizing van een collectie van deze omvang het nodige werk met zich mee brengt.
Terwijl de gebruikelijke werkzaamheden -zoals de administratie rond de verwerving en het
onderhoud van de werkende historische apparaten- voortgang vonden, werd energie gestoken in het
wegwerken van de achterstand. Dit betrof het ordenen, inventariseren en registreren van vele
voorwerpen en dokumenten. Omdat schenkingen -sinds 1993- kritischer werden geselecteerd, kon
er naar verhouding meer aandacht worden besteed aan achterstallige registratie.
In het verslagjaar werd duidelijk dat er ’extra’ werk voortvloeit uit het feit dat de belangstelling van
derden voor de collectie merkbaar is toegenomen. Waarschijnlijk heeft ook de verhuizing ertoe
bijgedragen dat steeds meer instellingen ons weten te vinden als het gaat om schenkingen,
bruiklenen of informatie. De toename van bruiklenen aan derden werd zonder problemen
opgevangen.

8.2.

Verwerving
In 1994 is circa 160 maal -telefonisch of schriftelijk- contact gezocht met het museum in verband
met eventuele schenkingen. Er was sprake van een sterke vermeerdering in vergelijking met de
aanbiedingen in 1993, namelijk drie maal zo veel. Vooral in de tweede helft van 1994 was er een
aanzienlijke toename van het aantal aanbiedingen. In de wintermaanden was -zoals gebruikelijk- het
aanbod overigens aanzienlijk groter dan in de rest van het jaar. De afdeling behoud & beheer
onderhoudt contacten met diverse medewerkers van omroepbedrijven en -verenigingen die
regelmatig voorwerpen en/of dokumentatie afstoten naar het museum. In hoofdstuk 8.10. is een
overzicht van alle schenkers opgenomen.

8.3.

Aanwinsten

De collectie van het museum werd vermeerderd met diverse voorwerpen, boeken en dokumenten.
Voor een volledig overzicht is er een lijst van schenkingen bij het museum beschikbaar.
De schenkingen waren van uiteenlopende aard. Zo werd de collectie aangevuld met een in
uitstekende staat verkerende zelfbouw peilontvanger. Dit exemplaar was in de jaren dertig gebruikt
bij zg. 'vossenjachten’. Het museum kreeg een originele affiche van Dappere Dodo. Ook in het
verslagjaar kwamen verschillende historische grammofoonplaten van de omroep, zg. eigen
opnamen, in ons bezit. Het betrof veelal opnamen van de KRO. Één van de oorspronkelijke
’AVRO-girls’ stelde ons een collectie bladmuziek ter beschikking met liedjes die in de jaren dertig
werden gezongen door de ’AVRO-girls’. Van de firma Sony Nederland B.V. kreeg het museum
historische professionele beeldregistratie-apparatuur. De Fonografische Collectie werd uitgebreid
met een groot aantal historische professionele microfoons van de firma AKG. Het betrof een
schenking van de firma zelf.

8.4.

Collectiebeheer

De beschikbare ruimte voor behoud & beheer was ten opzichte van eind 1993 ongewijzigd. Aan het
eind van het verslagjaar beschikte de afdeling 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). Deze faciliteiten bevonden zich op de
Oude Amersfoortseweg 121. Daarnaast waren twee historische reportagewagens ondergebracht bij
de firma van Straaten in Hilversum.
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In augustus is enkele dagen gewerkt aan het isoleren van de verwarmingsbuizen in de gang van het
souterrain. In de voorafgaande winter was gebleken dat bij de bouw onvoldoende rekening was
gehouden met de warmte-afgifte van deze -tijdens de verbouwing geplaatste- buizen. In de winter
was er in het souterrain sprake van zeer zomerse temperaturen. Na enig aandringen van de kant van
het museum heeft adviesbureau Triplan B.V. zorg gedragen voor een correcte afhandeling van dit
probleem.

In het depot voor de professionele radio- en televisie-apparatuur werden vorderingen gemaakt met
de activiteiten rond het sorteren, plaatsen en restaureren van apparatuur. Via de opleiding voor
behoudsmedewerker kwam een stagiair onze gelederen versterken. Hij heeft in het verslagjaar een
start gemaakt met het ordenen van het depot van de niet-technische omroephistorische voorwerpen.
Met name werd er gewerkt aan een verbetering van de bewaarcondities van de textilia.
In het verslagjaar werden de eerste stappen gezet om in samenwerking met de Fonotheek van het
AVAC te komen tot een gemeenschappelijke aanpak van de collecties 'eigen opnamen’grammofoonplaten. Het was uit steekproeven gebleken dat deze collecties elkaar vaak naadloos
aanvulden. De collectie van het Omroepmuseum was nog niet geïnventariseerd. Helaas ontbrak al
bij verwerving een kaartsysteem of een ander middel voor ontsluiting. Een grondige aanpak bleek
nodig en werd gepland.

8.5.

Registratie

en automatisering

In navolging van de eerder gestarte activiteiten is ook in het verslagjaar veel aan verfijning van de
registratie gedaan. In één van de twaalf depotruimtes werd begonnen met het actualiseren van de
standplaatsregistratie. Tevens werd veel van de achterstand ingelopen van de ’stapel’ te registreren
boeken. Aan het eind van het verslagjaar was het merendeel van de boeken ingeschreven, ontsloten
en voor bezoekers beschikbaar.
Er werd een begin gemaakt met de geautomatiseerde ontsluiting van de technische dokumentatie.
Op diverse ingangen kan worden gezocht: niet alleen op naam van een apparaat, maar ook op merk
en typenummer. Met het opzetten van deze registratie werd er voor gezorgd dat de registratie van
de technische dokumentatie en die van de voorwerpen op elkaar aansluit.
Tevens werd in augustus een begin gemaakt met de inventarisatie en registratie van de partituren uit
het archief van Hugo de Groot. Via de banenpool was een specialist beschikbaar die met het
onderwerp goed bekend was en ook in staat was de bladmuziek te lezen. In het verslagjaar werd
met dit project veel vordering gemaakt.

8.6.

Stand

van zaken registratie

Dat er ook in 1994 bij diverse collecties veel inventarisnummers bij zijn gekomen, mag duidelijk
zijn uit voorgaande. Het is belangrijk te vermelden dat het zich in het verslagjaar liet aanzien dat
het inlopen van de achterstand aanmerkelijk harder gaat dat de groei van de aanwinsten. In 1994
zijn 522 voorwerpen geregistreerd. Daarvan waren er 174 nieuwe aanwinsten. Het overige deel
betrof het inlopen van de achterstand. De registratie van de boekencollectie werd in 1994
vermeerderd met ruim 1000 titels. De meeste daarvan waren al langer in bezit van het museum. De
registratie van de fotocollectie werd met 850 invemtarisnummers uitgebreid. Er is licht aan het eind
van de tunnel!

_______
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De vorderingen op 31 december 1994:
boeken, tijdschriften en dokumentatie
5000
titels geregistreerd, in geautomatiseerd bestand opgenomen en raadpleegbaar
400
geregistreerde titels van tijdschriften en programmagidsen opgenomen in
geautomatiseerd bestand, tevens jaarverslagen
1300
verwijzingen naar dossiers op persoon en onderwerp, opgenomen in
geautomatiseerd bestand
500
inventarisnummers geregistreerd en in geautomatiseerd bestand opgenomen
van bladmuziek uit collectie Hugo de Groot
technische dokumentatie
826
inventarisnummers ingevoerd in geautomatiseerd bestand (technische
apparatuurbeschrijvingen en installatieschema’s)

voorwerpen
Aan het eind van 1994 waren in totaal 6856 voorwerpen geregistreerd, hieronder de verdeling over
de verschillende categorieën.
595
professionele radio-apparatuur
432
professionele tv-apparatuur, professionele geluidsregistratie-apparatuur,
professionele beeldregistratie-apparatuur
1770
consumenten radio-apparatuur
313
consumenten televisie-ontvangapparatuur
703
consumenten beeld- en geluidsregistratie-apparatuur
30
amateur zend- en ontvangapparatuur
1460
propagandamateriaal omroepverenigingen en- bedrijven
1533
overige technische apparatuur
20
programmamateriaal radio/televisie
geluids- en beelddragers
250
audiocassettes geregistreerd en geautomatiseerd bestand opgenomen
3000
grammofoonplaten, handelsplaten
10.000
foto’s geregistreerd en in geautomatiseerd bestand opgenomen

8.7.

Bruiklenen en overige diensten
februari
februari
mei
juli
juli

augustus
augustus
augustus

augustus
augustus
september

bruikleen radiotoestellen voor televisiedocumentaire over jazzmuziek
raadplegen technische dokumentatie reportagewagens
informatie en advies aan lagere school voor onderwijsproject over zelfbouw radioontvangers
foto’s t.b.v. artikel op 4 augustus over mechanische televisie, in de reeks
'Technische Mislukkingen’ in NRC Handelsblad
bruikleen van veldtelefoon en reportagezendontvanger aan PTT Telecom t.b.v. deel
van tentoonstelling in de Kunsthal te Rotterdam over honderd jaar voetbalvereniging
Feyenoord
diverse verzoeken om raadplegen technische dokumentatie
diverse radiotoestellen voor promotiefilm voor de AKN (samenwerkingsverband
AVRO, KRO, NCRV)
foto’s uit collectie Omroepmuseum t.b.v. publikatie 75 jaar Omroep in Nederland,
uitgeverij Waanders, verschenen in november 1994, in samenwerking met Erasmus
Universiteit Rotterdam
bruikleen aan Frohlich & Plaisier
bruikleen werkende cameraketen voor opname van film voor Zendtijd politieke
partijen door Polder Films, Amsterdam
bruikleen bandrecorder voor bedrijfspresentatie

18
september
september
september

oktober
november
november
november
november
november

december

8.8.

bruikleen radiotoestel aan RVU Educatieve Omroep voor het programma Mooi
meegenomen over Paul Julien, uitzending op 1 november 1994
opnamen in het depot voor videokunst, eigen produktie van de kunstenaar
bruikleen radiotoestellen en promotiemateriaal van omroepverenigingen circulerende
tentoonstelling in verpleeg- en bejaardentehuizen in Utrecht
bruikleen camera op statief voor dekor van Bananasplit
bruikleen windmachine t.b.v. eenakter op het Montessori Lyceum in Rotterdam
bruikleen radiotoestel en microfoon voor etalage van boekhandel in Bussum, i.v.m.
verschijnen van de publikatie 75 jaar Omroep in Nederland
bruikleen radiotoestellen en luidspreker voor etalage van boekhandel in Hilversum,
i.v.m. verschijnen van de publikatie 75 jaar Omroep in Nederland
bruikleen radiotoestel voor televisie-opname
bruikleen radiotoestellen en hoorspelattributen voor VPRO-themadag voor de jeugd
over * radio’ in het Academiegebouw te Utrecht
bruikleen foto’s voor Jaarboek Mediageschiedenis

Contacten met collega’s en collega-instellingen
januari
februari
maart
maart

april
april
april
mei

juni
juli
september
september
oktober

oktober

november
november
november
november
december

contact met en bezoek van professor W. Uricchio, Vakgroep Film- en
Televiegeschiedenis van Universiteit Utrecht
contact met en bezoek aan Sony Nederland B.V. in verband met historische collectie
consumenten- en professionele apparatuur
bezoek aan Philips concemarchief te Eindhoven
contact met Film- en Beeldbandarchief van AVAC
eerste contact met Fonotheek en Harry Coster over collectie 'eigen opnamen’
bijeenkomst SIMIN over terminologie
excursie Radio Kootwijk (Bosscha Genootschap)
inventarisatie van textiele voorwerpen door Provinciaal Restauratie-atelier NoordHolland
advies over collectieregistratie aan Philips concemarchief t.b.v. historische collectie
contact met de NCRV over omvangrijke collecties geluidsbanden en hoorspelen,
vervolgens contact gelegd met de Fonotheek van AVAC
contact met Theater Instituut te Amsterdam over verzamelgebied
Q&A gebruikersdag in Museum Flehite, Amersfoort
bezoek van Bosscha Genootschap voor een bijeenkomst met als thema 'vroege
radiotechniek’, inleider dr Huub Wijfjes, tevens bezoek aan de depots
bijeenkomst van de Sectie Technische & Transportmusea van de Nederlandse
Museum Vereniging
bezoek van medewerkers van het Museum Telekomunikasi te Djakarta, Indonesië
symposium van de Sectie Behoud & Beheer van de Nederlandse Museum
Vereniging met als thema ’Ethiek in het teken van collectie management'
bijeenkomst van Sectie SIMIN van de Nederlandse Museum Vereniging over
computernetwerken
lezing door de conservator voor een bijeenkomst van de Vereniging voor
Dokumentalisten in Omroep en Pers over collectieregistratie in het Omroepmuseum
bezoek van medewerkers van de Bibliotheek & Dokumentatie afdeling van de NOS
aan de afdeling bibliotheek & dokumentatie van het Omroepmuseum
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8.9.

Medewerkers behoud &

beheer

1994

P.M. Bakker (sinds 01/03/1989), conservator radio-collectie, Corver-collectie
G. Bouma (sinds 01/09/1993), restaurator radio
K. van Breederode (sinds 01/12/1994), registrator radiocollectie, tevens collectiebeheer
F. J.M. Brugman (sinds 01/01/1994), inventarisatie/dokumentatie/restauratie professionele tvapparatuur
R. Christoffer (sinds 01/06/1993), Fonografische Collectie
H. van Doom (sinds 01/03/1984), restaurator, specialiteit: optiek en fijnmechanisch
W. Faerber (sinds 01/04/1987), registrator collectie en depotbeheer
drs C. Hekker (sinds 01/02/1992), conservator
J.J. van Herpen (sinds 01/01/1987), onderzoek en archiefinventarisatie, incidenteel
J. van Heusden (sinds 01/07/1983), registrator boekencollectie
H.H. Heuts (sinds 01/01/1994), inventarisatie/dokumentatie/restauratie professionele tv-apparatuur
G. van der Hoek (sinds 01/10/1989), registrator boekencollectie
H. Horden (sinds 01/10/1993), Fonografische Collectie
Th. van Houten (sinds 01/08/1994), inventarisatie/registratie bladmuziek
C. Jongelie (sinds 01/05/1994), inventarisatie videobanden, incidenteel
F. Keiser (sinds 01/04/1989), fotograaf t.b.v. objectregistratie en beheer videobanden
H.A. Kuijper (sinds 01/05/1994), registrator en beheer technische dokumentatie
H. Lauterslager (sinds 01/04/1993), Fonografische Collectie
J.H.M. Martens (sinds 01/04/1989), registrator collectie en depotbeheer
L. Neuteboom (sinds 01/11/1991), registrator en beheer technische dokumentatie
ir S.J. Noteboom (sinds 01/05/1987), systeembeheerder, automatisering collectieregistratie
C. T. Pel (sinds 01/03/1985), restaurator professionele radio-omroepapparatuur
E. Pel-Faerber (sinds 01/02/1994), collectiebeheer textilia en registratie
N. Platvoet (sinds 01/07/1991), restaurator professionele audio-apparatuur
W.J.J. Rotermundt (sinds 01/06/1983), conservator fotocollectie
R. Schoevaart (sinds 01/01/1994), behoudsmedewerker
O. C. Sillem (sinds 01/03/1985), restaurator radio en televisie
M. van der Smeede (sinds 01/01/1990), restaurator professionele tv-apparatuur
P. W.L. van Tulder (sinds 01/07/1983), beheerder bibliotheek ^dokumentatie
I. F. Vos (sinds 01/10/1992), restaurator professionele audio-apparatuur
drs T. de Wolf (sinds 01/01/1990), conservator platensnijmachines
A.R. Woudsma (sinds 01/07/1982), conservator professionele tv-apparatuur
S. Woudsma (sinds 01/07/1992), registrator geluidsdragers, tevens inventarisatie
N. van Zaale (sinds 01/08/1989), registrator voorwerpen/foto’s, gegevensverwerking in
geautomatiseerde bestanden, administratieve ondersteuning
A. van Zaale (sinds 01/08/1989), conservator fotocollectie en grammofoonplatencollectie
D. Zijl mans (sinds 01/01/1990), transport schenkingen en assistentie technische dokumentatie
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SCHENKERSLUST

Van diverse personen en instellingen werden in 1994 schenkingen ontvangen. Een volledige lijst
van schenkingen en schenkers is aan te vragen bij het Omroepmuseum. Hieronder zijn de namen
van de schenkers vermeld:
de heer P.G. Alberts (Amsterdam) / AT en T (Huizen) / Audioscript BV (Soest) / de heer
W. Aukes (Soest) / AVRO (Hilversum) / de heer en mevrouw N. Bakker (Loenen a/d Vecht) /
de heer P.M. Bakker (Heiloo) / familie J. van Ballegooij (’t Harde) / de heer T. Bech (Enschede) /
de heer L. van Beek (Naarden) / de heer J. Berendsen (Ede) / de heer W. Beynink (Hilversum) /
de heer J. Bochove (Woubrugge) / de heer P. Bomli (Hilversum) / de heer W. Booij (Eindhoven) /
mevrouw A. Bos (’s Gravenhage) / de heer KJ. Bottema (Almere) / de heer L. Boudewijns
(Baarn) / de heer J. van Breukelen (Utrecht) / de heer V. Brugman (Blaricum) / familie Bruning
(’s Graveland) / de heer J. Burie (Hilversum) / mevrouw H.G. Buseman-Hartgers (Hollandsche
Rading) / de heer J. Cabout (Amstelveen) / de heer C. de Cler (’s Gravenhage) / de heer J. den
Daas (Apeldoorn) / de heer J. Deen (Huizen) / de heer Y. von Dewall (Leiden) / de heer F. van
Doren (De Bilt) / de heer A. Dorresteyn (Bussum) / Dureco BV (Weesp) / mevrouw M. van
Duren-Schiphorst (Bussum) / de heer van Eek (Hilversum) / de heer O. Elema (Hilversum) /
de heer I. Elliott (Soest) / de heer C. Enkelaar (Hilversum) / de heer H. Esveld (Zoetermeer) /
mevrouw Dr. W.H.S. Fennis (Bussum) / Framehouse Videopost Productions (Hilversum) / de heer
H. Frankfurther (Amsterdam) / de heer Th.H. Franse (Bergen) / de heer R. van Geens (Huizen) /
mevrouw M. Geuzendam (Utrecht) / de heer N. Gobits (Loosdrecht) / de heer R. Grevenstuk
(Emmeloord) / de heer G. de Haan (Hilversum) / familie L. van der Heide (Huizen) / mevrouw
C. Hekker (Utrecht) / mevrouw S. Hemon (’s Gravenhage) / de heer J. van Herpen (Hilversum) /
de heer G. Heystee (Laren) / de heer H. Hoefman (Huis ter Heide) / de heer K. Hoekstra
(Leeuwarden) / de heer H. Hogendoom (Soest) / mevrouw K. Huyzer-Troost (Rotterdam) / de heer
Ibsen (Soest) / mevrouw L. Jansen (Hilversum) / de heer H. Joosten (Hilversum) / de heer
C.G.G. Jouvenaars (Hilversum) / de heer en mevrouw J. Juffer (Blaricum) / de heer J. van
Kampen (Hilversum) / mevrouw J. van Keizerswaard-van Vrouwerff (Amstelveen) / de heer
G. Kerssemakers (Valkenswaard) / mevrouw M. van Keulen-Oosterveen (’s Gravenhage) / de heer
A.G. Killestyn (Heemstede) / mevrouw B. Klomp-Pasteels (Waalre) / de heer H. Knot (Groningen)
/ de heer J.M. de Koe (Hilversum) / de heer Koedam (Bussum) / de heer L. Kool (Apeldoorn) /
mevrouw M. van Kooten-Vizee (Loosdrecht) / de heer J. Kos (Loosdrecht) / de heer J. Koster
(Kortenhoef) / de heer F. Kraaikamp (Bunschoten) / KRO (Hilversum) / KRO-archief (Hilversum) /
de heer P. van der Kuyt (Hilversum) / de heer H. Lans (Soest) / de heer H. Lustenhouwer
(Utrecht) / de heer G.P. Mann (Bussum) / de heer J. Martens (Hilversum) / de heer J. Meijer
(Hilversum) / de heer J.H. van Mieren Loovenstijn (Utrecht) / mevrouw A. van Mil (Amsterdam) /
de heer H. Mildenberg (Amsterdam) / de heer J. Mom (Hilversum) / de heer C. Mulder (Utrecht) /
NCRV (Hilversum) / Nederlands Vestingmuseum (Naarden) / NOB (Hilversum) / NOS Bibliotheek
& Dokumentatie (Hilversum) / NOS-DTP (Hilversum) / de heer S.J. Noteboom (Hollandsche
Rading) / NOZEMA (Lopik) / de heer G. van Ommen (Hilversum) / mevrouw G. Otter-de Bel
(Driebergen) / de heer J. Overdijk (Bussum) / de heer J. Palm (Loenen Gld.) / de heer P.G. Peek
(Utrecht) / de heer C.T. Pel (Hilversum) / de heer E. Pool (Eemnes) / de heer Poot (Vlaardingen) /
de heer T.R. van Praag (Almere) / PTT Museum (’s Gravenhage) / Radio Velt (Bussum) / Radio
Holland Marine BV (Rotterdam) / de heer B.C. Reith (Voorschoten) / de heer A.M. Reith
(Maarsen) / mevrouw Rijswijk (Baarn) / mevrouw C. Ritter (Apeldoorn) / de heer J. Romijn
(Geldrop) / de heer W. Rotermundt (Hilversum) / Rotterdams Dagblad (Rotterdam) / mevrouw
A.L. Sandwijk-Asbeek Brusse (Rosmalen) / de heer J. Siere Schors (Amsterdam) / de heer
JJ. Schuurmans (Bussum) / de heer O.C. Sillem (Bussum) / de heer W.F. Simons (Amsterdam) /
de heer L. Slachter (Blaricum) / de heer Chr.G. Smeekes (Bussum) / familie Smit (Haarlem) / de
heer A. Smit (Hilversum) / de heer T. Smits (Vught) / de heer J. van Soest (Hilversum) / Sony
Nederland BV (Badhoevendorp) / de heer J. Sparreboom (Badhoevedorp) / de heer B.H. Steinkamp
(Kortenhoef) / Stichting Fonografisch Museum (Hilversum) / mevrouw J. Stigter-van Haage
(Braamt) / STS-Video (Amersfoort) / de heer E. Stuivenberg (Hilversum) / de heer R. Swanenburg
(Hilversum) / de heer T.D.R. Thomason (Bussum) / de heer P.A.M. Tieman (Hilversum) / de
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heren L. en F. Tondeur (Kortenhoef) / mevrouw J.J. van Toom (Hilversum) / VARA (Hilversum) /
VARA-archief (Hilversum) / mevrouw M.B.G. Veen (Ede) / de heer G. van Velsen (Hilversum) /
VERONICA (Hilversum) / de heer H.D. van Vijn (Castricum) / de heer P. Vijzelaar (Hilversum) /
de heer I.F. Vos (Laren) / mevrouw de Vries (Hilversum) / de heer H.J. Vrij (Breda) / mevrouw
R. Wachters (Hilversum) / mevrouw B. Weersma-Sevenstern (Putten) / Radio Nederland
Wereldomroep (Hilversum) / de heer J.W.H. Wemer (Teteringen) / de heer L. Wever (WestGraftdijk) / de heer J. Wezenaar ('s Gravenhage) / de heer S. Wielinga (Amstelveen) / de heer
P.A. Wilderom (Vlissingen) / de heer C. Willemstein (Almere) / de heer J. te Winkel
(Maarsenbroek) / mevrouw E. Wispelwey-Ott (Santpoort) / mevrouw C. van WoudebergHartenberg (Hilversum) / de heer A.R. Woudsma (Blaricum) / de heer A. van Zaale (Amersfoort) /
de heer M. van Zante (Hilversum) / de heer M. Zeeman (Huizen) / de heer D. Zijlmans (Alkmaar)

