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W.K. Verhoog privé. 
Mijn naam is Willem K. Verhoog uit Hellevoetsluis, directeur eigenaar van STI 
Acoustics en STI Telecom. Ik ben lid van de AES (Audio Engineering Society), 

heb contacten met de medische wereld (Audiologische centra en KNO-artsen) 
en ben adviseur voor de NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden).  

Door mijn opleiding en bijna 20 jaar werkervaring bij de PTT (1968 tot 1988), 
waarvan de laatste 9,5 jaar in de ontwikkeling van telefoonapparatuur bij CATF 
in Leidschendam. In deze ‘High Tech’ omgeving, heb ik de kans gehad om 

unieke ervaring en kennis op te doen. 
 

WKV Collectie 
Vanaf 2006 ben ik begonnen met de opbouw van mijn collectie (en de restaura-
tie van) telefoontoestellen ooit aangesloten op het Nederlandse telefoonnetwerk. 

De collectie omvat inmiddels zo’n 95% van ons telefoon erfgoed uit de periode 
1876 tot de 80-er jaren van de vorige eeuw. Door de brand in mijn bedrijfspand 
op 8 mei 2011 is er een deel van de collectie beschadigd en de gehele collectie 

voorlopig op andere locaties ondergebracht.  
 

Stichting TEN 
Ik ben betrokken geweest bij de oprichting van de stichting TEN (Telecom Erf-
goed Nederland), waarin alle bekende musea deelnemen die iets met telecom-

municatie van doen hebben. Zodra ik de officiële museumstatus heb, zal ik 
mijn deelname aan de sTEN voortzetten.  

 
Boek ‘De Nederlandse Telefoontoestelhistorie – Design en Techniek’ 
In 2010 – 2011 heb ik een boek geschreven met bovenstaande titel, omdat de 

kennis m.b.t. onze vaderlandse technische ontwikkeling verloren dreigde te 
gaan. 
 

Tentoonstellingen 
In 2009 en 2010 heb ik samen met de Historische verenigingen Alphen aan 

den Rijn en Benthuizen Telefonie-tentoonstellingen georganiseerd in de over-
eenkomstige gemeentes (± 2 maanden). In 2011 heb ik apparatuur werkend 
opgeleverd voor de tentoonstelling ‘Games en Gadges’ van het Teylers Museum 

in Haarlem. 
 

Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis 
In 2011 heb ik de oude Brandmeld  Centraalpost van de Brandweer Den Haag 
in het museum in Hellevoetsluis geïnstalleerd. De installatie is werkend opgele-

verd met 2 LB-telefoontoestellen. Na restauratie volgt nog een derde toestel. 
Vroeger waren hierop aangesloten, de twee Koninklijke paleizen, Politie Den 
Haag en een paar Militaire Kazernes, c.q. Commandoposten. Er is ook een spe-

ciale 4-voudige voeding gebouwd, zodat er geen batterijen vervangen behoeven 
te worden. Bij de apparatuur is een bordje aanwezig met de beschrijving. De 

apparatuur blijft mijn eigendom en wordt door mij onderhouden. Bij voorkeur 
wil ik mij op deze manier ook inzetten voor andere musea. 


