Het elektriciteitsmuseum Hoenderloo (veluwe)
Zaterdag 16 september had het bestuur
van
Beofriends
een
rondleiding
georganiseerd
door
het
Elektriciteitsmuseum
in
Hoenderloo.
Vooraf werd er een ledenvergadering
gehouden. Ruim dertig leden waren er
aanwezig op deze mooie warme dag. De
vergadering werd gehouden in restaurant
Rust een Weinig, gelegen vlak bij het
elektriciteitsmuseum.
De
ledenvergadering verliep zoals dat bij
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Beofriends gebruikelijk is. In no-time zijn
de
onderwerpen
besproken
en
doorgenomen, naar tevredenheid van de
leden. Johan Cheret zal als bestuurslid
aftreden waardoor er een vacature is voor
een bestuursfunctie. Voelt u er wat voor
in organisatorisch verband bezig te zijn
voor Beofriends, neem dan contact op
met het bestuur, de adresgegevens staan
voor in het boekje.

Financieel staat de club er goed voor
meldt penningmeester Teun Fris. Reden
dat de vereniging deze middag alle
kosten op haar rekening neemt. Helaas is
er zorg aan de redactionele kant van
Beofriends. Met name het aanleveren van
kopij voor het clubblad is een moeizaam
punt, de klad zit er flink in. Wederom
heeft voorzitter Gos Kuus het verzoek
gedaan aan de leden om stukjes voor het
clubblad in te sturen zodat we het blad
kunnen blijven maken. Zonder kopij komt
er geen clubblad. Hij benadrukte nog
even dat de schrijfstijl niet van belang is,
omdat de redactie, indien nodig, een en
ander corrigeert. Uiteraard gaat dat in
overleg met de schrijver. Dan kwam er
nog een verzoek om wijzigingen op de
ledenlijst te vermelden in het clubblad
door de namen van nieuwe leden en
bedankte leden op te nemen. Het bestuur
zal hier gehoor aan geven. Na dit officiële
gedeelte vertrokken we naar het
museum, ongeveer 1 kilometer verderop
gelegen.

In het museum werd de groep in tweeën
gesplitst en kregen we een rondleiding
verzorgd door vrijwilligers van het
museum.
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Het museum heeft twee gedeelten, een
deel met radio, tv en communicatie
apparatuur en een deel met apparatuur
voor stroomopwekking en aan elektriciteit
verwante spullen. In het deel met de
radio, tv en communicatie apparatuur
stonden over twee verdiepingen verdeeld
mooie en bijzondere radio's opgesteld.
Onder andere stond er in een vitrine een
Bang & Olufsen Master 413K uit 1949, de
zogeheten weegschaal. Deze bijnaam
heeft de radio omdat de gebogen schaal
lijkt op de ouderwetse weegschaal die je
vroeger bij de slager zag. Er was veel
militaire apparatuur te zien, documentatie
en aanverwante spullen. Opvallend is de
ontzettend mooie staat waarin de oude
radio's verkeren. In dit deel van het
museum was het vooral gezellig, omdat
er alle ruimte was om lekker met elkaar te
kletsen over onze boeiende hobby.

Wereldoorlog was gebruikt. Daarna
kregen we drie generatoren te zien voor
het opwekken van elektriciteit, waaronder
een van de allereerste generatoren. De
machines waren tot in de puntjes
verzorgd en zagen er uit als nieuw.
Grotendeels gerestaureerd door de heer
Ritmeester en andere vrijwilligers van het
museum.
Een
generator
werd
aangedreven door een motor die loopt op
een gasmengsel. Een andere generator
werd
door
een
benzinemotor
aangedreven. Bijzonder was dat doordat
er ruitjes geplaatst waren boven het
carter, je een kijkje had in de draaiende
motor. Benzine lustte deze aandrijfmotor
graag, voor twee minuten stroom
opwekken had deze motor 2 liter benzine
gebruikt. Dat zijn dure kilowatt uurtjes.
Ook
deze
ruimte
had
een
benedenverdieping
waar
kleine
proefmodellen stonden opgesteld die je
zelf mocht bedienen.
Er was ruim gelegenheid voor het stellen
van vragen, maar de heer Ritmeester
was zo duidelijk geweest dat er
nauwelijks vragen waren. Het was
bijzonder boeiend, we hebben werkelijk
een prachtige middag gehad in het
museum.

Na een uur wisselde de groep en kregen
wij
een
rondleiding
in
het
elektriciteitsgedeelte. De rondleiding werd
tot in de puntjes verzorgd door de heer
Ritmeester, vrijwilliger van het museum.
Met bewondering hebben wij allen naar
zijn verhalen geluisterd. De rondleiding
begon bij een zoeklicht dat in de Tweede

Na het bezoek in het museum was er een
drankje en een hapje op kosten van de
vereniging, wederom in het restaurant.
Het was erg gezellig en we kunnen
terugkijken op een bijzonder geslaagde
middag. Namens alle aanwezigen bedank
ik het bestuur voor het organiseren van
deze boeiende en leuke middag.
André Voskuilen.

Wilt u op eigen gelegenheid naar het Elektriciteitsmuseum in Hoenderloo, dan kan dat.
Kijk even op http://www.electriciteitsmuseum.nl/ voor openingstijden en adresgegevens.
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