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Korte biografie

Betreffende Johannes, Enoch, Martinus van Drunen,
PAoPKC (ex PK 1 AE), geboren 16 maart 1929 te Eindhoven.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau op 26-3-1980 uitgereikt door 
Minister-President van Agt uit erkentelijkheid voor zijn werk als
eerste filmarchivaris RVD.

Onderscheiden met het Ere-teken voor Orde en Vrede, 
met gespen 1948 - 1949 - 1950
Lid van Verdienste VRZA (1987)

Certificaten buitenland: WAC - WAS - WAZ en DXCC-Challange. 
Certificaten binnenland: PACC / NLCC.

Na Lagere school en Mulo (1935-1944) naar drieja-
rige KTA (kunst en techniek-academie, studeerrich-
ting electrotechniek). KTA na 2½ jaar verlaten i.v.m. 
oorlogsvrijwilliger Ned. Oost-Indie. Ten behoeve van 
het Regiment Stoottroepen opgeleid als codist/tele-
grafist. In N.O.Indie echter gedetacheerd bij de 
Inlichtingendienst. Codeerde en decodeerde tele-
grammen, waarbij hij via Ban-doeng verbinding onderhield met Nederland 
tijdens o.a. de bestandsbesprekingen te Linggadjati (zijn rechtstreekse comman-
dant was hierbij Mr. B.J.Asscher, in Nederland president rechtbank Amsterdam).
Dhr. van Drunen heeft voor WO-2 op vrij jeugdige 
leeftijd (10 jaar, 4e klas lagere school) de eer gehad 
om gedurende enige tijd de jongste luisterpost van 
Nederland te zijn geweest; een foto in Vuka-nieuws 
getuigt hier nog van. 
Nà WO-2 heeft hij in november 1944 samen 
met Dhr.Burgerhof (PAoBU) en Frater Martinus 
(PAoVM) de BARC (Bossche Amateur Radio Club) 
opgericht. Hierin zaten zowel NVVR, VUKA als NVIR-leden (zeer progressief 
voor die tijd).
Toen ook het westen van Nederland was bevrijd en op 21 october 1945 de 
VERON werd opgericht (welke eveneens slechts één vereniging voorstond) 
was dit de BARC zeer welkom en is men en-block naar de VERON overgegaan.

u Selectietoets 5
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Iemand die zich zo tot het zendamateurisme aange-
trokken voelt, zoekt vanzelfsprekend ook in de Oost 
contact met radio-amateurs. Hij wordt dan ook al vrij 
spoedig na zijn aankomst lid van de NIVIRA 
(de Nederlandsch-Indische Vereniging voor Interna-
tionaal Radio-Amateurisme); promotoren zijn 
dhr. de Groot (PK 1 PK) en dhr. Jansen (PK 1 DX), 
beiden Dago-weg Bandoeng. 
Herdenkt (natuurlijke onderbrekingen i.v.m. huwelijk, 
studie film- en videotechniek, stages bij filmlaboratoria etc. meegerekend) dit jaar 
het feit dat hij 40 jaar zendamateur is (jeugdige periode als luisterpost uiteraard 
buiten beschouwing gelaten).
Werkte na terugkomst uit Indie enige jaren als electro-
technisch opzichter in het bedrijf van zijn vader, doch 
verkoos eind 1953 een ambtelijke job bij het Ministerie 
van Defensie als hoofd werkplaatsbureau (een militaire 
uitdrukking voor wat in het civiele leven bedrijfsbureau 
wordt genoemd).
Een laatopbloeiende liefde eind vijftiger jaren dringen het 
radio-amateurisme enigszins naar de achtergrond,  hoewel 
immer latent aanwezig. Organiseert met echtgenote nog wel een groots opgezet festijn 
t.g.v. het 10-jarig bestaan van de BARC in 1955 met o.a. de eerste Radio Rally in 
Nederland (idee later overgenomen door de AVRO). Heeft ook nog enige tijd zitting in 
het eerste bestuur van de werkgroep “luisterposten”, genaamd NL-Commissie.
Huwelijk en benoeming bij de RVD in Den Haag,-met als 
gevolg stages bij NRU/NTS en filmlaboratoria-, 
remmen radioamateur activiteiten af.
Krijgt binnen RVD diverse ad-hoc taken te vervullen op 
de post en telexkamer, filmzaken en radio/televisie-
afdeling; brengt daarbij zijn nieuw verworven electronica-
kennis in praktijk. Bouwt voor eigen rekening een kleine 
video-registratieruimte achter zijn huis om ervaring op te 
doen, waar RVD ook menigmaal beroep op doet.
Wordt benoemd tot hoofd filmarchief en stelt RVD-
directie voor om archief uit te breiden met professionele 
video-apparatuur; kan op deze manier tv-programma-
makers sneller van dienst zijn. Op deze, aanvankelijk 
solitaire, post in een voormalige duitse bunker geraakt 
hij in rustiger vaarwater (bij zijn pensionering werkten er 
inmiddels 8 man).
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Heeft weer tijd voor zijn oude hobby, neemt kontakt op 
met uit Indie gerepatrieerde zendamateurs en richt in 
1967 sam en met dhr. de Groot (PK 1 PK), Rohder 
(PK 4 RM) en Cotey (PK 3 LC) het PK Comite op.
Organiseert voor de voormalige zendamateurs uit Indie 
elk jaar een grote reunie; tracht terzelfde tijd de radio-
historie van dit voormalig overzeese gebiedsdeel op 
schrift te stellen.

Het is niet doenlijk in kort bestek een periode van 48 
jaar activiteit samen te vatten. Veel zaken zijn derhalve 
onaangeroerd gelaten, zoals bijv. de hand- en spandien-
sten welke hij tijdens de oorlog voor zijn vader, -die actief 
was in het verzet-, moest verrichten; zijn sociale en 
recreatieve werkzaamheden tbv zijn ambtenarenorganisa-
tie ABVA/KABO, de film en foto-vereniging, 
de natuurstudie-club, personeelsvereniging, enzovoorts.
Is altijd secretaris en nimmer voorzitter; treedt blijkbaar 
niet graag op de voorgrond.
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Tot besluit -onder voorbehoud van volledigheid- een poging tot opsomming 
van enige primeurs:

- eerste amateurstation ingericht voor 
 144 Mhz (bijzondere toestemming RCD, 

januari 1947).
- in 1951 ingeschreven onder TV-10 in het 

register van amateur televisietoestelbouwers 
(had hierdoor o.a. 2 jaar vrijstelling betaling 
kijkgeld tbv zijn met een VCR-97 beeldbuis 
uitgeruste tv-ontvanger).

- ontvangt als eerste buiten Eindhoven de 
Philips kleurentelevisie uitzending op 

 11-4-1956.
- komt in 1966 in het bezit van een van de 
 5 eerste door Brandsteder in Nederland 
 geimporteerde Sony z/w video-bandrecor-

ders en richt daarmee een eigen video 
registratie-studio a.d. Loevesteinlaan in 

 Den Haag in.
- zendt, met speciale toestemming van de 

RCD, op 31-10-1976 en 26-12-1976 een 
 z/w amateurtelevisie-programma voorzien 

van stereo-geluid uit.
- op 13 mei 1977, in samenwerking met 

PAoYG, een kleurentelevisie programma eveneens voorzien van stereo-geluid.
- maakt in 1977 m.b.v. Duboscq-apparatuur uit de historisohe collectie van het 
 Rijksfilmarchief 3-D opnamen; welke afbeeldingen benodigd zijn voor een driedimen-

sionale atv-uitzending van G. de Bruin (PAoYG).
- zendt, met speciale toestemming van de RCD, op 29 april 1978
   een kleurentelevisie-uitzending voorzien van quadrofonisch geluid vanuit het Neder-

lands Congresgebouw in Den Haag uit (wereldprimeur, Guinnessbook).
- zendt als eerste vanaf locatie Radio 1 en 5, Vogelweg, Flevo-polder (Guinnessbook, 

1979).
- verzorgde op 31 juli 1981 de 1e uitzending van PAoAA op 439 MhZ.
- verzorgde op 13 december 1985 het eerste SSTV-programma van PAoAA:
- verzorgde tijdens de 1250-ste uitzending van PAoAA op 6 juni 1986 een 60 minuten 

durende documentaire over dit station.
- schrijft sedert de oprichting van de VRZA gemiddeld 2 a 3 artikelen per jaar voor 
 CQ-PA.

Aldus opgemaakt te ‘s-Gravenhage, 13 mei 1987

D.G.Veltcamp Helbach, PAoHLA (ex PK 5 HL).
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1 mei 1982

L.S.

De heer J.E.M. van Drunen geboren 16 maart 1929 is bij Rijksvoorlichtings-
dienst werkzaam geweest van 16 maart 1964 tot 1 mei 1982.

Hij is zijn loopbaan begonnen als chef Postkamer en werd op 1 mei 1966 aan-
gesteld in de toen nieuwe functie van Beheerder Filmmarchief.
In die tijd was het archief niet meer dan een voormalige Duitse bunker in de 
Scheveningse duinen, waarin duizenden blikken filmmateriaal waren opgeslagen.

Met een bewonderingwekkende ijver, persoonlijke inzet en toewijding heeft hij, 
relatief ver verwijderd van het RVD-kantoor waar zijn chefs verbleven, met een 
grote mate van zelfstandigheid orde geschapen in het filmmateriaal, dat van grote 
cultuur-historische waarde is.

De kennis, nodig voor het bewaren, veiligstellen en conserveren van de onder-
scheiden typen filmmateriaal - waarvan het oudste dateert uit 1898 en het jong-
ste uit 1982 - wist hij zich snel eigen te maken, zoals hij zijn kennis van nieuwe 
technieken (waaronder videoregistratie) up to date hield.

Zijn technische inzicht en kwaliteiten droegen er toe bij dat de allengs in aantal 
en varieteit groeiende installaties en machines, op de juiste wijze werden ingezet 
en onderhouden. 

Zijn omgang met de externe relaties van het Filmarchief, waaronder binnen  en 
buitenlandse film- en televisieproducers, wetenschappers, officieren van de 
sectie Krijgsgeschiedenis van Landmacht en Marine, schenkers van film collecties 
deskundigen van filmlaboratoria e.a. was steeds uitermate correct. De heer van 
Drunen wist, met de vereiste omgangsvormen, deze relaties tegemoet te treden.
Vele dankbrieven bereikten ons, waarin de relaties hun waarderinguitspraken 
voor de door de heer van Drunen verleende service.

Bijlage l
Periode 1964-1982
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Met de uitbreiding van het Filmarchief (waaronder een totale verbouwing) en 
het aanvatten van nieuwe taken (waaronder het, middels een geautomatiseerd 
systeem, toegankelijk maken van het filmbezit) dient dit RVD~onderdeel in een 
nieuw organisatorisch verband te worden geplaatst.

Binnen dit nieuwe verband en alle daarmee gepaard gaande veranderingen - die 
tevens van invloed zijn op de positie en het functioneren van de heer van Drunen 
- konden wij en de heer van Drunen elkaar helaas niet vinden.

Na een 18-jarig dienstverband, waarin de heer van Drunen enige malen werd 
bevorderd (aanvangsrang Adjunct-commies, eindrang Commies sinds 1978) is 
hem m.i.v. 1 mei 1982 eervol ontslag verleend.

Bij het vinden van een nieuwe positie waarbij in het bijzonder zijn technische 
en representatieve kwaliteiten en zijn integriteit tot uitdrukking zouden kunnen 
worden gebracht, wensen wij hem gaarne alle succes toe.

DE RIJKSVOORLICHTINGSDIENST
Directie Toepassing Communicatietechniek

H.J. Smittenaar directeur

Additioneel voor site-lezer:

Na zijn vertrek bij de R.V.D. heeft dhr. van Drunen in Nederland en in de Caribbean 
op freelance-basis gewerkt bij CRS (caribbean reporter service), onderdeel van 
Caribbean Radio Society Maatschappij - Puerto Rico.

D.Veltcamp Helbach (BORSUMY, Hfd. afd. export “Sierra Radio”)
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Bijlage ll

VERKLARING

Betreffende de werkzaamheden en de aan steller dezes gebleken 
kwaliteiten van de Heer J.E.M van Drunen, geboren 16 Maart 1929 
te Eindhoven, wonende Boterweg 51 te ‘s-Hertogenbosch, gedurende 
het tijdvak dat ondergetekende de onmiddellijke commandant was van 
ondergemeld onderdeel waarbij de Heer van Drunen werkzaam was.

Legeronderdeel:
MOBIELE GROEP ZUID 
BUREAU MOBILISATIE OPLEG
STAF 1e LEGERKORPS

Opgericht: 1-1-1956. 
Tijdvak: 6-8-56 tem 31-3-59

l. Werkzaamheden.

- De taak van het onderdeel omvatte onder meer de verzorging en instandhouding van 
 het zich in de diverse mobilisatie-opslagplaatsen bevindende materieel, in de ruimste 

zin. 
- De werkzaamheden van het onderdeel als geheel omvatten: inspectie’s en reparatie’s 

van aIle soorten voertuigen en geschut en bevoorrading van de benodigde 
 reservedelen.
- Daartoe was in de organisatie van het onderdeel een aantal reparatieploegen en een 

bevoorradingsgroep opgenomen.
- De staf van het onderdeel bevatte de administratieve groep waarin in verband met 

de uitgebreidheid van de werkzaamheden de personeelsadministratie en de bedrijfs-
administratie gesplitst waren en afzonderlijk werden gevoerd.

- Voor de bedrijfsadministratie, ondergebracht in het Werkplaats-Bureau (hierna aange-
duid met WB.), waren’ afwisselend en naar behoefte twee tot drie man werkzaam. 

 De administratieve werkzaamheden op het WB. stonden onder leiding van de 
 Heer van Drunen.

Deze werkzaamheden hielden onder meer in: 
- Registratie van aIle verrichte reparatie’s en herstellingen.
- Correspondentie en archievering.
- Planning en werkvoorbereiding voor aIle werkplaatsen van het onderdeel.
- Nacontrole op de planning.
- Rapportage.
- Diverse bijkomende administratieve handelingen, die niet onder het voorgaande 

zijn onder te brengen, zoals uitbesteding van werkzaamheden, contacten met andere 
legeronderdelen waar reparatie’swerden uitbesteed, enz.

Periode 1955-1963
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ll. Persoonlijke kwaliteiten van de Heer van Drunen.

ADMINISTRATIEF INZICHT

Voor het onvermijdelijk ingewikkelde administratieve verantwoordingssysteem was 
uiteraard een groot administratief inzicht noodzakelijk.
Voor het plegen van de noodzakelijke periodieke rapportage’s (wekelijkse, maandelijkse 
en jaarlijkse) op allerlei gebied is een zeer grote accuratesse nodig.
De Heer van Drunen bezat de voor een. juist functioneren van het W.B. benodigde con-
centratievermogen, accuratesse en het benodigde administratieve inzicht.
Het onderdeel is van begin 1956 tot medio 1959 uitgegroeid van een kleine repara-
tiewerkplaats tot een onderdeel met vele groepen en een uitgebreide administratie.
Het W.B. is een van de belangrijkste pijlers waarop het onderdeel rust. In de loop van de 
tijd zijn er vele administratieve verbeteringen en vereenvoudigingen door de Heer van 
Drunen ingevoerd.

VLIJT

Waar in een productiebedrijf de productiviteit dikwijls sterk afhankelijk is van de 
administratieve leiding (planning en werkvoorbereiding); is de productie afdeling afhan-
kelijk van de energie en het arbeidsvermogen van de administratieve leiding.
Periodiek werd door de Heer van Drunen met zeer veel energie en zelfs gedurende 
langere perioden achtereen overgewerkt, teneinde in drukke tijden de productie te
kunnen opvoeren.
Hoewel tengevolge van het bestaande personeelssysteem bij het Ministerie van Oorlog 
niet altijd een passende honorering hiervoor kon worden gevonden, kon toch,-dankzij 
het enthousiasme en de bezieling van de Heer van Drunen-, het onderdeel immer aan de 
gestelde verwachtingen voldoen.
Een in 1959 gesteld onderzoek wees na vergelijking uit dat ten opzichte van overeen-
komstige legeronderdelen in het Westen en in het Oosten van ons land, de productie in 
het jaar 1958 bij de Mobiele Groep Zuid relatief aanzienlijk hoger was dan de productie 
van de Mobiele Groepen West en Oost. Dit was voor een groot deel toe te schrijven aan 
de actieve en energieke aanpak van de planning en de controle die door de Heer van 
Drunen werd gevoerd.

GEDRAG

Waar door het ondedeel veel contacten naar buiten moesten worden onderhouden is het 
noodzakelijk dat het Hoofd van het Werkplaats-Bureau met de nodige tact en het nodige 
beleid deze contacten hield. Meermalen kon van buitenstaanders die ambtshalve contact 
met de Mobiele Groep Zuid hadden,worden vernomen dat de door hen ondervonden 
behandeling door de Heer van Drunen uitstekend was.
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NABESCHOUWING

Door het bij Rijksinstellingen gevoerde systeem van bevordering voor ambtenaren, 
waarbij voor bevordering telkenmale de vereiste diploma’s dienen te worden overlegd, 
was het voor de Heer van Drunen tot dusverre niet mogelijk een hogere administratieve 
rang te behalen dan die van Adjunct-Commies A.
De functiewaardering die op de functie van de Heer van Drunen van toepassing moet 
worden geacht, dient echter wel hoger te worden aangeslagen.
Hoewel in kort bestek een volledige karakteromschrijving niet wel doenlijk is, moge 
hierna evenwel een korte karakter beschrijving volgen, waarbij zoveel mogelijk de 
goede eigenschappen worden aangetekend, als ook die karaktereigenschappen waarvan 
wel wordt gezegd dat ze de betrokkene tot zijn debetzijde dienen te worden 
aangerekend.
Betrokkene is gedurende de opgemelde periode aan ondergetekende gebleken 
te zijn:
Bijzonder energiek, actief en altijd op zoek naar verbeteringen. Soms enigzins moeilijk 
te overtuigen.
Hoewel bij tegenslag en moeilijkheden taai en volhardend, kunnen langdurige tegensla-
gen enige negatieviteit veroorzaken. Gevoelig voor uitingen van persoonlijke 
waardering door chefs en andere bovengeplaatsten.
Bijzondere aanhankelijkheid en trouw aan bedrijf waarvoor gewerkt wordt.
Betrouwbaar. Zeer opofferingsgezind.
Betrokkene is zeer systematisch en ordelijk in zijn werk.
Kan goed zelfstandig werken.
In het kort kan gezegd worden dat betrokkene een gewaardeerde en betrouwbare 
medewerker in de leiding van elk bedrijf kan worden geacht. 

    Opgemaakt te ‘s-Gravenhage 24 April 1960,

    de voormalige Commandant Mobiele Groep Zuid,
    B.M.O. - Staf 1 L.K.
    Kolonel van de Technische Dienst,

    Ir. R. Bamberg.

Zeewindelaan 44 
2554 HC Den Haag
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Gecertificeerd radiotelegrafist SOWP 
sedert 1950

Orde van Oranje-Nassau
uitgereikt door Minister President

D. van Agt (1980)




