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de directievan

In dit Gouden Jaar van Radio-Holland zijn mijn gedachten vaak terug
gegaan naar het verleden en telkenmale leek het een wonder dat zoveel 
door zo weinigen in zo betrekkelijk korte tijd tot stand werd gebracht.
Wie had kunnen voorspellen dat het kleine radioservicebedrijf, dat aan

In de afgelopen tien jaren hebben wij met toestemming van onze Raad 
van Commissarissen een aanzienlijk bedrag terzijde kunnen leggen om 
daaraan bij ons vijftigjarig bestaan een nuttige bestemming te geven. In 
overleg met de Personeelraad is hieruit een fonds gevormd waaruit uit
keringen kunnen worden gedaan voor studiekosten van kinderen van 
personeelsleden, bij langdurige ziekte en andere bijzondere financiële 
gezinslasten. Een paritair bestuur zal de leiding krijgen van de stichting 
die dit fonds zal beheren. Bovendien wordt aan alle personeelsleden een 
jubileumbonus uitgekeerd, waarvan de grootte afhankelijk is van het aantal 
dienstjaren.
Ook de gepensioneerden worden hierbij niet vergeten.
Tenslotte hebben wij voor ieder een Delfts blauw herinneringsbordje laten 
vervaardigen.

Wij hebben gemeend ons gouden jubileum op een andere wijze te moeten 
vieren dan onze jubilea in 1946 en 1956 en af te zien van festiviteiten, 
waaraan immers het grootste deel van onze medewerkers op zee niet kan 
deelnemen.
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Amsterdam, 6 december 1966.

Het dienstverlenen aan 
en ervaring, in hoge mate de toewijding 
Het is veelal haastwerk en

Op schepen uit de hele wereld kent men Radio-Holland als een hulp in 
nood die nimmer afwezig is.
Onze goede naam, die wij in de afgelopen 50 jaren door vasthoudend 
streven en onderlinge samenwerking hebben verkregen, moge ons 
len op de verdere levensweg van ons mooie bedrijf.

schepen is een zaak die, behalve veel parate kennis 
van de dienstverlener vereist, 

als ’t schip moet varen telt nacht noch vrije dag.

het eind van 1916 door vooruitziende reders voor de verzorging van de 
juist begonnen radioverbindingsdienst op hun schepen werd opgericht, zou 
uitgroeien tot het moderne, vee! omvattende elektronische bedrijf van 
heden.
Wij zien een ontwikkeling van vonkzenders voor korte afstanden tot enkel- 
zijband-telefoniezenders waarvoor geen afstanden meer bestaan, van 
primitieve radiorichtingzoekers tot moderne gelransistoriseerde radar- 
apparaten, van magnetische detectoren lot ontvangtoestellen waarin micro- 
transistorschakelingen de impulsen van de automatische zenders moeiteloos 
in gedrukte taal omzetten. Deze indrukwekkende vooruitgang heeft allen 
die er aan hebben medegewerkt in de afgelopen vijftig jaren geboeid en 
geïnspireerd. Zij kunnen met voldoening terugblikken op hun aandeel in 
de groei en bloei van ons bedrijf.
Terugziend op deze ontwikkeling mogen wij zeker niet de vele mede
werkers vergeten die ons in de loop der jaren ontvielen en die wij toch 
ook zo graag bij de herdenking van ons vijftigjarig bestaan in ons midden 
hadden gezien.
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technisch bedrijf, zoals er nog talloze andere

en

Dat is een zeer 
een voorrecht

Wij Radiohollanders vormen een 

zijn.
De techniek viert hoogtij. „De toekomst is aan de techniek", zegt men wel. Op 

een of andere wijze is haast iedereen bij een technisch proces betrokken of ervan 

afhankelijk. In feite is onze hele maatschappij gebaseerd op de techniek en haar 

verworvenheden. De techniek is geheel dienstbaar gemaakt aan onze economie. 

De tijd waarin wij leven is uniek: er is een geweldige explosie van technische 

kennis, waartegen velen hoog opzien.

Wat is eigenlijk techniek?

Ons bedrijf onderscheidt zich echter van vele andere technische bedrijven die 

eveneens tot de economische steunpilaren behoren en wel doordat wij ook nog 
een ideëel doel hebben, eigenlijk ons raison d’être, nl. het bevorderen van de 

veiligheid van mensenlevens op zee.

Zij is de toepassing van wetenschappelijke kennis, de omzetting van gedachten in 

stoffelijke vormen met gebruikmaking van natuurkrachten. De techniek is dus 

geheel op het materiële gericht, zij bepaalt onze materiële levensomstandigheden, 

voorziet in onze ontspanning, gezondheidszorg enz. Wij worden overstroomd 

met de stoffelijke produkten der techniek.

Wij zijn ook in onze arbeid zo gauw geneigd alleen nog materiële zaken te 

zien en wij verliezen de ideële aspecten van het leven uit het oog. In ons bedrijf 

gebeurt dat ook: wij zien alleen de technische activiteiten; algemeen denkt men 

dat wij een technisch bedrijf zijn zonder meer. Wij zijn er — terecht — trots op, 

dat onze maatschappij een onmisbare schakel vormt in het scheepvaartbedrijf 

daardoor mede een steunpilaar is van onze samenleving.

belangrijke zaak, waardig om ons geheel voor in te zetten, en 

om aan mede te werken.
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L. H. F. Wackers

W. G. Kuyck

Th. P. van den Bergh

Bij een jubileum ontkomt 
niet aan eens om te zien.

Zij allen verdienen in de hulde te worden 
betrokken en in dit jubileumnummer met 
ere te worden genoemd.

Zij hebben, onder vaak moeilijke omstan
digheden, het RH-schip haar koers helpen 
bepalen.

Daartoe behoren zeker 
directieleden, de heren

er bijna

Op de weg terug ontmoet men velen die 
in belangrijke mate hebben bijgedragen tot 
de ontwikkeling van ons bedrijf.

Ir. W. A. J. Liebert

waarvan de twee laatstgenoemden — en dat 
achten wij zo verheugend - op de leeftijd 
der sterken dit gouden jubileum mogen 
meebeleven.

ook onze oud-
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Wat wij in onze tijd zo sterk ervaren, is het 
snelle tempo waarin de vernieuwingen op 
verschillend gebied zich voltrekken.
Wat vandaag nieuw is, moet morgen al weer 
vernieuwd worden.
Tradities verbleken snel, en deze te hand
haven is een bezigheid die niet zo erg meer 
past in het gedragspatroon van de moderne 
mens.
Toch zou het verkeerd zijn te veronderstel
len dat traditie de vooruitgang in de weg 
staat.
Een traditie handhaven is vaak even aan
trekkelijk als nuttig.
Wanneer u zich mocht afvragen wat deze 
beschouwing te maken heeft met het Delfts
blauwe bord dat u hierboven ziet afgebeeld, 
dan zouden wij er dit van willen zeggen.
Wie bij een jubileum als dat van Radio- 
Holland een dergelijk bord ten geschenke 
ontvangt, ontmoet daarbij een brokje traditie. 
Een goede traditie, zoals er gelukkig nog een 
aantal zijn, ook in onze Nederlandse scheep
vaart.
Daarom heeft onze directie besloten om in 
haar geschenk aan het personeel een element 
van typisch Hollandse traditie te leggen. 
Bekijkt u uw bordje nog eens goed?
Het is handgeschilderd, met het bekende 
Delftse vakmanschap.



ELEKTRONISCHE APPARATUUR AAN BOORD VAN SCHEPEN

m de toekomstnu en
door Ir. H. T. Hylkcma

Coh er er

tot het draadloos óver
hel gesproken woord tot

Het lag voor de hand dat de „draad
loze” al heel spoedig praktische toe
passing vond aan boord van schepen, 
speciaal met het oog op het bevor
deren van de veiligheid op zee, hetgeen 
tot op de huidige dag de primaire 
functie van de radio aan boord is.

Nog geen 70 jaar geleden gebruikte 
Marconi voor het eerst elektro-magne- 
tische golven voor het draadloos over
brengen van berichten. Slechts een 
korte afstand werd overbrugd tussen 
een punt in Zuid-Wales en een eiland 
in het Kanaal van Bristol. De techniek 
die men toen loepaste lijkt in onze 
ogen kinderspel, want de radiobuis was 
nog niet uitgevonden en men wist nog 
niet dat bepaalde kristallen bruikbaar 
waren voor het ontvangen van draad
loze signalen. De door de „zenders” 
uitgezonden frequenties werden bijna 
uitsluitend door de eigenschappen van 
de antennes bepaald.

In de begintijd werden voor hel wisse
len van radioberichten met schepen 
uitsluitend morse-signalen gebruikt, en 
hoewel deze nog steeds de hoofdschotel 
vormen in het scheepsradioverkeer, 
kwam in de dertiger jaren met de toe
passing van de lampzender, ook de 
mogelijkheid 
brengen van

Op de schepen deed het elektronische 
tijdperk zijn intrede met attributen als 
de Ruhmkorff, de Leidse fles, de 
coherer en de magnetische detector, 
later gevolgd door vonkzenders en 
kristalontvangers, die op hun beurt 
werden verdrongen door lampzenders 
en -ontvangers.
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diensten werden toegewezen, had de 
scheepvaart maar te accepteren dat het 
aan haar toegewezen stukje van het 
spectrum werd verkleind.De oudste elektronische hulpmiddelen 

bij de navigatie aan boord waren de 
richtingzoeker, waarvan de eerste in 
1920 op een schip werd geplaatst, en 
het echolood, dat voor het eerst om
streeks 1930 op koopvaardijschepen 
werd toegepast.

Het mag als een compliment voor de 
organisaties van de diverse scheepvaart- 
radiobelangen, in het bijzonder de 
C.I.R.M., worden genoemd, dat hier
aan uiteindelijk op de Internationale 
Radio Conferentie in 1959 een halt 
werd toegeroepen. Maar toch worden 
wij heden ten dage geconfronteerd met 
het feit, dat voor de telefoniecommu- 
nicatie met alle schepen ter wereld 
slechts 76 frequenties in de banden 
van 4 t/m 23 MHz beschikbaar zijn. 
Uiteraard is men naar middelen gaan 
zoeken om het beschikbare frequentie
spectrum nuttiger te gebruiken, en dit 
kan bereikt worden door de toepassing 
van een enkelzijbandsysteem, dat al 
jaren in gebruik is bij vele „point-to- 
point” verbindingen. Het voordeel van 
dit systeem is, dat er niet alleen min
der bandbreedte nodig is voor een be
paald telefoniegesprek, doch ook dat 
met de beschikbare zendenergie een 
veel betere en meer betrouwbare ver
binding verkregen kan worden.
In 1959 werden in Genève al afspra
ken gemaakt betreffende de technische 
en operationele facetten van SSB. 
maar de algemene invoering zal zeker 
niet plaatsvinden alvorens dit verplicht 
wordt gesteld. Hierover zullen evenwel 
in de tweede helft van 1967 op een 
speciale internationale maritieme radio- 
conferentie in Genève afspraken wor
den gemaakt.

Na de tweede wereldoorlog bestond er 
dringend behoefte aan het modernise
ren van de radio-apparatuur op de 
schepen, aangezien hieraan in de jaren 
'40-’45 praktisch niets gedaan kon 
worden. Dit vernieuwingsproces werd 
mede beïnvloed door nieuwe interna
tionale voorschriften, waardoor in de 
jaren '50 de kristal-gestuurdc zenders 
verplicht werden.
Ook zien wc in de na-oorlogse jaren 
een steeds toenemende ontwikkeling 
van nieuwe technieken, zoals marifoon 
(VHF), toepassing van transistors, 
Telex over Radio (TOR) en cnkel- 
zijband telefonie (SSB).

Toen de scheepvaart met radiocommu
nicatie begon, was deze de enige wer
kelijke gebruiker van het beschikbare 
radiospectrum; er was geen frequentie- 
probleem. In de loop der jaren meld
den zich evenwel andere belanghebben
den aan, zoals de omroep, de vaste 
diensten, de luchtvaart en de land- 
mobiele toepassingen, en op iedere 
internationale conferentie waar de 
frequentiebanden aan de verschillende

ontwikkeling. Deze „radiotelefonie” 
kwam evenwel pas na de tweede 
wereldoorlog tot volle ontplooiing.
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SSB-zender Crusader

Marifoon Argonaut

De toepassing van marifoon (VHF)- 
apparatuur, werkend in de 160 MHz

<
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band. heeft sinds de regionale maritie
me VHF-conferentie te Den Haag in 
1957 een grote vlucht genomen. Het 
grote voordeel van de marifoon is de 
betrekkelijk korte reikwijdte, waardoor 
er bij gebruik van dezelfde frequenties 
in vele gebieden ter wereld, geen last 
wordt ondervonden van storingen, ter
wijl met deze apparaten — in tegen
stelling tot het werken in andere 
frequentiebanden — ook mag worden 
gewerkt in de territoriale en de bin
nenwateren. Hierdoor leent de marifoon 
zich in het bijzonder voor communi
catie met havendiensten, loodsdiensten. 
sleepboten enz. en voor gebruik op 
binnenvaart- en Rijnschepen.

Al spoedig na 1957 werden vele sche
pen van marifoon-apparatuur voorzien 
en momenteel zijn er nog maar weinig 
koopvaardijschepen boven 1600 B.R.T. 
die zonder marifoon varen. Ook op de

Dit neemt niet weg dat momenteel op 
grote passagiersschepen, waarvan er 
helaas nog maar enkele onder Neder
landse vlag varen, SSB-telefonie al 
praktisch standaard genoemd kan wor
den. terwijl ook enkele vooruitstre
vende Nederlandse rederijen hun 
nieuwbouwschepen direct van deze 
apparatuur laten voorzien.
Er is goede hoop dat R.H. binnen 
afzienbare tijd ook met SSB-installaties 
op kustvaarders en vissersschepen kan 
beginnen en het lijdt geen twijfel dat, 
gezien de grote voordelen van dit 
systeem en het toekomstige verplicht 
stellen daarvan, de SSB snel een grote 
vlucht zal nemen.
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Marifoon Sa Hor
VHF/UHF
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27 MHz
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talkies

Ongetwijfeld heeft tot de ontwikkeling 
van de marifoon op kleinere schepen 
ook de transistor veel bijgedragen, die 
in 1948 werd uitgevonden. Al spoedig 
realiseerde men zich dat de transistor 
grote invloed op de toekomstige elek
tronische apparatuur zou hebben en 
men wees op de grotere efficiency en 
de langere levensduur in vergelijking 
tot de gebruikelijke buizen. Deze voor
delen zijn in de laatste tien jaar inder
daad zeer duidelijk naar voren ge
komen. Weliswaar hebben zij ook wel 
enige nadelen, maar de ontwikkeling 
van de transistoren vindt met zodanige 
snelheid plaats, dat wij steeds nieuwe 
en betere types zien verschijnen, waar-

iiK

visserij speelt de marifoon een grote 
rol, alsmede bij de binnenvaart en de 
Rijnvaart. Op het ogenblik zijn er 16 
Nederlandse marifoonposten, welke 
centraal worden bediend door het 
rijkskuststation Scheveningen Radio.

bij ook het vermogen dat ze kunnen 
verwerken voortdurend toeneemt.
Deze transistors hebben eveneens het 
vervaardigen van zeer kleine draagbare 
zend-ontvangers mogelijk gemaakt, 
werkend in de VHF- en UHF-banden 
en in de z.g. Citizens-band. Voor deze.
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T OR-apparatuur
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Een moderne ontwikkeling bij de radio
verbindingen is zeker ook de Telex 
Over Radio (TOR). Dit systeem, wer
kend met automatische foutencorrectie, 
wordt voor vaste radioverbindingen

slechts over korte afstanden werkende 
toestelletjes bestaan ruime toepassings
mogelijkheden. zowel aan de wal als 
op schepen, waar ze bijvoorbeeld wor
den gebruikt bij het „voor en achter 
maken”.

Ongetwijfeld is de radar het belang
rijkste elektronische hulpmiddel bij de 
navigatie geworden en dit zal voorlopig 
ook wel zo blijven. Over de voor 
scheepsradar te gebruiken frequenties 
is al heel wal geschreven. De praktijk 
leert dat de 8 mm radar voor algemene 
toepassing op een koopvaardijschip niet 
in aanmerking komt, zodat dus de 3

Sprekend over radiotelefonie in het 
algemeen moet hier nog worden ge
noemd het streven om voor schepen te 
geraken tot een selectief oproepsysteem, 
dat min of meer overeenkomt met het 
draaien van een geautomatiseerd tele
foonnummer. In internationaal verband 
is men thans bezig om dit systeem 
voor schepen te standaardiseren.

reeds vele jarcn toegepast. Voor het 
verkeer met schepen bevindt het zich 
evenwel nog in een beginstadium en 
er zijn nog maar enkele schepen met 
deze twee-zijdige telex-apparaten uit
gerust. Het is echter zeer goed denk
baar. dat door de introductie van TOR 
op schepen aan nieuwe behoeften kan 
worden voldaan, waardoor het systeem 
op den duur ruime ingang zou kunnen 
vinden.

Reeds tijdens de tweede wereldoorlog 
werden nieuwe elektronische navigatie
hulpmiddelen als Radar, Loran en 
Decca-navigator ontwikkeld. Als nieuwe 
ontwikkelingen op dit gebied moeten 
eveneens worden genoemd: automati
sche richtingzoekers, geperfectioneerde 
echoloden voor velerlei doeleinden, 
weerkaartenontvangers en — hoewel 
niet helemaal elektronisch te noemen 
— de automatische stuurinrichting, die 
overigens ook reeds voor de oorlog op 
bescheiden schaal werd toegepast.
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Radar-installatie Raymarc
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omdat deze getransistoriseerde radars 
ook bruikbaar zijn op kleine schepen. 
Maar ook de radars met grote beeld
buis zien wij langzamerhand in transis- 
toruitvoering verschijnen.

In de oorlog werden door de Ameri
kanen vele zenders opgerichl voor het 
Loran-systeem. door middel waarvan 
ook nu nog op vele plaatsen ter wereld 
de positie op zee op eenvoudige wijze 
kan worden vastgesteld.
Tegen het eind van de oorlog werd 
door de Engelsen de Decca-navigator 
ontwikkeld, in hoofdzaak ten behoeve

Een nieuwe vorm van beeldpresentatie 
is het Photoplot-systeem, waarbij het 
originele beeld van een 2-inch beeld
buis met korte tussenpozen wordt ge
fotografeerd. De film wordt in het 
apparaat onmiddellijk automatisch ont
wikkeld en het beeld daarna geprojec
teerd op een 24-inch scherm — z.g. 
achter-projectie —, waardoor een goede 
daglicht-presentatie wordt verkregen 
en. door de integrerende eigenschappen 
van de film, tevens een true-motion- 
werking die tot nu toe niet bereikt kon 
worden.
Een ander nieuw systeem van presen
tatie is de Elplot-indicator. waarin een 
kleine ingebouwde computer een zeke
re voorspelling kan doen omtrent maxi
maal vijf van tevoren uitgezóchte 
radardoelen.

en de 10 cm radars overblijven. Mede 
de voordelen van beide systemen 

te kunnen benutten, worden tegen
woordig op grotere nicuwbouwschepen 
vaak twee radar-apparaten geplaatst. 
De hiervoor vereiste speciale schakel- 
apparatuur wordt o.m. door Radio- 
Holland vervaardigd.
Door ook bij radar de transistor toe 
te passen, werden de afmetingen ge
ringer en het opgenomen vermogen 
aanmerkelijk kleiner, hetgeen de toe
passingsmogelijkheden sterk vergrootte
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Photoplot-apparatuur m.l. Diloma

Vooral het echolood heeft in de laatste 
decennia een geweldige ontwikkeling 
doorgemaakt. in het bijzonder ten be-

lische richtingzocker. welke voorzien is 
van een kathodestraalbuis, wordt thans 
veel toegepast. Hoewel door de intrede 
aan boord van radar en de Decca- 
navigator het belang van de richting- 
zoeker voor de plaatsbepaling is afge
nomen. blijft dit toestel een onmisbaar 
hulpmiddel, in het bijzonder voor het 
opsporen van schepen in nood.

van de invasie in Normandië. Dit 
systeem heeft een grotere nauwkeurig
heid. doch bestrijkt een kleiner gebied 
dan Loran.
De richtingzocker. zoals reeds gezegd 
het oudste elektronische hulpmiddel 
voor de navigatie, is na de oorlog ver
der geperfectioneerd. Zo kennen we 
tegenwoordig de ..automatische” rich- 
tingzoeker. die na afstemming op een 
bepaald station geheel automatisch de 
juiste peiling door middel van een 
wijzer aangeeft. Ook de semi-automa-



Automatische richt ingzoeker Lodestar

Echolood MS 32
om

allerlei diepten aan te tonen, terwijl 
het echolood ook wordt gebruikt om 
de diepte waarop het net zich bevindt 
en de juiste opening daarvan te blijven 
volgen.
Voor zeer grote koopvaardijschepen is 
met het oog op het z.g. „squat”- 
probleem een speciaal Squat-echolood 
ontworpen, dat in principe bestaat uit 
een 4-voudig registratie-element, het
welk de diepten registreert die worden 
gemeten op 4 stel projectoren, welke 
aan bakboord en stuurboord, zowel 
voor als achter zijn geplaatst.

Hoewel nog niet algemeen toegepast 
op Nederlandse koopvaardijschepen, 
moet ook de weerkaarten-onlvanger 
worden genoemd als nieuw elektronisch 
hulpmiddel. Er is momenteel een der
gelijk apparaat ontwikkeld en op de 
markt gebracht dat op 3 snelheden kan

hoeve van hydrografische doeleinden, 
de visserij en voor wrakopruiming.
Speciaal voor de hydrografie werd het 
digitale echolood ontwikkeld. De ge
gevens daarvan kunnen in combinatie 
met die van een elektronisch plaals- 
bcpalings-systeem automatisch worden 
vastgelcgd op een ponsband, die aan 
de wal kan worden ingevoerd in een 
computer, welke de gegevens dan op 
een kaart verwerkt.

Voor wrakopsporing gebruikt men 
echoloden met een zeer groot impuls
vermogen. terwijl door toepassing van 
een zeer lage frequentie hel noodzake
lijke penetratievermogen wordt ver
kregen. Hierdoor kan als het ware 
..door de bodem heen” worden gelood. 
Bij de visserij is het echolood in vele 
vormen een onmisbaar hulpmiddel ge
worden voor hel opsporen van vis. Het 
is thans mogelijk om visscholen op
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EN DE TOEKOMST?

Data-logger

"ir
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werken, waardoor de ontvangstmoge
lijkheden sterk zijn toegenomen.

rt t e *

Wat de automatische stuurinrichting 
betreft kan nog worden gezegd, dat 
vrijwel alle tijdens de oorlog gebouwde 
koopvaardijschepen reeds van derge
lijke apparatuur waren voorzien. Thans 
wordt echter ook op vele kleinere 
schepen, zoals kustvaartuigen, vissers
schepen en jachten een automatische 
stuurinrichting aangetroffen.

De ontwikkeling van de elektronische 
rekenmachine, de computer, gaal met 
rasse schreden voorwaarts. Te land 
zien wij het aantal toepassingen regel
matig toenemen en ook aan boord zal

de „general purpose computer” wellicht 
eens zijn intrede doen, niet alleen als 
aanvulling op de data-loggers of als 
vervanging daarvan, maar ook voor 
navigatie-doeleinden en voor verschil
lende administratieve werkzaamheden, 
zoals het berekenen van de juiste be
lading van een schip e.d.

De toepassingen van de moderne elek
tronica aan boord zullen zich steeds 
uitbreiden, denken wij alleen maar 
eens aan de data-loggers. Dit zijn auto
matische systemen om diverse meet
waarden uit de machinekamer (tempe
raturen. drukken, brandstofverbruik, 
aantal omwentelingen van de schroef 
e.d.) en andere waardevolle gegevens 
uit het gehele schip te registreren en 
automatisch te waarschuwen wanneer 
van tevoren ingestelde minimum- en 
maximumwaarden worden overschreden.
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frequenties voor het op deze wijze wer
ken met schepen aan te wijzen.

gezegd met een 
wordend gebrek 
kampen hebben, 

zouden deze satellieten wel eens een 
goede oplossing voor vele communi
catieproblemen kunnen zijn. Men kan 
dan immers gebruik maken van zeer 
hoge frequenties en daar is de nood 
nog niet zo groot. Binnen afzienbare 
tijd zal men in Amerika enkele com- 
municatie-satellicten gaan lanceren die 
o.m. gebruikt zullen 
proeven met schepen 
Voorlopig zullen deze satellieten zen
ders bevatten met een vermogen van 
5 a 20 Watt, welke synchroon met de 
aarde zullen draaien, d.w.z. dat ze zich 
steeds — op zeer grote hoogte — 
boven een vast punt van het aardopper
vlak zullen bevinden.

Het is nog maar enkele jaren geleden 
dat de eerste satelliet werd gelanceerd; 
thans zijn er al vele honderden in de 
lucht. Uit de directe T.V.-uitzendingen 
vanuit Amerika is wel gebleken hoe 
effectief de speciale communicatie
satellieten zijn. Voor de schepen, welke 
zoals reeds eerder 
voortdurend groter 

frequenties te

Gezien de snelle ontwikkeling van de 
techniek en de snelle uitbreiding van 
de toepassingen te land, ligt het in de 
lijn van de verwachting dat aan boord 
van schepen in steeds toenemende mate 
elektronische apparatuur zal worden 
toegepast.
Een probleem daarbij is zeker de 
service. Hoewel men soms wel eens 
van mening is, dat het opsporen en 
verhelpen van eventuele fouten aan de 
hand van „trouble shooting manuals” 
gemakkelijk door leken zal kunnen 
worden gedaan bij apparatuur welke

worden voor 
en vliegtuigen.

Ook op het gebied van de navigatie 
zullen satellieten een rol kunnen gaan 
spelen. Enkele jaren geleden werd in 
Amerika een navigatiesysteem aange- 
kondigd, waarbij het in de bedoeling 
lag dat een aantal satellieten in de 
lucht zou worden gebracht, met be
hulp waarvan door gebruik van spe- 

ontvangapparatuur aan boord, 
nauwkeurige plaatsbepaling zou 

kunnen worden verkregen. Hoewel 
hierover sindsdien niets meer is ver
nomen, bestaan er in Amerika nu 
plannen om ook ten behoeve van de 
navigatie een aantal synchroon met de 
aarde draaiende satellieten in de lucht 
te brengen. Voor de koopvaardij zal 
deze wijze van plaatsbepaling echter 
voorlopig nog wel toekomstmuziek 
blijven.

Het meer algemeen gebruik maken van 
dergelijke satellieten zal ongetwijfeld 
financiële consequenties met zich 
brengen, die nog wel degelijk een pro
bleem zouden kunnen vormen. Niet
temin is deze satelliet-communicatie 
een belangrijke zaak, ook voor schepen 

in internationaal verband denkt 
er dan ook al over om speciale
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Communicatiesatelliet

uit kleine sub-units is opgebouwd, ben 
ik van mening dat een elektronicus aan 
boord toch onmisbaar zal blijken te 
zijn. Te meer daar de veiligheid van 
schip en opvarenden voor een groot 
gedeelte van de goede werking der 
elektronische apparaten afhankelijk zal 
zijn. En zonder twijfel zal deze elek
tronicus door een evolutie-proces moe
ten voortkomen uit de huidige radio- 
officier, die immers cok nu reeds veel 
minder de man is die de seinsleutel

bedient, dan wel de expert op elek
tronisch gebied.
Ik zou willen besluiten met het uit
spreken van mijn overtuiging dat Radio- 
Holland haar uiterste krachten zal 
blijven inspannen om ook haar uit
stekend bekend staande serviceverlening 
aan de wal, die in internationaal ver
band deel uitmaakt van de bekende 
RAM AC-organisatie, nog verder te 
vervolmaken en te blijven aanpassen 
aan de steeds nieuwere technieken.
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aan een

De vraag kan nl. worden gesteld waarom de reders dit werk niet zelf doen, doch 

het aan een aparte maatschappij — Radio-Holland — hebben opgedragen.

Wij weten dat de historische verklaring van onze oprichting in de omstandigheid 

ligt, dat de weinige Nederlandse scheepsradiostations zich bij het uitbreken 

de eerste wereldoorlog in Belgische handen bevonden. Uit een 

veiligheid was het van 

is het zo, dat onze oprichting daarnaast een economisch doel had. Reders zijn 

ondernemers. Mensen die denken in kosten en opbrengsten en die bij hun 

beslissingen op lange termijn denken. De reders hebben daarom ook gezamenlijk 

een Nederlands scheepsradiobedrijf opgericht, omdat dit efficiënter deze taak zou 

kunnen vervullen dan een radiodienst van iedere reder afzonderlijk. Dat de 

economie van het begin af een grote rol heeft gespeeld, blijkt ook uit de 

verslagen van de eerste commissarisvergaderingen uit de jaren 1916 en 1917.

wereldoorlog in Belgische handen bevonden. Uit een oogpunt van 

het van belang dat deze onder Nederlands beheer kwamen. Toch

Ik hoef op deze plaats niet te vertellen dat Radio-Holland de radiodienst 

boord van de schepen verzorgt, dat bij ons de radio-officieren in dienst zijn, dat 

men bij Radio-Holland veel verstand heeft van radars en echoloden en eigenlijk 

van alle elektronische communicatie- en navigatie-apparatuur. Er is echter iets in 

ons bedrijf dat hier nog wel eens mag worden belicht en wel, dat wij een 

dochtermaatschappij zijn van de grote rederijen.

Het zal velen uwer wel net zo vergaan als mij. Wanneer men in een niet- 

scheepvaart milieu is en men komt in gesprek over het werk, dan valt het op dat 

zelfs na 50 jaar, nog zo weinigen weten wat Radio-Holland is. Als u van iemand 

hoort dat hij verbonden is aan de Hema, bij Maggi werkt of bij de Billiton 

Maatschappij, dan hebt u onmiddellijk een idee van het soort bedrijf. Maar u zult 

zelf zelden kunnen volstaan met te zeggen dat u bij Radio-Holland werkt, zonder 

daarbij te verklaren wat Radio-Holland is.
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contracten, onderhandelingen en prijzen, allemaal financiële

ons

van

bedrijf in de toekomst nog aan

La Gro.

nomen.
goed is en 

resultaat 

alleen

een overzicht van 

winstrekening de resultaten 

en onderhoudsbedrijf, de 

telefoonverkeer, de radiosurprisedienst 

radio-officieren. Alleen in deze 

vergoedingen met elkaar in 

een positief resultaat, dus

Moge door onze gezamenlijke inspanning ons 

betekenis toenemen.

en beslissingen ge- 

ons werk

In onze vennootschap neemt de toegepaste elektronica in al haar technische 

vormen een belangrijke plaats in. Dit begint al met de modernste lesapparatuur 

— de elektronica-trainer — op onze opleidingsscholen voor de radio-officieren. 

Voor de service van de apparatuur hebben onze technici de beschikking over de 

modernste instrumenten en in de administratie is de computer al vele jaren 

ingeschakeld.

In de verhouding van Radio-Holland tot de reders-aandeelhouders echter, komt 

vooral het financiële aspect tot uiting.

Uit de balansen en de verlies- en winstrekeningen blijkt deze financiële situatie 

en het zijn dan ook deze stukken, die ieder halfjaar door de directie met de 

commissarissen worden behandeld. De balans geeft een overzicht van de samen

stelling van het vermogen, terwijl wij uit de verlies- en 

zien van onze verschillende activiteiten: het verhuur- 

leveringen en reparaties, het telegram- en 

en, last but not least, het beschikbaar stellen van 

laatste sector zijn wij tevreden als de kosten en 

evenwicht zijn. In de overige sectoren streven wij naar 

naar een winst.

U leest daar over 

zaken.

En zo is het deze 50 jaar ook gebleven.

Het is een economische wet dat een bedrijf op de lange duur slechts reden van 

bestaan heeft als het zo produktief mogelijk werkt. Al die 50 jaar is dus steeds 

weer nagegaan of de onderneming wel rendeerde en of het kapitaal dat door de 

reders in Radio-Holland is gestoken, in stand is gebleven.

Op grond van al deze cijfers worden conclusies getrokken

Zijn de financiële resultaten gunstig, dan wil dat zeggen dat

dat Radio-Holland betekenis heeft in de Nederlandse economie. Het 

van dit werk, de winst dus, gaat bij ons als moderne onderneming niet 

i naar de aandeelhouders en de fiscus, maar ook voor een belangrijk deel 

naar de medewerkers. Een deel blijft in het bedrijf ter verzekering van de 

continuïteit en voor verdere expansie.
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D’eerzuchtigen gaan voort 
Zij draven vroeg en spa.

DE EERSTE gg

Is het u ook wel eens overkómen, dat in een rustig ogenblik zo maar de 
vraag in u opkomt: „waar doe ik dat alles eigenlijk voor?” of: „wat drijft 
al die mensen in die rusteloze wereld van vandaag?” En ook wel: „wat 
dreef al die mensen in de wereld van vroeger?” Dat „vroeger” is op 
zichzelf heel rekbaar. Meestal verstaan wij daaronder 50 of meer jaren 
geleden.
Wat een verschil met nu: geen T.V., geen omroep, geen tram.
Maar onze beschavings-geschiedenis is al duizenden jaren op gang!
Wilt u niet eens 50 jaar met mij teruggaan?
Op 5 december 1916 werd de naamloze vennootschap Nederlandsche Tele
graaf Maatschappij „Radio-Holland” opgericht. De zetel werd in Amster
dam gevestigd en daar is deze nog steeds.
Wat dreef de Nederlandse reders om Radio-Holland op te richten? De 
eerste wereldoorlog woedde in alle hevigheid; ons land was weliswaar 
neutraal gebleven, maar erg „prettig” voelde men zich toch niet.
De Nederlandse reders zagen al enige tijd het grote belang in van de 
radio-verbindingen met hun schepen, die weliswaar al waren bezet door 
Nederlandse radio-telegrafisten, hoewel deze in dienst van een Belgische 
maatschappij, de S.A.I.T., waren.
Het is duidelijk, dat de reders de radio-exploitatie van hun schepen meer
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cn als gevolg daarvan vond in de eerste 
Radio-Holland plaats.

in ’t bijzonder voor de heren

in eigen hand wilden hebben 
wereldoorlog de oprichting van 
Dat heeft heel wat hoofdbrekens gekost, 
L. H. F. Wackers cn G. Fritzsche, die de opdracht ontvingen R.H. op gang 
te brengen cn klaar te maken voor de dag, dat het Nederlandse bedrijf van 
de S.A.I.T. definitief zon kunnen worden overgenomen.
Intussen werden er al enige schepen door R.H. uitgerust met radio
apparatuur, onder leiding van wijlen de heer J. Walrave.
De overname kwam R.H. niet zo maar als een rijpe vrucht in de schoot 
vallen. Wat een onderhandelingcn zijn er gevoerd over de afkoopwaarde 
van alle contracten cn apparatuur, aanwezig in de magazijnen Rotterdam, 
Amsterdam en Batavia; over de betaling van patenten en licentierechten 
en, niet te vergeten, over de overgang van de employé’s.
Toen eindelijk alle moeizame onderhandelingcn waren beëindigd, werd op 
1 april 1919 Radio-Holland een „grote” onderneming.
De overgang van de zeevarende medewerkers naar R.H. gaf ook de nodige 
zorgen. Zij verwachtten een vlottere organisatie, betere salariëring en 
snellere betalingen. Hun rekeningen werden nog in Brussel bijgehouden 
cn gezien de langzame postverbindingen kon bij een kort binnenzijn niet 
meteen het tegoed worden vastgesteld.
De kas-saldi in Rotterdam en Amsterdam waren niet altijd toereikend als 
er op één dag meer dan twee telegrafisten om voorschot vroegen'.
Met grote inspanning werkten allen aan de nodige verbeteringen in het 
bedrijf.
De telegrafisten kregen een betalingboekje, dat tot op de huidige dag van 
groot nut is gebleken.
De eerste radio-telcgrafisten werden meer aangclokt door het avontuurlijke 
in het beroep, dan door de financiële voordelen.
De extra beloning voor dienst in het Verre Oosten bracht velen er evenwel 
toe daar te blijven varen. Zij bleven dan echter technisch niet op de 
hoogte cn konden zich later, wanneer zij door de malaise in de dertiger 
jaren gedwongen terugkeerden naar het moederland, niet meer aanpassen. 
Velen werden met vervroegd pensioen ontslagen. Veel leed is toen geleden. 
Kunnen wij nu nog beseffen wat het toen betekende te moeten bedelen om 
werk? Zelfs zij die het geluk hadden te mogen blijven, werden bij toerbeurt 
op wachtgeld of non-actief geplaatst.



1930 respectievelijk 300 enen

blijven

ïaG. Fritzsche

J. Wair ave

Eén van hen.

,,De mensen in hun duister streven
Zijn zich de goede richting wel bewust”.

Voor ieder van ons ligt dat anders, en vaak weten wij het zelf niet precies. 
Een groot Duits schrijver, \er vóór de oorlog, laat iemand in één van zijn 
drama’s zeggen (vrij vertaald):

r *

Was het aantal radio-telegrafistcn in 1925
•100, begin 1935 was dit aantal geslonken tot 250. Onnodig te zeggen, dat 
het aan de wal niet beter was.
Gelukkig kwam er n:\ 1935 een einde aan deze demoraliserende malaise-tijd, 
doch lang heeft deze opbloei niet mogen duren, aangezien in 1940 de 
tweede wereldoorlog uitbrak en op dat punt zou ik mijn korte historische 
terugblik willen beëindigen.
Van de vele medewerkers, van hoog tot laag, met wie ik in de eerste 
vijfentwintig jaar mocht samenwerken, gedenk ik eerbiedig diegenen die 
thans niet meer in leven zijn.
Tot slot wederom de vraag: wat dreef hen en ons, die nog in leven zijn, 
om ondanks tegenslagen en teleurstellingen R.H. blijmoedig te 
dienen?
Was het eerzucht? Plichtsbetrachting? De drang om voor ons gezin te 
werken? De trots op ons mooie bedrijf? De jacht naar een positie?
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Wij werden op deze gedachten gebracht toen wij onlangs weer eens 
een toevallig in ons bezit gekomen „Uittreksel uit het radiodagboek” 
in handen kregen, uitgemaakt door een telegrafist in de begintijd van 
RH, en daarin als bijzonderheid vermeld vonden dat „op 280 mijl een 
MSG werd verzonden”.

Een mens went snel aan veranderende omstandigheden, ook op het 
gebied van de radiocommunicatie. We vinden het heel gewoon dat zelfs 
coasters over vele duizenden zeemijlen radiotelefoongesprekken recht
streeks met Nederland voeren. Iedere radio-officier vindt het vanzelf
sprekend dat hij zijn zenders — op welke tijd van de dag of de nacht 
ook — binnen luttele seconden zal kunnen gebruiken, en ook accepteert 
hij een goede serviceverlening, vrijwel overal ter wereld, als de 
gewoonste zaak.

Maar toch zijn er bij onze maatschappij velen die zelf de tijd hebben 
meegemaakt, dat dit allemaal nog niet vanzelfsprekend en gewoon was. 
En die tijd is dus niet eens zo heel lang geleden.

Niemand van ons zal verbaasd kijken wanneer hem verteld wordt dat 
een radio-officier op een schip ergens aan de andere kant van de 
wereld, een telegram rechtstreeks aan Scheveningen Radio heeft over
geseind. Zoiets gebeurt elke dag vele malen en wij ervaren het beslist 
niet als iets bijzonders.

|.en vroeger
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Radiostation in de „pioniers”-tijd

inzetten van nieuwe zekeringen bleef voordoen, te vinden, helaas zon-

De radio-officier — toen nog gewoon telegrafist genoemd — stelde 
alles in het werk om de oorzaak van dit euvel, dat zich ook na het

Ook een aantekening als „Bestel stroom aan den machinist voor over- 
seining telegram aan HWB (Dakar)” komen we tegenwoordig zeker 
niet meer tegen.

De pogingen om tot daadwerkelijke overseining van dit telegram te 
geraken waren overigens het begin van een hoop ellende, want „Na 
neerdrukking van den sleutel wordt eensklaps de stroom verbroken, 
en gaat het licht uit”.
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Modern radiostation

voor, en

Zo ging dat dus blijkbaar in die dagen, waarin de telegrafist de 
beschikking had over niet meer dan één vonkzender.

Het is, dachten wij, toch wel goed om eens om te kijken en ons te 
realiseren welke vooruitgang er in 50 jaar is geboekt. En heus niet 
alleen op het terrein van de radiocommunicatie.

bibliotheek
N.V.H.FL

der succes. En de volgende dag, na inmiddels te Dakar te zijn aan
gekomen, schrijft hij:

„Daar het mij onmogelijk is het euvel te bespeuren, en het schip den 
volgenden dag reeds moet varen, en er geen andere R.H.-schepen te 
Dakar aanwezig zijn, verzoekt de kapitein mij eventueele monteurs 
van den wal er bij te halen. De enige monteur te Dakar aanwezig met 
mij aan boord gekomen, verklaart dat het in de motor zit. Hij zegt 
dat het op z’n minst 3 dagen duurt om te repareren als het niets 
bijz. is, doch anders minstens 45 dagen. De kapt, voelt hier niet veel 

deze monteur verlaat aldus ook onverrichterzake het schip”.



technisch geforceerde mars

jan noordegraaf

huiverende zien zij 
angstloos onzeker 
tijdsluiers oplossen, maar 
wat ligt nog achter 
de sfeer van het zichtbare 
verborgen ?

gretige gestalten
ogen vlammend van verbazing 
overschrijden grenzen 
voorbij het vluchtend heden 
naar een gewette toekomst

onontkoombaar meelopen 
voortgeduwd worden 
ogen vlammend van verbazing 
woordloos zeggend: 
niet omzien 
de toekomst is begonnen





conferentiesinternationale

Radio-Holland heeft zich sinds haar oprichting steeds en intensief bezig
gehouden met de internationale conferenties terzake van de reglementering 
van radioverbindingen. 
Deze conferenties kunnen wij splitsen in twee hoofdgroepen.

De aanleiding tot deze conferentie was de wereldschokkende scheepsramp 
van de „TITANIC”, die in de nacht van 14 op 15 april 1912 op haar 
eerste reis van Engeland naar de Verenigde Staten, ten onder ging door 
het stoten op een ijsberg. De „TITANIC” had radio aan boord en dit was 
eveneens het geval met een groot Duits passagiersschip dat op het ogenblik

Het eerste Internationale Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens 
op Zee werd ondertekend op 20 januari 1914 na een bijeenkomst te 
Londen, welke plaats vond van 20 november 1913 tot 20 januari 1914. 
Het is zeker interessant na te gaan hoe het met deze conferentie ging in 
de dagen vóór de oprichting van Radio-Holland.

De conferenties welke vallen onder de auspiciën van de International Tcle- 
communication Union te Genève waar de bekende „Radio Regulations” 
tot stand komen.
Onder deze groep vallen tevens de bijeenkomsten van het „Comité Con- 
sultatif International des Radiocommunications” welke de technische 
aanbevelingen vervaardigt, waaraan radiocommunicatiemiddelen moeten 
voldoen. Dit comité kan worden beschouwd als een internationale nor- 
malisatiecommissie.

Vervolgens de conferenties welke de Veiligheid ter Zee betreffen en waar 
de bekende Internationale Verdragen voor de Beveiliging van Mensen
levens op Zee tot stand komen waarop wij hieronder uitvoeriger ingaan.
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INTERNATIONALE VERDRAGEN
LONDEN 1914

ATLANTIC CITY 1947

MADRID I9S2

WASHINGTON I9»7

Van de Nederlandse delegatie welke deelnam aan deze Conferentie noem 
ik de volgende namen:

Het initiatief van deze eerste Veiligheidsconferentie ging uit van de Duitse 
Keizer.

Een van de voorschriften betreffende de radiotelegrafie, welke in dit eerste 
Vciligheidsverdrag werden opgenomen, luidt als volgt:

Cairo 1910 
I I5>t

BUENOS AIRES I9ST

De radiotelegrafist van het Duitse schip was echter een half uur van 
tevoren naar bed gegaan en had dus geen noodsein kunnen ontvangen. 
Was hij nog op wacht geweest, dan had het Duitse schip waarschijnlijk alle 
opvarenden kunnen overnemen.

van het onheil in de onmiddellijke nabijheid van de „TITANIC” voer.

J. V. Wierdsma, President-Directeur van de Holland Amerika Lijn, voorz., 
Professor E. Vossnack, Hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft, 
on II. J. Nierstrasz, Chef van de Technische Dienst der Radiotelegrafie te 
Schcvcningcn.



De schepen werden onderverdeeld in 3 categorieën:

Enige uitzonderingsbepalingen zijn aanwezig wanneer de afstand tussen 
twee op elkaar volgende aanloophavens beperkt is, of wanneer de schepen 
zich gedurende hun reis niet meer dan 150 zeemijlen van de meest nabij
zijnde kust verwijderen.

3c categorie: Schepen waarvan het station een niet 
gebonden dienst heeft.

In deze eerste jaren kende men ook reeds het begrip hoofd installatie en 
noodinstallatie en men kende ook, op analoge wijze als thans, uitstel- 
bepalingcn ten aanzien van het installeren van radiotelegrafie-installaties 
na de datum van ratificatie van het Verdrag door een aantal verschillende 
landen.

2e categorie: Schepen waarvan het radiostation een beperkte dienst heeft. 
Deze schepen, ingericht voor vervoer van 25 of meer passa
giers, zijn om bepaalde redenen niet in de eerste categorie 
gerangschikt. Deze schepen moeten een luisterdienst waarbor
gen van 7 uren per dag en bovendien de eerste 10 minuten 
van elk der andere uren luisteren.

„Alle handelsschepen, zowel die welke mechanisch, als die welke door 
..middel van zeilen worden voortbewogen, moeten, onverschillig of zij pas
sagiers vervoeren of niet, indien zij in totaal 30 of meer personen aan 
..boord hebben, voorzien zijn van een radiotelegrafische installatie.
,,Vrijgesteld zijn schepen, waarop het aantal aan boord aanwezige personen 
..bij uitzondering of toeval 50 of meer bedraagt ten gevolge van overmacht”.

Ie categorie: Schepen waarvan het radiostation een doorlopende dienst 
heeft. Hiertoe behoren de schepen welke ingericht zijn voor 
het vervoeren van 23 of meer passagiers en wel indien deze, 
hetzij een gemiddelde snelheid hebben van 15 knopen of meer, 
hetzij meer dan 13 knopen lopen, maar dan alleen op de 
dubbele voorwaarde dat zij tevens meer dan 200 personen aan 
boord hebben.

Dit Verdrag is nimmer van kracht geworden, omdat in de nazomer van 
1914 de Ie Wereldoorlog uitbrak.

aan bepaalde uien
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Ir. C. B. Broersma.

Zulke apparaten zijn nimmer in den brede in gebruik genomen, hoewel de 
ITU Conferentie van Washington in 1927 toestond dat deze automatische 
alarmtoestellen in gebruik mochten worden genomen. In deze dagen was 
menselijke luisterwacht meer economisch dan automatische wacht.

Het was eerst op 31 mei 1929 dat er wederom in Londen een nieuw Inter
nationaal Verdrag ter Beveiliging van Mensenlevens op Zee werd gesloten, 
welk verdrag op 1 januari 1933 in werking trad.

In de jaren 1914/1915 was er nog geen sprake van een automatisch alarm
toestel. Het was eerst in 1926 dat de Fransman Chauveau een apparaat 
construeerde dat automatisch kon aanslaan op het telegrafische noodsein

Indien wc de bepalingen van het eerste Veiligheidsverdrag van 1914 ver
gelijken met die van het thans geldende, dan kunnen we constateren dat 
de opzet gelijk gebleven is. Op de latere Veiligheidsconferenties heeft men 
- zo gaat het in de praktijk nu eenmaal - het vorige verdrag ter hand 
genomen. Men is aan de tekst gaan schaven in het licht van de technische 
vooruitgang, doch de samenstelling is geheel analoog gebleven.
Waarschijnlijk zullen we dit bij een volgend jubileum andermaal kunnen 
vaststellen.

Nadien zijn er nog twee Vciligheidsverdragen tot stand gekomen en wel 
dat van Londen 1948 en Londen 1960.
Het laatstgenoemde is thans van kracht.

Toentertijd bestond het alarmsein (de strepen van vier seconden tijdsduur) 
nog niet. Het was eerst in 1932 dat dit alarmsein in gebruik werd genomen 
met de bepaling van de I.T.U. Conferentie van Madrid dat „in de regel” 
de radiotelegrafische noodoproep op 500 kc/s moest worden voorafgegaan 
door het alarmsein.
Vanaf dit jaar kwamen automatische alarmtoestellen meer en meer in 
gebruik en zij werden tevens steeds betrouwbaarder. Er werden reglemen
tair steeds hogere technische eisen gesteld aan deze apparaten, terwijl het 
uitzenden van het alarmsein verplicht werd gesteld in het Radioreglement 
van Atlantic City 1947.
We zien hier een coördinatie van de vooruitgang van de techniek met de 
verplichte reglementering, hoewel we kunnen constateren dat de reglemen
ten meestal „na-ijlen” op de techniek.



Wij zijn dankbaar dat onze maat
schappij wordt door een

een
van

sen directie en personeel is geweest. 
Moge dit ook in de toekomst besten
digd blijven.

geleid
vooruitstrevende directie met
juiste kijk op de problemen 
deze tijd, alsook voor de prettige 
verstandhouding die er steeds tus-

De personeelraad, vertegenwoordi
gend het varend- en walpersoneel 
van Radio-Holland, wenst directie 
en medewerkers van harte geluk 
met het gouden jubileum van onze 
maatschappij.
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wanneer
een

ervaring en wijs door

In sommige streken van ons landje is het de gewoonte 
iemand 50 jaar wordt, dat hij op die dag wordt verrast met 
„Abram”. Dat is een flinke maat koek, mooi opgemaakt en versierd. 
Bij de banketbakker te bestellen. Er wordt dan gezegd: „Hij of zij 
heeft Abram gezien”.
In december zal dit laatste ook het geval zijn met onze maatschappij. 
Als je zegt: „vijftig jaar”, wat lijkt dat dan een lange tijd! Deze 
periode begon dus in 1916, in de le wereldoorlog. Wat is er veel 
gebeurd in al die jaren. Goede en verdrietige dingen. Net als in 
ons eigen leven. Nu is 50 jaar niet oud, maar toch wel al een zeer 

middelbare leeftijd, waarop men rijk is aan 

veel ondervinding.
Als men 25 is, maakt men nog fouten en doet dingen die, achteraf 
bezien, anders hadden moeten worden gedaan. Als men 50 is, gebeurt 

dat ook nog wel, maar in veel mindere male. Roekeloos besluiten 
nemen doet men niet meer. Het woord „bezadigd” valt dan zo af 

en toe, en „gedegen ’, en „weloverwogen”.
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maar zeggen:

Met groeten uit het „Mussennest”.

«!

„Het is goed geweest. Ga zo voort. Een prettige verjaardag gewenst 
en hartelijk gefeliciteerd R.H.!”

Onze maatschappij neemt soms beslissingen welke dit kenmerk dra
gen, maar ze geeft daarentegen ook vaak blijk van snel en raak 
reageren! Op internationaal gebied toont ze zich van een bepaald 
bruisende vitaliteit, want ze wenst niet in een hoekje te worden 
gedrukt, of over het hoofd gezien! Haar vertegenwoordigers „zijn 
er”, waar ook aanwezig, begrijpt u? Er wordt naar hen geluisterd en 
dat is wel het beste bewijs dat Radio-Holland met ere 50 jaar is 
geworden. Ik weet niet of er nog mensen zijn die haar oprichting 
hebben meegemaakt. Het is best mogelijk. Die zullen alle verande
ringen hebben gadegeslagen en zich wellicht eens hebben afgevraagd: 
„Hoe zal dit gaan?” Maar op haar verjaardag zullen ze moeten 
toegeven: „Het is goed geweest. Ze heeft vele stormen het hoofd 
geboden, en zowel in eigen land als daarbuiten mag haar huidige 
plaats gerespecteerd worden genoemd. Wel gefeliciteerd!” 
Ja, dat zullen ze zeggen.

Als ik Koningin was, zou ik het predikaat „Koninklijke” toevoegen 
aan haar officiële naam! Omdat ik vind dat onze maatschappij zich 
de jaren door zo waardig gedragen heeft. Maar aangezien ik geen 
Koningin ben, helpt het niet of ik dat vind.

Sommige van de R.H-.medewerkers zou ik eveneens een onderschei
ding willen geven, maar ik heb ook daartoe niet de bevoegdheid. 
Ik kan, als één van de radio-officiersvrouwen, namens hen alleen



er
die praktisch allen bij

De afgelopen 50 jaren hebben een spectaculaire evolutie 
te zien gegeven op het gebied van de scheepsradio, in 
het bijzonder de laatste 5 a 6 jaar, en alles wijst er op, 
dat dit proces zich in een nog sneller tempo zal blijven 
voltrekken. Waren destijds de magnetische detector en 
de Ruhinkorff het toppunt van vernuft in de draadloze 
communicatie, en de lieden die daarmee werkten een 
soort wizard’s, die zich moeizaam een plaats in de 
scheepsgcmeenschap moesten veroveren, thans is dit 
beeld wel geheel anders.
De scheepvaart, van oudsher zeer conservatief ingesteld, 
wars van enige nieuwdoenerij of revolutionair aandoen
de ideeën, is overstag gegaan en beijvert zich de achter
stand in te lopen. Waren het destijds de internationale 
maritieme conferenties en de daaruit voortvloeiende ver
dragen die de scheepvaart moeizaam in een bepaalde 
richting duwden, nu zijn het de totaal gewijzigde om
standigheden waaronder de koopvaardij moet varen, die 
haar noodzaken de bakens radicaal te verzetten.
Het is nog niet zó lang geleden, dat de echte zeeman 
slechts gevonden kon worden op open, praktisch geen 
bescherming biedende bruggen, waar weer en wind vrij

Bij het 50-jarig bestaan van Radio-Holland is het niet 
alleen interessant de ontwikkeling der techniek nog eens 
de revue te laten passeren, maar in het bijzonder eens 
het licht te laten schijnen op de functionarissen van wie 
het merendeel der schepen boven 1600 ton B.R.T. 
slechts één aan boord heeft, en 
Radio-Holland in dienst zijn.
De beschikbare ruimte laat niet toe om in details hierop 
in te gaan, zodat wij moeten volstaan met in vogelvlucht 
een overzicht te geven van de evolutie, die zich in het 
beroep en de functie van Sparks heeft voltrokken, juist 
door de technische ontwikkelingen.
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Een der lokalen 
van onze moderne 

opleidingsschool 
te Rotterdam

Zoals wij reeds eerder hebben betoogd, is het de machinekamer waar men 
bij uitstek vérgaande mechanisatie, zo men wil automatisering, kan toe
passen en inmiddels heeft men met succes die richting ingeslagen. De 
revolutionaire ontwikkelingen op het terrein van de elektronica laten 
echter ook de communicatie- en navigatie-apparatuur niet onberoerd. Een 
logisch gevolg van dit alles is, dat de bezetting van de moderne koop
vaarder zich zowel kwantitatief als kwalitatief hieraan zal moeten aanpassen. 
Hetzelfde geldt voor het zeevaartkundig onderwijs, alsook voor het radio* 
onderwijs, dat thans eveneens in het middelpunt der belangstelling staat. 
Het zwaartepunt van de radio-officieren-opleiding wordt meer en meer 
verlegd naar het technische vlak, zodat de elektronische uitrusting der

spel hadden, de Meester maar een nauwelijks geaccepteerd medewerker 
was, om nog maar niet te spreken van de omstandigheden waaronder 
Draad zijn kunsten mocht vertonen.
Hoewel reeds zeer veel ten goede is veranderd, zullen er natuurlijk nog 
altijd wensen en verlangens tot verbetering blijven bestaan, maar vast
gesteld kan worden dat qua inrichting van het scheepsradiostation, accom
modatie, verlofregeling, sociale voorwaarden enz., het varen nü niet meer 
te vergelijken is met de jaren uit het kristallen tijdperk.
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modernste schepen reeds heeft geleid tot de vorming van de z.g. electronic- 
radio-officer.
De ontwikkeling op de voet volgend, zal men zich afvragen wat de functie 
van de radio-officier voor de toekomst zal inhouden en dan wijst de 
algemene tendens in de richting van drie klassen radio-officiercn, nl. de 
functionaris voor het conservatieve scheepstype, meer gespecialiseerden voor 
het gedeeltelijk geautomatiseerde schip en de specialisten voor de vergaand 
geautomatiseerde eenheden.
Van groot belang is het te weten hoe men zich in andere maritieme landen 
deze ontwikkeling voorstelt, omdat men daar immers met dezelfde proble
matiek te maken heeft. Opvallend is het dan te vernemen, dat men het er 
vrijwel unaniem over eens is dat de huidige radio-officier moet evalueren 
naar de electronic-radio-officer, verantwoordelijk voor de goede werking en 
het onderhoud van de typisch elektronische apparatuur aan boord.
Deze electronic-radio-officer zal zich echter pas volledig kunnen ontplooien 
indien hij niet meer gebonden is aan de acht uur luisterdienst, zoals de 
internationale voorschriften thans nog voorschrijven. Het A.A.T. zal een 
groter deel van de dag, zo niet het gehele etmaal, de normale luisterdienst 
moeten kunnen overnemen.
Het komt ons voor, dat deze zaak op de a.s. internationale maritieme 
conferentie een belangrijk punt van de agenda zal kunnen worden.
Wij zien dus allerwegen om ons heen zich bij de koopvaardij een situatie 
ontwikkelen om door toepassing van de nieuwste technieken met aan
gepaste opleidingen en gewijzigde functies tot een zo groot mogelijke 
efficiency te komen. Afhankelijk van vaart en lading zal dit proces zich 
niet alleen meer of minder ver, maar ook meer of minder snel voltrekken. 
Sneller dan voorheen, en tevens ingrijpender, zullen niet alleen de bouw 
en de uitrusting van het schip, maar ook de functies aan boord zich 
aanpassen. De oude tramp zal zich ontwikkelen tot een zeer modern schip. 
Oude gevestigde beroepen zullen verdwijnen en nieuwe, gespecialiseerde 
functies de taken overnemen.
Kortom, indien wij de blik nog eens laten gaan over de achter ons liggende 
50 jaren, dan zullen wij kunnen vaststellen dat Draad, alias Sparks, een 
bijzonder interessante ontwikkeling heeft meegemaakt en de Radio-officier 
van heden op de drempel staat van een nieuw tijdperk, dat nog grote 
beloften inhoudt voor de toekomst. F. D. v. Steyn
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Inspectie Rotterdam.

De Rijnvaart, grotendeels geconcentreerd in Rotterdam, 

vraagt steeds meer onze aandacht.

De thans gekozen 

gevierd moge anders zijn — 

schien — de feestelijkheid is

van de Parallelweg naar ons 

de Eekhoutstraat, dat in 1964 

i moderne school, onlangs be- 

een bescheiden post in de Euro- 

het Westen bij te houden en

Wij willen de lezers niet vervelen met cijfers of met 

beschouwingen uit het verleden. Wij eindigen daarom 

met het vertrouwen uit te spreken dat met de inzet van 

ieders toewijding en energie, Radio-Holland na 50 jaar 

gestadige groei met gelijke tred moge voortgaan op de 

weg naar het volgende jubileum.

wijze waarop dit jubileum wordt 

minder luidruchtig mis

er niet minder om.

Was tien jaar geleden het gemiddelde aantal behandel

de schepen nog 480 per maand, nu in 1966 is dit 

gestegen tot 650 schepen per maand. Natuurlijk onder

vinden wij ook iets van de terugslag in de Nederlandse 

scheepsbouw, doch dit wordt enigszins gecompenseerd 

door onze bemoeienissen met de in het buitenland 

gebouwde schepen, terwijl de toenemende activiteit 

van onze ,,side-lines” ook in Rotterdam wordt ervaren.

Wij hier in Rotterdam verheugen ons nu deze mijlpaal 

is bereikt en het stemt ons gelukkig dat wij hier in de 

van energie bruisende Maasstad hebben mogen bij

dragen in de na-oorlogse groei van ons bedrijf.

Volgens de gegevens van de „burgerlijke stand” is het 

6 december 1966 50 jaar geleden dat Radio-Holland te 

Amsterdam werd „geboren”.

Verhuisden wij in 1953 

mooie, grote pand aan < 

werd uitgebreid met een 

trokken wij bovendien 

poort, om de trek naar 

om onze greep op de toekomst niet te verliezen.
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de

van

van een

der

ons

eeuw met sprongen is vooruitgegaan.

En laten de jongeren, die deze beelden nooit in

verleden tijd”.

Inspectie Amsterdam.

tijd

zeggen: ,,Zo was het 50 jaar geleden”.

Aanvaardt echter één raad:

werkelijkheid hebben gezien,

zullen

Met het verstrijken

as te draaien.

menselijke gedachten in enkele

Herinneren de ouderen onder ons

mens geschie-

Tijd, het meetbare in datgene wat wij als ,,voortduren” ondervinden, kan alleen 

worden gemeten door gebruik te maken van schalen, die gebaseerd zijn op het 

optreden van periodiek voorkomende gebeurtenissen. We weten allen, dat 

etmaal de tijd omvat die de aarde nodig heeft om eenmaal om haar

is onveranderlijk, leder mens, rijk of arm, blank of bruin, wordt

evolutie, en

TIJD . . . . voor een

zich realiseren dat ook voor hen eens een jaar zal aanbreken dat ze

zich nog hoe het 50 jaar geleden was? Bekijkt 

u in dit nummer nog eens enkele beelden van toen.

Deze tijdsduur

vanaf zijn geboorte per dag evenveel tijd toebedacht.

van de tijd in de loop der eeuwen maakte de 

denis. Eerst, heel geleidelijk bij de primitieve mens, ontwikkelden zich de begin

selen der techniek. Met het voortschrijden der eeuwen versnelde het tempo der 

hoe weinig elk individu 

uitgestrektheid der wetenschap, die juist in deze

als wij thans terugzien, realiseren wij 

kennis draagt van de veelheid en

Misschien wordt het plan tot het vastleggen van 

seconden, of korter nog, geboren. De uitwerking van dit voornemen vergt echter 

heel wat meer tijd dan die enkele seconden.

,,Gebruikt de u gegeven tijd wél, het is zo



wij
de visserijen

begonnenl

dagblad

steeds als een groot

ONZE REDACTIE TELEFONEERT MET DE „GLORIA” OP ZEE. 

ER WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN TWEE GOLFLENGTEN.

Om „tegenwoordige” en 
geven werd op 1 april 
betrokken.

toekomstige opdrachtgevers 
van dat jaar een pand aan

De opmars was

In een

50 jaar geleden — of was 
een „dieptemeting” met 
scheepsbodem 
„slaglood", waarvan 
hadden.

van 24 juli 1935 kon men lezen:

En hoe stond het in die tijd met de dieptemeting?
Het was in de visserij bekend dat het vissen op bepaalde diepten dient te geschie
den. Voor het aanhouden van deze diepten kon het toen beschikbare „visuele" 
echolood goede diensten bewijzen en zo kwam het dat gedurende de laatste jaren

een goede service te kunnen 
de Havenkade te IJmuiden

en nacht bezig

Nee, de elektronica had 50 jaar geleden de visserij bepaald niet veel te bieden. 
Maar zo zou het niet blijven.

het nog langer terug? — werd voor het verrichten van 
een slaghamer krachtig geslagen op een vast in de 

aangebracht membraan met een diameter van 50 cm. Dat was het 
de zoutwaterbewoners bepaald geen gevaar te duchten

Het werd bij de radiotelefonie op vissersschepen 
bezwaar gevoeld dat men slechts „om beurten” kon spreken. Radio- 
Holland zit echter niet stil. De experts zijn dag 
geweest om uit te vinden of het mogelijk zou zijn dat men, evenals 
aan de wal, „gewoon” zou kunnen telefonen. Radio-Holland is hierin 
geslaagd.

De radiotelefonie, in de uitvoering waarmee vele jaren later de goede vangst- 
plaatsen konden worden doorgepraaid, sluimerde nog rustig en was op een 
„Scheveningse Bom” eenvoudig niet denkbaar.

In 1932 maakte de N.T.M. Radio-Holland in een rondschrijven aan belanghebben
den bekend, dat een drietal Nederlandse trawlers door haar van een radiotelefonie- 
station werd voorzien, terwijl zij opdracht had op nog drie in aanbouw zijnde 
vissersschepen eveneens een dergelijke uitrusting te plaatsen.



Tim

bij voort-

van
een 
aan

voor de tweede wereldoorlog dit echolood — bij de visserij bekend als „vonker” — 
tot de standaard uitrusting van vele vissersschepen behoorde. „Schrijvende” echo
loden waren voor de oorlog niet gebruikelijk bij de visserij.

Maar vooral het echolood is 
innemen. Na de invoering van

Er was een groot tekort aan materialen en 
ders dat tijdens de oorlog „ondergedoken” 
energie kwijt moesten raken via antennes 
werd de materiaalvoorziening beter en 
leveren.

een zeer belangrijke plaats bij de visserij gaan 
de schrijvende echoloden werden

Het spreekt vanzelf dat na de oorlog de vloot moest worden vernieuwd, aangevuld 
en gemoderniseerd. De stoom zou ook hier het veld moeten ruimen voor de motor. 
Niettemin hebben vele stoomloggers nog jaren lang trouw dienst gedaan en zo 
werd de laatste Vlaardingse „stoomfiets” eerst in 1964 definitief uit de vaart 
genomen. Dit schip behoorde overigens tot de thans welhaast verdwenen groep 
der vleetvissers.

apparatuur en zo was het niets bijzon
en weer herplaatste toestellen hun 

en oud staaldraad. Maar gaandeweg 
de industrie begon weer apparaten af te

Na de bevrijding moest vrijwel geheel opnieuw worden begonnen. IJmuiden was 
deerlijk gehavend uit de oorlog gekomen; van de visserijvloot was praktisch niets 
overgebleven en de schepen die terugkeerden waren van de radio-apparatuur 
ontdaan.
Ons pand in IJmuiden was echter gelukkig intact. In Scheveningen vond men 
onderdak in een garage.

Het merendeel der installaties is uitgevoerd met een draaibaar peilraam, waarmee 
de schipper andere concentraties van schepen en dus vermoedelijk goede vangst- 
plaatsen peilt. Ook vindt het kruisraam met goniometer ruime toepassing.

toe; vele vaartuigen gingen „verder van 
voor de „Zeewolf”; de „Zeenimf”- en , 

, verre reizen makende trawlers werd kort 
langd, waarin de „Neptunus” voorzag, later gevolgd door de „Triton’

De overvloed van werkzaamheden en de uitbreiding van het aantal personeels
leden vergden een grotere bedrijfsruimte, waarin werd voorzien door de aankoop 
van een pand aan de Trawlerkade. Scheveningen kreeg een fraai nieuw gebouw 
aan de Dr. Lelykade; Den Helder een kantoor met werkplaats aan de Binnenhaven. 
In Vlaardingen kon een tijdelijke vestiging worden ondergebracht in de Zeevishal. 
Als gevolg van een wijziging in de vlootconcentratie konden de aldaar resterende 
werkzaamheden onlangs evenwel door de inspectie Scheveningen worden over
genomen.

Het is hier niet de plaats om uitvoerig op de verschillende facetten van de visserij 
in te gaan, maar het spreekt vanzelf dat de voor visserijbegrippen grote inves
teringen welke de nieuwe eenheden vergen, slechts kunnen worden goedgemaakt 
door — naast vakkennis en voorspoed — alle beschikbare middelen welke tot 
goede vangsten kunnen leiden, toe te passen. De elektronica is hier een groot en 
nuttig terrein toebedeeld.

i huis”. De SMR- 
,, Proton "-zenders 
. tegolf ver- 

’ 1" met de
eerste transistor-voeding. En onlangs is ook de vrijwel geheel getransistoriseerde 
„Zeester” (zonder kortegolf) op het toneel verschenen.

Het aantal schepen nam 
installatie maakte plaats 
deden hun intrede. Op vele,
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een grens

zeer

Inspectie IJmuiden.

elektronische 
om de hoge

De automatische stuurinrichting ontbreekt tegenwoordig vrijwel op geen enkel 
nieuwbouw vissersschip — kotter of trawler — en vele reeds varende schepen 
worden hier eveneens mee uitgerust. Zowel bij het stomen naar de visgronden als 
bij het trawlen heeft de ,.automatische piloot” zijn grote waarde aangetoond.

voor 
vlucht. En men 
aangebracht en 
een enkel visje

Voorlopig wordt de rij, naast de steeds meer in gebruik komende „intercom- 
installatie”, gesloten door de elektronische log, waarvan het belang vooral bij het 
trawlen tot zijn recht komt. Variaties in de aanwijzingen geven de schipper inlich
tingen over de stand van het net, de visbodem, de vangst enz.

Omstreeks 1957 deed de radar schoorvoetend haar intrede bij de Nederlandse 
visserij. Doch al spoedig bleek dit een waardevolle aanwinst te zijn als hulpmiddel 
bij de navigatie. Bijna alle Nederlandse trawlers zijn thans van radar voorzien en 
een klein aantal heeft met het oog op verre reizen zelfs een tweede radar- 
installatie aan boord. Ook op de kottervloot vindt de radar een ruime toepassing.

Wanneer wij nu nog even terugkomen op de telefonie, dan dient hier zeker nog 
vermeld te worden dat ook de VHF-apparatuur bij de visserij veel toepassing heeft 
gevonden, o.m. door de mogelijkheid van betrouwbare en snelle verbindingen 
onderling, alsmede met de wal wanneer het schip zich onder de kust bevindt.

te mogen bijdragen en 
mannen van de 

moeilijke omstandigheden op dit terrein de Radio-

Maar dit alles is niet genoeg. Men wil niet alleen de vis onder het schip, maar ook 
de vis rondom het schip zien. Ook dat is mogelijk, op dit moment tot 
van twee- tot drieduizend meter.

Al met al beschikt de visser tegenwoordig over een waar arsenaal van 
apparatuur, waarvan een intensief gebruik moet worden gemaakt 
investeringskosten goed te maken.

Wij zijn er trots op aan dit belangrijke werk het onze 
brengen gaarne hulde aan alle medewerkers, in het bijzonder de 
buitendienst, die onder vaak zo 
Holland vlag hoog houden.

komt veelvuldig voor in 
verschalken. Het zwevende 

erkwijze is een z.g. 
en vislocatie aan-

De vis vertoeft bepaald niet altijd op de bodem, maar 
scholen op zeer variërende diepten. Ook die wil men 
net brengt hier de oplossing, maar voor een doeltreffende w 
netprojector nodig, die op het registreerapparaat bodemdiepte 
geeft. En ook dat kan.
Zo is het echolood in de loop der jaren uitgegroeid tot een voor de visserij 
doeltreffend hulpmiddel.

gaande verbeteringen en grotere gevoeligheid — op de papierstrook „storende” 
zwart-ringen waargenomen. Het is geen anekdote dat men zich het hoofd heeft 
gebroken om deze storingen op te heffen, die in feite werden veroorzaakt door 
aanwezige visscholen.
Men was in vakkringen namelijk van mening dat slechts voorwerpen die beduidend 
groter zijn dan de golflengte van de toegepaste meetfrequentie, in waarneembare 
echo’s konden resulteren. Uitgebreide proefnemingen bewezen echter het tegen
deel en vanzelfsprekend nam de toepassing van het ultra-sonore echolood 
opsporing van vis en visscholen na deze ontdekking een enorme 
ging steeds hogere eisen stellen. Nog steeds worden verbeteringen 
er zijn thans echoloden die in staat zijn echo's aan te tonen van 
van 30 cm lengte op een diepte van circa 300 meter.
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KOERSBEWUSÏ TREKKEN WIJ VERDER

de Radio-Holland stam.

eens
vervolgens met trots te wijzen op de

Wanneer wij vandaag onze positie hier bezien, met die prachtige accommodatie, 
ons uitgebreide werkterrein, het vertrouwen en de goede klank die de naam 
Radio-Holland hier heeft weten te verwerven, dan mogen we trots zijn en voelen

Omstreeks de jaren 1936-37 ontstond een nieuwe loot aan

Wanneer wij anno 1966 die allereerste, wat primitieve pogingen nog 
beschouwen, dan glimlachen we wellicht, om 
resultaten die later werden bereikt.

Maar laten we dan onmiddellijk bedenken, dat het de mensen uit die eerste tijd 
zijn geweest die de stam, waaruit de nieuwe loot is ontsproten, het voedsel hebben 
gegeven waardoor zij zich kon ontwikkelen en waardoor haar wortels zich dieper 
en wijder konden nestelen.

De kustvaart bood de mensen van de radio, die het pionieren als het ware in het 
bloed zit, nieuwe mogelijkheden.

Pionieren wekt associaties op aan avontuur en romantiek, waarover men in boeken 
kleurig kan schrijven. De werkelijkheid is vaak anders en men moet er enige 
afstand van nemen om de harde lijnen van het pioniersbestaan wat te doen 
verbleken. De tijd brengt er wat kleur aan, maar wij hier kunnen weten dat het 
een moeilijke zaak moet zijn geweest om hier in het hoge noorden vaste grond 
onder de voeten te krijgen.



Nog is de techniek der elektronica in opmars.

snelle ontwikkeling, welke

Inspectie Delfzijl.

Zij heeft ook haar weg gevonden 

nieuwe mogelijkheden geboden.

Zien wij hier de zon opgaan over het 
sterker hoe goed het is hier te werken.

een aarzelende

organisatie die uit de wereld

Wij hier in Delfzijl prijzen ons aelukkig dit eenmaal begonnen werk te mogen 

voortzetten.

Proficiat, Radio-Holland en Radio-Hollanders waar ook ter wereld.

wijde, vlakke land, dan

Op deze gouden jubileumdag weten wij ons meer dan ooit met elkaar verbonden.

naar de kustvaart

En wij zien met vertrouwen uit naar de dag van morgen die weer nieuwe moge

lijkheden zal brengen.

Voortdurend hebben wij ons aan te passen aan een 
hoge eisen stelt aan allen die erbij betrokken zijn.

ervaren wij nog

en de beoefening daarvan

Vóór die nieuwe dag hopen wij onze positie te kunnen versterken en het geschon

ken vertrouwen waar te maken, om aldus een bijdrage te leveren in de groei en 

bloei van ons bedrijf.

wij ons dankbaar jegens hen die de grondslag voor deze successen hebben gelegd. 

Zélf nog de eigen koers bepalend, plaatsten zij de eerste richtingzoeker om 
daarmee anderen, die met hun schepen langs de kusten voeren, te helpen hun 

positie te bepalen.

Het is bijna onvoorstelbaar dat wat eenmaal werd begonnen als 
poging tot dienstverlening, is uitgegroeid tot een 
van de kustvaart niet meer weg te denken valt.
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Inspectie Vlissingen.

tijb

„De

aan

een 

mis- 
„ln-

ton, anderzijds door een jachtje van 
5 meter. Over wat daar tussen ligt kan 
men boekdelen schrijven.

Tien jaar . . . en in die tien jaar een

groei van een half-time-job voor één 

man naar een full-time-job voor 6 man 

en een vrouw. Soms zijn ze geneigd te 
zeggen: een night-time-job. Want hoe

veel rust Zeeland de toeristen blijkt te 

bieden, voor de meeste schepen geldt: 

zo vlug mogelijk er doorheen en als je 

er al moet afmeren, schutten of ten 

anker gaan: maak het kort.

Dit drukt zijn stempel op het werk van 
R.H.-Vlissingen. Wat vandaag begonnen 

wordt moet gisteren klaar zijn.
Maar dit is — achteraf dan — de be

koring van dit werk: zoals iedere repa
ratie onder moeilijke omstandigheden 

verricht na afloop zijn voldoening geeft, 

zo wordt ook elke nieuwe opdracht ge

zien als een bewijs van het vertrouwen 
dat onze klanten stellen in Radio- 

Holland.

En daarom........... proficiat R.H., de tijd

gaat snel, de „werkers van het eerste 

uur” zijn er niet meer, maar hun taak 

is overgenomen door anderen met het

zelfde enthousiasme, dus .... nog even, 

dan is het weer feest.

Misschien is het wat afgezaagd te zeg

gen dat de tijd snel gaat.
Maar kan het ooit afgezaagd zijn iets 

onder woorden te brengen dat 

dagelijks ervaart?

Bij het veertigjarig jubileum kon 
nauwelijks van een Inspectie Vlissingen 

spreken. Pas toen in 1957 Radio-Holland 

pand kocht in Vlissingen, kon de 

heer Zachariasse zich daarin vestigen 

en kon de heer Glerum zich geheel 

wijden aan het lesgeven op de 

Ruyterschool” en — eindelijk — 

zijn hobbies.
Sinds die tijd heeft „Vlissingen” 

grote vlucht genomen en het zou 

schien juister zijn te spreken van 

spectie Zeeland”. Immers de werkzaam

heden worden verricht overal waar 

schepen varen en „overal” wil zeggen: 

in geheel Zeeland.

Natuurlijk, Vlissingen, Terneuzen, Bres- 
kens, Colijnsplaat, zelfs Yerseke, dat 

ligt voor de hand, maar er zijn ook 

haventjes in Scharendijke, Tholen, Elle- 

woutsdijk, Kruispolder, Walsoorden en 

noem maar op.
En mocht er geen haven zijn dan is er 

nog wel een rede. Een vletje is in 

Zeeland altijd wel te vinden.

Overal waar schepen varen. Maar het 

begrip „schepen” wordt enerzijds be

grensd door de supertanker van 50.000
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BROOD UIT HET WATER.

Inspectie Scheveningen.

zee

kan

Inspectie Den Helder.

gelijk 
de

hij bij 
weer ol

van Scheveningen. Maar de oude visserman zal men 
zomerse hoogtijdagen niet aantreffen.

ien is dat andere deel, de vissershaven, waar 
en waar hij op zondag en door de week, 

met belangstelling rondkuiert.
en zal dat blijven, ook al is hij al lang geen 
er bij grootgebracht en er mee vergroeid, 

Radio-Holland er mee vergroeid zijn geraakt.

Marsdiep.

Tweemaal daags stuwt het zeewater waddenwaarts; 
tweemaal per dag trekt het weer terug naar de zee. 
Soms speels en kalm, dan weer wild en onstuimig. 
Maar altijd onweerstaanbaar en steeds weer anders. 
Het doet denken aan ons bedrijf.
Het terugkeren van hetzelfde werk, dat elke dag onherroepelijk op 
ons afkomt — afkomen moetl —, maar dat toch aantrekt omdat het 
leeft en, evenals de visserij waarbij wij hier zo nauw betrokken zijn, 
steeds anders is. En precies als bij de zee, het is niet die éne golf, 

al dat water bij elkaar.
de één wat onstuimiger zijn, het 

noodzakelijk. Het is het 
al die initiatieven, van al die
vormen.

dat éne stuk water, maar de stuwing van 
Natuurlijk kan het enthousiasme van 
kalme overleg van de ander is evenzeer 
samenspel van al die karakters, van 
overwegingen tezamen, welke de basis 
Een fundering waarop Radio-Holland stevig staat en waarop 
worden verder gebouwd.

Badplaats van allure, vermaakcentrum, Kurhaus, en 
ver in zee uitstrekt. 
Het is één deel 
er in de 
Zijn Scheveningi 
voorkeur vertoeft 
geen weer, 
De visserij is zijn wereld 
actief visser meer. Hij is 
zoals ook wij hier van 
Wij zijn er mee verbonden.
Er zou over ons werk hier veel te vertellen zijn. Veel waarover u 
zich nauwelijks een voorstelling kunt maken.
Eén ding.
Romantiseer de visserij niet. 
Die tijd is echt voorbij.
Visserij beoefenen betekent nu efficiënte bedrijfsvoering met moderne 
middelen. Fascinerend maar ook hard en moeilijk.
Aan boord van een modern visserijschip kijkt u uw ogen uit naar de 
allernieuwste uitrusting en hulpmiddelen op velerlei gebied.
Op óns terrein hebben wij daarin een belangrijk aandeel.
Voor dat aandeel werken wij, leveren wij ónze bijdrage in de altijd 
boeiende strijd om het dagelijks



ANNO 1925
ntmoeting met een soortgenoot

Omstreeks de twintiger jaren ben ik bij Radio-Holland gekomen en direct bij 
de sleepdienst van L. Smit en Co. in Maassluis geplaatst. Tussen de reizen door, 
of als we op stootgaren lagen, bivakkeerden we met een man of wat in pension 
Suurveld op de Haven 17rood. Dat adres zal ik nooit vergeten. Er was altijd 
wel een ploegje marconisten standby, die je behouden binnenkomst van de 
lange deining wilden meevieren. Sjonge, als ik daar nog aan denk! Heel andere 
tijden dan nu. Nou zie je mekaar amper. M’n gabbers in die dagen waren 
mannen als van Putten, Bouwmeester, Tuyt, Aalbregt, Kitz, de Nijs, Buisman, 
Verkley, Verhagen, Hoebe, Jonkman, Goudappel, Wijnholt, Tulling, Baas, 
Groenewegen, Segeler, de Kruyf, en sorrie als ik er nog een paar vergeten ben. 
Ik ben intussen een dagje ouwer, niet waar? Een heel stel van die kerels is al 
niet meer in leven. Onvoorstelbaar. Allemaal mensen met een hart voor de 
sleepvaart en het puikje van de RH-natie in die dagen. Een geheel eigen sfeer 
was dat, een soort kaste of klasse, als je begrijpt wat ik bedoel. Die er niet 
aardde, was snel weer vertrokken. En de schepen waren Indus, Schelde, Java 
Zee, Ganges, Zwarte Zee, Witte Zee en Humber. Beroemde namen die aan 
reïncarnatie doen. We hadden allemaal onze eigen boot, al waren er wel eens 
overplaatsingen. En als je moest opstappen, bleef nummer één altijd chef, ook 
al had ie een half dienstjaar.
Tientallen joppen hebben we gemaakt en duizenden mijlen verstoomd. Docks, 
baggermolens, ouwe Grieken, mooie passagiersschepen, alles wat er maar te 
slepen was. De radiodienst was oog en oor, nee het hele zintuigensysteem van 
een sleepboot. We stonden er in hoog aanzien, zoals dat nu in feite nog is, 
ondanks moderne media als radar en decca.
We trouwden niet vroeg, omstreeks de dertig kwam de boot pas an, deels omdat 
we nogal vrije jongens waren, deels omdat we weinig centen hadden. D’r zijn er 
heel wat getrouwd geraakt op dat Maassluis: Bouwmeester, Aalbregt, Wijnholt, 
Verkley en Tulling bijvoorbeeld. Anderen raakten in Ierland aan de scharrel, als 
ze op station lagen in Queenstown. Maar het verzamel- en uitgangspunt was vaak 
pension Suurveld. Als we standby lagen beurden we twee gulden per dag, en dat 
gaven we aan de kostbaas. Zomaar, zonder meer. Acht dagen binnen; zestien 
guldentjes naar Suurveld. Je kreeg er best te vreten, moet ik zeggen.
Sjongejonge, waar is de tijd gebleven? Ouwe sokken zijn we geworden, tamme 
knulletjes, ’t Was een keiharde tijd, daar niet van. De boten waren wel goed 
zeewaardig, maar niet zo modern en krachtig als tegenwoordig. Het was tobben
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om een jop in zwaar stormweer op te vangen. Kitz bijvoorbeeld kwam van een 
passagiersschip, zo’n mailer van de Lloyd. Effe aflossen op die kromme Seine, 
onder kapitein Teun Vet, waar Kees Borstlap net een boek over heeft geschre
ven: „De Schipper van de Zwarte Zee”. Best boek. Moet je kopen. Kan je wat 
van leren. Kitz is haast verzopen die reis. Z’n beste pak met al die 
strepen kon ie weggooien, en niet van het zoute water.
We leerden mekaar hoe je een echte versterker kon bouwen. Hoefde je niet de 
hele dag met de telefoon op te zitten. En dan was er Café Jo van Gent op de 
Haven. Vast rendez-vous en bunkerplaats. ’t Is er nóg. De een kanjerde veel, 
te veel soms, de ander weinig. Ja, die van Gent ving ook veel joppen 
Maar wat van der Hidde van Smit altijd vertelde is een fabeltje. Zei ie: 
Stuurde de kapitein de kok de wal op om proviand te halen. Kwam de kok 
terug met vier flessen jenever en één brood. Zei die ouwe: wat moeten we nou 
met al dat brood doen!!! Leuk verzonnen. Niks van waar.
Ik liep op een dag met m’n meisje bij Maasland langs de dijk. Mooie dag. Hoor 
ik ineens blazen in de verte. Ik zeg: Mien, dat is de Gele Zee. En wij lopen zeg! 
Halverwege de dijk kwam Bakker op de fiets. Weet je wel, die Bakker die nu op 
kantoor zit. Ik achterop bij Bakker, zo maar in m’n beste pak het jop op. En 
Mien zag me drie maanden later pas terug. Toch zijn we getrouwd geraakt. 
Mocht gewoon niet hinderen. Andere tijd man, heel andere tijd was dat.
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enige grepen
(uit de oude doos

Magnetische detector

Open vonk

Multiple tuner

de eerste jaren van R.H. vormde 
dit instrument in combinatie met 
een afstem-eenheid, de „multiple 
tuner”, de ontvanger. De werking

Weet u, dat er bij R.H. employé’s 
werken, die nog hebben gevaren 
met de magnetische detector? In

vindt u verklaard in het „Hand- 
book of technical instructions for 
wireless telegraphists by J. C. 
Hawkhead and H. M. Dowsett”, 
een standaardwerk in die dagen. 
De marconist moest tijdens het 
uitluisteren de veer van deze detec
tor regelmatig opwinden, anders 
viel de ontvangst weg. De stan
daardzender in die dagen was de 
\y2 K.W. Marconi voor de 300, 450 
en 600 meter. Bij deze zender werd

gebruik gemaakt van een z.g. mag
netische sleutel en een open vonk. 
De morsetekens waren hierdoor

draadlooze"

van. de

aan boord
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Ruhmkorff

2

Blusvonk prof. Wien

t
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ook buiten de radiohut hoorbaar. 
De toonfrequentie van deze vaste 
vonk was laag, n.1. 100 p/s. Om 
deze toonfrequentie op te voeren 
werden de synchrone en asynchro
ne vonkontladers ontwikkeld. Hier
bij werd gebruik gemaakt van een 
schijf met koperen pennen, welke 
was gemonteerd op de as van de

'Vonkzender y2 K.W. Marconi
(potkachel)

De toonfrequentie was hier opge
voerd tot 1000 p/s, terwijl bij juis
te afregeling een vrij zuivere toon 
werd verkregen. In de „Technische 
handleiding voor aspirant-radio- 
telegrafisten van Damstra en Wal- 
rave” was de procedure van deze 
afregeling uitvoerig aangegeven. 
Van de vele fabrikaten noemen 
wij de 2 K.W. N.S.F., een bekende

deed deze klos dienst als sigaret
tenaansteker, want men kon er 
vonken van grote lengte mee trek
ken. Een grote verbetering op de 
draaiende vonkzender was de 
blusvonkzender van prof. Wien.

omvormer. Voorbeelden hiervan 
waren de V/2 K.W. en y2 K.W. 
Marconi. De laatste werd in de 
wandeling de „potkachel” ge
noemd. Op de eerste met radio uit
geruste vissersschepen stond in 
± 1924 een Marconi kabinet-set, 
eveneens een vonkontlader. De 
benodigde afstemcapaciteit werd 
gevormd door een batterij Leidse 
flessen. Als nood/reserve-zender 
fungeerde in die jaren de alom 
bekende Marconi 12 inch inductie
klos (Ruhmkorf). In de praktijk



TJItll

Marconi kristalontvanger 31A

Marconi ontvang combinatie

De ontvanger met de triodelamp 
had intussen z’n intrede gemaakt. 
Meestal wordt bij de drie-elektro- 
denlamp alleen aan Lee de Forest 
gedacht, doch reeds in 1906 had 
von Lieben hiervoor een octrooi-

installatie gedurende vele jaren op 
de meeste Nederlandse schepen. 
De blusvonk verscheen in het be
gin der twintiger jaren als hoofd
zender en werd later gedegradeerd 
tot nood/reserve-zender, om ten
slotte met ingang van 1 januari 
1966 definitief te worden verboden

gebruik kon worden gemaakt van 
de magnetische detector, de Fle- 
minglamp of het carborundum 
kristal. Voorbeelden hiervan zijn 
de Marconi valve tuner en de 
Marconi combined crystal and 
magnetic receiver. De Marconi 31A 
met gebalanceerde kristalontvangst 
en met zijn Billi condenser was 
bepaald populair. Bij de kristal
ontvanger behoorde een doosje 
met een aantal reserve-kristallen. 
Alle exemplaren werden zorgvul
dig uitgeprobeerd en het beste 
werd in gebruik genomen. Bij 
overplaatsing verhuisde dit vaak 
naar het vestzakje van de marco
nist, om ook op z’n volgend schip 
dienst te doen. Ook de Nederland
se industrie bracht een scheeps- 
ontvanger voor kristalontvangst op 
de markt, de N.S.F. 1233, doch 
deze vond slechts korte tijd toe
passing.

In 1904 construeerde Fleming de 
2-elektrodenlamp. Deze gevoeliger 
detector werd de opvolger van de 
magnetische detector. Ook de ge- 
lijkrichtende eigenschappen van 
verschillende kristallen werden 
ontdekt. Het carborundum kristal 
bleek voor scheepsgebruik de bes
te eigenschappen te bezitten. Om
streeks 1920 verschenen er ontvan
gers aan boord waarbij naar keuze
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0-34 N.S.F.

MC-6 zender

meester in het afstemmen zijn, 
want het was nog geen 1-knops- 
afstemming.
De 0-34 ontvanger moest uiteinde
lijk toch het veld ruimen voor ont
vangers met meerdere buizen. Wij 
noemen hiervan de Telefunken 
E381H. Hoewel ordinair de „brood
trommel” genoemd, was deze ont
vanger een openbaring. Het was 
een rechtuit ontvanger van bijzon
der goede kwaliteit, die later werd 
opgevolgd door een Nederlandse 
uitvoering type HL.

Hoewel de blusvonkzender zich 
lang heeft weten te handhaven, 
verscheen na 1920 al spoedig de 
„lampzender”. Bijv, op de grote 
passagiersschepen de MC-6, een 
vierpitter (2 gelijkrichtbuizen en 
2 parallel geschakelde triodebui- 
zen). Op de 2222 meter maakte 
men hiermede op grote afstand 
verbinding met Scheveningen Ra-

aanvraag ingediend. Het waren 
nog hel-gloeiende lampen, b.v. de 
V-24 Marconi. De Marconi RM/4 
ontvanger met één buis vond in 
Nederland geen algemene ingang. 
Grote passagiersschepen werden 
uitgerust met de z.g. Marconi ont- 
vangcombinatie, afstemtoestel 127 
rechts beneden op de tekening, 
daarnaast h.f. toestel 319, rechts
boven lamptoestel 91 met links 
daarvan de zwever 123. De ont
vanger van Nederlands fabrikaat 
was de alom bekende 0-34 van de 
N.S.F., een van de beste ontvan
gers die de Nederlandse industrie 
heeft voortgebracht. Tot ± 1935 
kwam men deze, onder vakmensen 
als „naaimachine” bekend staande 
één-buis ontvanger op onze sche
pen tegen. Eenvoud was bij deze 
ontvanger het kenmerk. Repara

ties kwamen niet voor. De tele
grafist die met deze ontvanger 
moest werken, moest wel een



MC 13-zender

In de jaren 1927/28 werd een aan
tal passagiersschepen uitgerust met 
een kortegolfzender. Dit was de 
beruchte Schotelzender met wis-

dio, komende van de West reeds 
nabij de Azoren en komende van 
de Oost reeds nabij Suez. Enige 
jaren later verscheen op de vracht
schepen de bekende Marconi MC- 
13, een driepitter, die later ook 
door de N.S.F. in licentie werd 
vervaardigd. In vergelijking met 
de vonkzenders hadden zij onmis
kenbare voordelen, zoals grotere 
reikwijdte en betere verbindings
mogelijkheden bij luchtstoringen. 
Alle lampzenders waren in die 
dagen z.g. directe zenders, waarbij 
de eindtrap tevens oscillatortrap 
was.

De hierboven vermelde scheeps- 
zenders hadden een frequentie- 
constantheid die niet voldeed aan 
de tolerantie-eisen, zoals vastge
steld bij de conferentie van Caïro 
in 1932. De zenders die daar wel 
aan voldeden, waren de in Neder
land ontwikkelde midden- en kor- 
tegolfzenders MZ 32 en MZ 33. 
Omstreeks 1938 kwamen deze zen
ders aan boord vrij algemeen in 
gebruik. Het waren stuurkring- 
zenders, een nieuw begrip voor de 
telegrafisten in die dagen. Hoewel 
het telegramverkeer hoofdzakelijk 
via Scheveningen Radio werd ge
leid, waren er verschillende tele
grafisten, die er met deze zender 
een sport van maakten de tele
grammen rechtstreeks naar het 
land van bestemming te seinen.

selspanning op de plaat van de 
zendbuis. Hierdoor ontstond de 
gemakkelijk te herkennen lage 
toon, terwijl de afstemming breed 
was. Met deze zender werd de 
rechtstreekse verbinding met Sche
veningen Radio over de gehele 
wereld ingeluid. De chef van een 
dergelijk schip kreeg de telegram
men te verwerken van alle sche
pen in z’n nabijheid.

De telegrafist die op een enkel 
vissersvaartuig voor het contact 
zorgde, vormde een te zware fi
nanciële belasting. De telefonie 
kreeg hier z’n kans. Omstreeks 
1935 verscheen de treiler-telefonie- 
zender FH, welke door de schip-



Richtingzoeker Marconi 11A

In de jaren 1927/28 verschenen de 
echolood-installaties aan boord. De 
prototypen, zoals het systeem met 
hamer, het systeem met pendule

758 van Marconi, die ook nu nog 
in gebruik zijn.

Kwartsprojector Scam-Touly 
echolood

waren bij de dekdienst niet erg 
geliefd. Zij vormden een echte sta 
in de weg. In ± 1920 verschenen 
de kooiantennes, die wat hun af
meting betreft een hele verbete
ring vormden. Hierop volgden ra
men met afmetingen zoals thans 
ook nog worden gebruikt. De gonio
meters kregen juist grotere af
metingen, zoals bijv, type 579 en

en het systeem met draaiend spie
geltje, vertoonden nog verschillen
de kinderziekten. Enige jaren later 
verscheen het Scam Touly echo
lood. In de bodem van het schip 
moest een rond gat worden ge
maakt van ± 30 cm. Hierin werd 
een stalen plaat, voorzien van een 
mozaïek van kwartskristallen, ge
plaatst. Dat gat in de bodem van 
het schip werd door de zeeman 
maar matig gewaardeerd. Boven
dien moest het schip in het dok 
liggen om het echolood te kunnen 
monteren. Bij het later in gebruik 
gekomen magnetostrictie systeem 
waren deze nadelen niet aanwezig, 
zodat men dit systeem vrij alge
meen ging gebruiken.

per zelf kon worden bediend. De 
oscillator was tevens eindtrap, ter
wijl Heising modulatie werd toe
gepast. Het aantal schepen dat in 
de z.g. visserij band telefoneert, is 
daarna fantastisch toegenomen.

De richtingzoekers in de eerste 
jaren van R.H. maakten gebruik 
van grote driehoekantennes en 
piepkleine goniometers, bijv, de 
Marconi type 11A. Deze antennes



f'lïll

Autom. alarmtoestel

B. R.

Zoals de titel van dit artikel reeds aangaf, kon hier slechts een aantal 
grepen worden gedaan uit de veelheid van de apparatuur, die in de 
loop der jaren door R.H. op de schepen werd geplaatst. Volledigheid 
op dit gebied zou wellicht de ruimte van een paar jaargangen van 
PDRH vergen.

Tot besluit moet hier nog het auto
matisch alarmtoestel worden ge
noemd. Bij het reglement behoren
de bij het radiotelegraafverdrag 
van Washington 1927 werd als 
alarmsein een serie van 12 strepen 
vastgesteld. Door Marconi werd 
een A.A.T. ontwikkeld, waarbij de 
bellen na 3 opeenvolgende goed 
ontvangen strepen overgingen. 
Ook dit toestel werd later door de 
N.S.F. in licentie vervaardigd. De 
telegrafist was met dit „aatje” nog 
niet jarig. Na afregeling gaf het 
vaak loos alarm, vooral bij aan
houdende luchtstoringen. Van de 
later ontwikkelde typen stond 
vooral de M 700 van Marconi, met 
een constante-snelheidsmotor, gun
stig aangeschreven.



vaak ook vreest.

L. A. Bodaan, 

Koopvaardijpredikant.

Een RH-man stond in de opening 

in de hand.
Telegram open.

,,Afstappen Kaapstad stop voorlopig drie maanden blijven stop." 

Een serie plannen gaat in rook op.
Zo heel veel gaat anders dan men hoopt, verwacht en 

De mens wikt . . .

van de deur. Hij keek ernstig, zei niets, telegram

't Was ongeveer half tien in de avond.
We naderden Kaapstad met een groot schip dat al lang niet meer bestaat. Ik stond 

klaar om naar de dagsluiting te gaan, gewapend met de Bijbel, kerkboek en een 

papiertje met wat krabbels.
Tik, tik, tik, op de deur.

Techniek en 

techniek ons

Vijftig jaar verbindingswerk, hetwelk in een 

meer buiten kunnen. 

Voorwaarts leven wij.

Nieuwe technische ontwikkelingen.

Steeds weer modernere vormen van
kleiner. Zijn er eigenlijk nog afstanden, daar de mens 

tot voor kort het hiernamaals hebben gedacht. Is er 

richtingzoeker ons de juiste plaats wijst en

overtuiging hebben niets met elkaar te maken. Of toch? Kan die 

niet op het juiste spoor zetten?

De radio-officier luistert naar de onzichtbare stem en leest de strepen en punten; 
hij berekent de precieze plaats aan de hand van de richtingzoekergegevens.

Gelukkig de mens die heeft afgestemd op de onzichtbare stem, welke hem de 

aanwijzingen en de richting voor het leven geeft. Gelukkiger mens, die de stem 

verstaat, haar opvolgt en zo de juiste koers weet te houden.

Do oprichters van Radio-Holland, toen de Nederl. Telegraaf Mij. Radio-Holland 

N.V., hebben ook gewikt. Het was een tijd vol tegenstellingen. Een tijd welke niet 

veel goeds inhield. De toekomst was onpeilbaar. Toch hebben zij doorgezet.

Zijn hun plannen overeenkomstig hun 
gedachtengang verwezenlijkt? Is de uit

werking van hun opzet onder de ver

wachtingen gebleven of heeft zij deze 

overtroffen?

Zij schreven indertijd 1916.
Intussen schrijven wij 1966. Vijftig jaren 

liggen daartussen.

behoefte voorziet en waar wij niet

communicatie. De afstanden worden nóg 

reeds tot daar reikt waar wij 
eigenlijk nog duisternis nu de 

de radar de obstakels registreert?
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door L. F. Meyer

kei ytoie
cw&niuuc

Gelukkig bleef het bij een paniek on-

werden mij de nodige papieren over
handigd.

Omstreeks elf uur kreeg ik het tele
fonisch verzoek om mij onmiddellijk 
op het hoofdkantoor te melden; aldaar 
aangekomen werd mij medegedeeld, 
dat ik onverwijld met het s.s. Bode
graven van de K.N.S.M.. dat reeds te 
IJmuiden lag. naar Londen moest ver
trekken om daar de zaken van Radio- 
Holland te gaan behartigen.

Hel bleek dat tijdens mijn korte af
wezigheid de Marinekazerne onder 
vuur was gekomen van op de Handels
kade neergekomen parachutis'en, en 
dat behulpzame Jantjes mijn passagiers 
uit de auto hadden gehaald en achter 
zandzakken in veiligheid gebracht.

In razendsnel tempo ging het daarna 
naar IJmuiden. Bij onze aankomst al
daar had de ..Bodegraven” de trossen 
reeds losgegooid, doch met behulp 
van een ladder konden wij nog juist 
aan boord klauteren.

Toen ik in de ochtend van de 14e mei 
1940 als gewoonlijk op de Inspectie 
aan de Levantkade zat. kon ik niet 
vermoeden, dat ik vijf uren later op 
zee zou zitten.

Nauwelijks een paar uur op zee, maak
ten wij deze dag voor de tweede maal 
kennis met de oorlog. Een uit Rotter
dam terugkerend vliegtuig had ons 
schip opgemerkt en begon het onmid
dellijk met mitrailleurvuur te bestoken.

Toen ik naar de binnenplaats van de 
kazerne terugkeerdc. waar ik mijn 
auto met daarin mijn vrouw en 3 
leden van hel telegrafistenkorps had 
geparkeerd, zag ik lot mijn schrik dal 
al mijn passagiers waren verdwenen.

De haven van IJmuiden was echter 
door de Koninklijke Marine in staat 
van verdediging gebracht, en om mij 
een vrije doortocht daarheen te ver
zekeren, was het noodzakelijk dat ik 
eerst in bezit kwam van een door de 
commandant van de Marinekazerne op 
Kattenburg af te geven vrijgeleide.

Het was niet gemakkelijk om als bur
ger toegang lot de zwaar bewaakte 
Marinekazerne te krijgen, maar uit
eindelijk gelukte het mij de comman
dant te spreken te krijgen. Deze be
greep direct hei belang van mijn op
dracht en in de kortst mogelijke lijd
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Londen

Op mijn verzoek gaf de gezagvoerder 
van de ..Bodegraven” mij daarom een 
cheque, maar de bank in Falmouth 
wilde mij. toen zij vernamen dat ik

der de vele vluchtelingen, welke in de 
ruimen waren ondergebracht, en vie
len er geen doden of gewonden.

Indien ik mij voor een aangelegenheid 
buiten Londen wilde begeven, moest 
ik mij eerst bij de politie melden.

Het was intussen avond geworden en 
wij moesten voor de nacht onderdak 
zien te krijgen. Helaas had ik in Am
sterdam onvoldoende geld meegenomen 
om een reisgezelschap van 5 personen 
te onderhouden. De opzet was immers, 
dat wij van Amsterdam rechtstreeks 
naar Londen zouden reizen, alwaar ik 
over de gelden van Radio-Holland zou 
kunnen beschikken. Het zoeken naar geschikte kantoor

ruimte, bij voorkeur in de City, nam 
vrij veel tijd in beslag, maar toen deze 
eenmaal was gevonden, kon eindelijk 
een begin worden gemaakt met het 
uitvoeren van mijn opdracht.

Na een zeer onrustige nacht kwam de 
..Bodegraven” de volgende ochtend 
vroeg bij de Thamesmonding aan en 
wij verwachtten over enkele uren 
wederom voet aan wal te kunnen 
zetten.

Pas nadat ik, met introductie van de 
Nederlandse regering te Londen, bij 
verschillende Engelse instanties het 
doel van mijn opdracht nader had uit
eengezet, kreeg ik volledige bewegings
vrijheid. Zulks was te meer noodzake
lijk, omdat kort na mijn aankomst in 
Londen de Nederlandse regering een 
beroep op mij deed om de afgifte van 
Radiocertificaten voor de Nederlandse 
handelsvloot te verzorgen.

uit bezet Nederland kwam, daarop 
geen geld uitkeren. Gelukkig waren 
niet alle Engelsen zo achterdochtig, 
want toen ik ’s avonds in het hotel aan 
een zakenman mijn wedervaren vertel
de, gaf deze zijn bank onmiddellijk 
opdracht mij zoveel geld te verstrekken 
als nodig was om mijn reis naar Lon
den te kunnen voortzetten. In de 
avond van de 18e mei kwamen wij 
eindelijk op de plaats van onze be
stemming aan.Helaas werden wij in deze verwachting 

teleurgesteld, want toen de comman
dant van een langszij gekomen Engelse 
torpedojager vernam, dal het schip 
een paar honderd Joodse vluchtelingen 
zonder papieren aan boord had, gaf 
hij opdracht door te stomen naar 
Livcrpool.

Zo vernam ik al direct dat de gelden 
van Radio-Holland bij de Montague 
Bank door de Engelse regering waren 
geblokkeerd, zodat mijn volmacht 
voorlopig zonder waarde was.

Tijdens onze tocht door hel Engelse 
Kanaal gebeurde er een ongeluk. Een 
der vluchtelingen viel in het ruim en 
kwam om het leven. De gezagvoerder 
besloot toen het lijk in Falmouth aan 
de wal te zetten en dit was voor mij 
een gelukkige beslissing, want van de 
havenautoriteiten aldaar kreeg ik toe
stemming om mij telefonisch met 
Scotland Yard London in verbinding 
te stellen. Tijdens dit gesprek vermeld
de ik, dat ik ook gedurende de eerste 
wereldoorlog 1914-1918 in Londen 
werkzaam was geweest. Dit maakte 
blijkbaar een gunstige indruk, want wij 
kregen onmiddellijk toestemming om 
te debarkeren.

Het vestigen van een vertegenwoordi
ging in een land dat in oorlog was 
gewikkeld, bleek niet eenvoudig. Er 
heerste, terecht trouwens, achterdocht 
tegenover elke vreemdeling die onaan
gekondigd het land binnen kwam.
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Ingang Londens kantoor

Ten einde ons werk hiervan zo weinig 
mogelijk stagnatie te doen ondervin
den, werd besloten op het dak van ons 
kantoor een wacht te plaatsen. Deze 
kreeg de instructie alleen dan alarm te 
slaan, indien zich een V 1 in de rich
ting van ons kantoorgebouw bewoog.

Werden de zenuwen van het kantoor
personeel aldus jaren op de proef ge
steld. niet minder groot waren de 
spanningen waaronder het varend per
soneel moest leven.

Dank zij hun voorbeeldige plichtsbe
trachting heeft Radio-Holland haar 
bedrijf kunnen voortzetten en kon zij 
haar verplichtingen tegenover de rede
rijen nakomen.

Heeft men wel steeds voldoende be
seft wat het voor een telegrafist moest 
betekenen, om opnieuw te moeten uit
varen nadat hij b.v. nauwelijks zijn 
leven had gered van een in brand ge
schoten tanker? In ieder geval heeft 
het mij vaak slapeloze nachten bezorgd 
indien ik zo iemand noodgedwongen 
weer moest aanwijzen.

Ondertussen had zich een grote hoe
veelheid post opgehoopt, afkomstig 
van onze kantoren te Tandjong Priok, 
Curagao en New York, en aangezien 
ik tot nu toe overal alleen voor had 
gestaan, was assistentie dringend nood
zakelijk. Engelse typistes waren ge
makkelijk te krijgen, maar voor het 
overige personeel moest ik een beroep 
doen op in Londen aanwezige telegra-

Bij het inrichtcn van onze administra
tie, waarvoor de Marconi te Chelms- 
ford een boekhouder ter beschikking 
stelde, deed zich al direct een moei
lijkheid voor. Ten gevolge van mijn 
overhaast vertrek uit Amsterdam, be
schikte ik niet over details van onze 
contracten met de verschillende rede
rijen voor huur en onderhoud, tele
grafistenrekeningen enz. Het gelukte 
mij echter spoedig, in overleg met 
directeuren van de Netherland Shipping 
and Trading Co., hiervoor een lijdelijke 
oplossing te vinden.

fisten, die door oorlogshandelingen 
hun schip hadden verloren. Hieruit 
was al spoedig een kleine staf ge
vormd, die vol overgave de belangen 
van Radio-Holland in oorlogstijd be
hartigde. Men moet hier niet gering 
over denken, want er moest onder zeer 
enerverende omstandigheden worden 
gewerkt. De zware luchtaanvallen op 
Londen in de jaren 1940-’41 maakten, 
dat van een geregelde nachtrust vrij
wel geen sprake was. In de laatste 
paar jaren van de oorlog waren het 
vooral de V 1-bommen welke dag en 
nacht de rust verstoorden.

Daarom nog eens hulde voor het ge
hele wal- en varend personeel van die 
tijd, van welke laatste categorie er 
velen niet meer zijn teruggekeerd. In 
de grote worsteling om vrijheid en 
recht gaven zij hel offer van hun leven.
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HOE ONS WERKTERREIN
ZICH HEEFT ONTWIKKELD

1916

Grote vaart

1923

Visserij

1935

Kustvaart

1937

Binnenvaart

1939

Marine

LATER:

Satellietnavigaiie 

Ruimtecommunicalic 

Ruimteradar 

Luchtvaart 

Ruimte-peilers 

Ruimlo-bakens 

Robotschcpcn

1966

+ Veerponten 

Bagger vaar tuigen 

Jachten 

Booreilanden 

Kraaneilanden 

Closed circuit TV 

Wegenbouw 

Brandweer 

Conitructiebouw 

Lichtschepen 

Zeevaartscholen 

Automatische besturing 

Thcrmoalarmermg 

Onderwater- 
communicatie

Onderwater-TV
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Steil u zich eens een klein praktijk-geval voor. 
Een verkocht toestel wordt aan boord geleverd 
en aangesloten in 2 uur. De kapitein volstaat 
met aan onze technicus te zeggen dat het zo 
naar zijn zin is en onze man doel niet anders 
dan telefonisch aan de inspecteur melden dat 
hel toestel is geplaatst, dat het werkt, dat hij 
2 uur over het werk heeft gedaan, x/2 reis-uur 
heeft gemaakt en f 0A5 onkosten, waarbij hij 
tenslotte ook nog telefonisch een opsomming 
geeft van de materialen welke hij heeft gebruikt. 
Nu weet de inspecteur dit. De factureer-afdeling 
op het hoofdkantoor wil echter ook weten 
wanneer hel toestel is geplaatst. De technische 
dienst is hierin eveneens geïnteresseerd en 
uiteraard ook nog in de technische bijzonder
heden. De hoofdinspectie wil graag weten hoe 
lang het werk heeft geduurd. De magazijn- 
administratie moet een aantekening kunnen 
maken dat er een apparaat benevens materiaal 
aan een schip is verstrekt. De inkoopafdeling 
moet deze gegevens hebben om te kunnen na
gaan of de voorraad in hel magazijn moet zuor- 
den aangevuld. De technicus zuil zijn gemaakte 
onkosten vergoed krijgen. De boekhouding wil 
de financiële resultaten van de transactie kun
nen vaststellen. De salaris-adminis tralie zuil 
zueten of onze technicus soms heeft overgezuerkt 
en zo kunt u zelf nog zuel doorgaan met geïnte
resseerden in ’s mans activiteiten op te noemen. 
Daaruit blijkt dan duidelijk dat het werk niet 
gereed is als de technicus dit telefonisch aan de 
inspecteur meldt. De inspecteur zou dit dan

Wat zou het toch gemakkelijk zijn als men kon 
volstaan met elkaar de gegevens mondeling 
door te geven.

Is het niet opvallend dat er bij Radio-Holland, 
dat zich toch als doel stelt hel communicatie
probleem van anderen langs elektronische weg 
op te lossen, zoveel formulieren en papieren 
nodig zijn voor de communicatie in het eigen 
bedrijf?



geraadpleegd.

Koor de verwerking van enigszins omvangrijke

weer moeten doorgeven aan al die afdelingen 
en geïnteresseerden, die er dan toch weer ergens 
een aantekening van zouden moeten maken.
Om al dit extra werk te voorkomen, zijn de 
formulieren ingevoerd welke onmiddellijk na 
afloop van het werk worden ingevuld en daar
na door het bedrijf rouleren, zodat iedere afde
ling daaraan de vereiste gegevens kan ontlenen. 
Die formulieren hebben voorts het voordeel — 
in tegenstelling tol mondelinge boodschappen — 
dal ze kunnen worden bewaard, zodat ze dus 
op een later tijdstip bij navraag weer kunnen 
worden

Dat is 
urenbriefjes, magazijnbonnen, inspectie- en in- 
stallatie-rapporten, mafo’s, 11/13 stalen, reis
rapporten en nog vele andere formulieren in 
gebruik zijn.

Zo’n gelukkig gevoel kunnen wij als bedrijf 
thans ook hebben. Onze organisatie is goed
gekeurd en er zijn nog weer een aantal moge
lijkheden gevonden om de efficiency verder te 
verbeteren.

Maar als een bedrijf 50 jaar groeit en er komen 
mensen en afdelingen bij, dan groeit ook het 
aantal formulieren. De directie heeft daarom 
in hel jubileumjaar bepaald dat het nul van 
alle formulieren, van de hele papierstroom, nog 
eens moet worden vastgesteld door een organi- 
salie-deskundige. Deze deskundige heeft onze 
administratieve organisatie „doorgelicht” en is 
van alle formulieren nagegaan in hoeverre deze 
van betekenis zijn om een goede leiding van 
hel bedrijf mogelijk te maken en op de juiste 
wijze verantwoording te kunnen afleggen.

Als men een medisch onderzoek heeft onder
gaan en men is goedgekeurd, of de dokter zegt: 
als u nu maar dit en dat doet of nalaat, zult u 
oud worden, dan is ieder mens gelukkig.

de reden waarom bij Radio-Holland
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administratieve gegevens is reeds 15 jaar ge
leden hel ponskaartensysteem ingevoerd. Voor 
het ingewikkelde rekenwerk in de salaris- en 
gage-administratie maken wij gebruik van een 
computer.

De administratie als informatie-verwerkend en 
informatie-verstrekkend apparaat staal gereed 
om bij een verdere dynamische ontwikkeling 
van Radio-Holland haar taak te vervullen.

Naarmate onze vennootschap is uitgebreid en 
de cliëntenkring is gegroeid, is langzamerhand 
ook de debiteuren-adminislratie een massale 
zaak geworden, zodat ook hiervoor in 1967 een 
ponskaartensysteem gaat draaien.

Dank zij deze technische hulpmiddelen — en wij 
doen hier maar een greep uit de toepassingen — 
is het mogelijk gebleken om het zich uitbrei
dende werk met de bestaande personeelsbezet
ting te verrichten, want Radio-Holland beschikt 
over een uitstekend team van administratieve 
medewerkers. Dank zij dit team zijn wij in staal 
maandelijks resullatenoverzichlen betreffende 
de Radio-Holland-activileilen te verschaffen, 
balansen te maken en andere financiële over
zichten, waaruit zueer analyses over de liquidi
teit en het investeringsbeleid worden opgesteld. 
Maar voor een inzicht in de gang van zaken en 
in de te verwachten ontwikkeling zijn evenzeer 
koslenoverzichlen en statistische gegevens over 
de opdrachten- en contracten portefeuille, de 
omzetten, de behandelde schepen, verloonde 
uren, gereden kilometers, van belang.
Het zijn deze en nog meer gegevens, welke met 
zorg door de administratie worden opgesteld 
en gedistilleerd uit de door velen verguisde 
papieren rompslomp. Steeds vragen wij ons af, 
of deze cijfers van belang zijn en of de kosten 
verbonden aan de verzameling ervan opwegen 
legen het nut dat zij opleveren.
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Walstra,
Inspectie Singapore.

Privé-ontvangers waren een zeld
zaamheid aan boord, de zeetrajec- 
ten duurden lang en daarom stond

de nieuwsdienst in hoog aanzien. 
Het nieuws werd je onder de vin
gers weggelezen. De radio-officier 
van vroeger was in de eerste plaats 
verbindingsman.

In dit alles is in de loop der jaren 
veel verandering gekomen.

Dat ik me in dit stukje speciaal 
tot de radio-officieren heb gericht, 
is omdat zij zo’n belangrijke rol 
in de geschiedenis van Radio- 
Holland hebben gespeeld, een rol 
die zonder twijfel ook in de toe
komst voor hen zal zijn weggelegd.

Bij mijn indiensttreding als „mar
conist” — in 1931 — kon Radio- 
Holland reeds terugzien op een 
15-jarig bestaan, en vonden wij 
ons al hele pieten. Indien wij ech
ter onze maatschappij beschouwen 
zoals zij thans functioneert, dan 
blijkt wel duidelijk dat wij toen 
nog in de kinderschoenen stonden. 
Zeker, ook in die tijd had de 
„sparks” zijn moeilijkheden, maar 
de radio was nog in een waas van 
geheimzinnigheid gehuld. Het was 
meestal wel mogelijk om tekort
komingen aan de apparatuur (en 
aan de marconist zelf) in dit waas 
te doen verdwijnen en als een bij
zondere verbinding tot stand was 
gekomen, was het prestige spoedig 
hersteld.

Hoe weinig in die tijd bekend was 
over ons beroep, blijkt uit het ver
haal dat mij eens werd verteld, en 
dat sommigen van u ook wel eens 
zullen hebben gehoord. Een pas
sagier verzocht „er bij te mogen 
zijn” als zijn telegram werd over
gezonden. Dit mocht, en toen hem 
werd verteld dat het „over” was, 
vroeg hij verbaasd waarom het 
dan nog op tafel lag

Moge ik besluiten met namens alle 
medewerkers van de Inspectie 
Singapore onze maatschappij bij 
dit 50-jarig bestaan een verdere 
voorspoedige reis en behouden 
vaart toe te wensen.

De radio-officier van heden moet 
er vlug bij zijn met zijn nieuws, 
anders heeft Radio-Nederland of 
een buitenlands omroepstation 
hem de loef al afgestoken. Het 
maken van verbindingen is nog 
steeds een voorname taak aan 
boord en insiders weten dat deze 
taak, ondanks de moderne appara
tuur, er niet gemakkelijker op is 
geworden. Maar voor de buiten
staander is het echter niets bijzon
ders meer. De waardering voor 
ons beroep is voor een belangrijk 
deel verschoven naar de techniek.
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De mens leeft in de tijd, omdat hij 
een begin en een einde heeft. Hij 
leeft eveneens in de oneindigheid. 
Mede door zijn toedoen immers 
wordt de toekomst bepaald. Het 
„nu” is gebaseerd op het verleden 
en de toekomst zal geprojecteerd 
zijn op het heden. Daarom horen 
gisteren, vandaag en morgen bij 
elkaar. Zij zijn niet van elkaar los 
te denken. Toch is het niet goed, 
téveel nadruk op het verleden te 
leggen. Het voorbije is onherroe
pelijk en slechts dienstig om er 
vandaag uit te leren voor morgen. 
Deze gedachten overvallen mij 
aan de vooravond van het 50-jarig 
R.H. jubileum, als ik — romme
lend in vergeelde portretten — 
een foto van ons eerste pand in de 
Bargestraat 14 onder ogen krijg. 
„Cura^aosche Radiocentrale NTM. 
„Radio-Holland” staat er op een 
groot naambord aan de voorgevel. 
Dat is verleden tijd. Bijna lang 
geleden. En toch bestond Radio- 
Holland, waaruit wij hier zijn voort
gekomen, toen reeds twaalf jaar. 
Er is veel veranderd in die tijd. 
Ik mag constateren: er is veel ten 
goede veranderd. Het bedrijf heeft 
een grote vlucht genomen. Het 
heeft zich belangrijk uitgebreid. Ik 
verheug mij hierop, temeer omdat 
allen die aan onze maatschappij zijn 
verbonden hun deel van deze voor
uitgang krijgen. De jongeren onder 
ons zullen dit vanzelfsprekend 
vinden. Misschien hebben zij gelijk. 
Toch zullen zij — evenals de ande
ren die met hen instemmen — 
moeten bedenken, dat deze van
zelfsprekendheid slechts mogelijk 
kan zijn indien ieder zich van zijn 
taak bewust is. Wij zijn in de loop

der jaren naar de erkenning van 
het individuele geweten gegroeid. 
Maar dit inzicht laadt op onze 
schouders de last van een persoon
lijke verantwoording. Persoonlijke 
verantwoording op het eigen ter
rein, welke zonder vertraging 
moet oplossen in een gezamenlijke 
verantwoording voor het geheel. 
De katalysator welke dit proces 
bewerkstelligt is de samenwerking. 
Terugblikkend kunnen wij vast
stellen dat hetgeen is bereikt, door 
samenwerking tot stand is geko
men. Voor de toekomst is de ver
wachting gerechtvaardigd dat die 
weg niet zal doodlopen. Het geeft 
voldoening dit vandaag te mogen 
vaststellen.
Juist daarom zou ik gaarne 6 de
cember persoonlijk op het Hoofd
kantoor in Amsterdam aanwezig 
zijn om mede namens de mede
werkers mijn gelukwensen te voe
gen bij de overvloed van felicitaties. 
Ik zit echter op Curacao, waar 
Radio-Holland tot in de verre om
trek tot een begrip is geworden, 
gelijk overal ter wereld waar R.H. 
zetelt. Voor een enkeling op Cu- 
ra$ao soms ook een wanbegrip. 
Zoals voor de jongeman die mij 
onlangs belde om een verzoek- 
plaatje voor zijn „dushi” (liefje) 
te laten draaien. Evenals voor de 
mevrouw, die meende via ons met 
haar moeder in Broek in Water
land te kunnen spreken.
Mag ik mijn overpeinzingen bij 
dit jubileum besluiten met te ver
wijzen naar de oer-Hollandse Wil
lem van Oranje. Vierhonderd jaar 
geleden zei hij: „Ook zonder hoop
volle verwachtingen kunnen wij 
aan het werk gaan; ook zonder 
vooruitzichten op succes kunnen 
wij blijven doorzetten.”
Hoeveel reden meer is er dan niet 
voor ons om, met de huidige resul
taten voor ogen en een ontzag
wekkende toekomst in het vooruit
zicht, aan het werk te blijven en 
door te zetten. Nieuwenhuis, 

Inspectie Cura^ao.
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oprichters

Inspectie Hongkong.

we
met

daarom de toekomst 
vertrouwen tegemoet

Zouden de oprichters van R.H. 
zich dat 50 jaar geleden ook wel 
eens zo hebben voorgesteld, zou
den zij hebben durven denken aan 
uitbreiding van de maatschappij 
tot in Curagao, Singapore en 
Hongkong?
Het is niet naast de deur, hoewel 
het vanuit technisch oogpunt be
keken allemaal niet zo ver meer 
is. En menselijk beschouwd zijn er 
eigenlijk geen afstanden voor ons, 
omdat alle R.H.-ers voor hetzelfde 
doel werken, ieder op zijn eigen 
plaats.

We mogen het een voorrecht noe
men te weten waarom en waar
voor we werken, zoals dat met ons 
bij R.H. het geval is. In Nederland 
wordt dat misschien niet altijd zo

Over het werk dat wij Radio- 
Hollanders doen gaat de zon eigen
lijk nooit onder. Bij het vallen van 
de avond in Nederland is het op 
Curagao nog volop dag, en als ze 
daar hun spullen gaan inpakken, 
duurt het niet lang of het is in 
Singapore en Hongkong tijd om 
te beginnen. Een leuke gedachte 
is dat wel, vooral als je je er dan 
bij voorstelt dat wanneer er nog 
hiaten mochten zijn, de zaak door 
de radio-officieren, verspreid over 
de gehele wereld, wel aan elkaar 
wordt gesleuteld.

en dat zullen 
bestuurders 

maatschappij

Dat zullen de oprichters van 
Radio-Holland in 1916 zeker heb
ben gedaan, en dat zullen de 
tegenwoordige bestuurders van 
onze maatschappij ongetwijfeld 
nog doen.
Laten 
maar 
zien.

duidelijk beseft, maar op een bui
tenpost als Hongkong, waar de 
rechten van de mens niet zo van
zelfsprekend zijn en waar men 
voortdurend wordt geconfronteerd 
met andere opvattingen en metho
des, voelt men dat steeds weer 
opnieuw.
Wij mogen dankbaar zijn te wer
ken bij een maatschappij waar 
niet enkel in cijfers wordt ge
dacht, maar waar de mens ook als 
méns wordt gewaardeerd en niet 
uitsluitend wordt gezien als mid
del tot het bereiken en vaststellen 
van die getallen, hoe onontbeerlijk 
die overigens voor het bedrijf en 
daarmee voor ons ook mogen zijn. 
Het zijn deze gedachten die mede 
de ruggesteun vormen om het 
werken in Hongkong lichter te 
maken. Het is ook hier niet altijd 
gemakkelijk gegaan, maar hinder
nissen ontmoet men overal en het 
is nu eenmaal niet mogelijk alle 
moeilijkheden of tegenslagen uit 
de weg te gaan. Zij moeten in een 
ontwikkelingsgang als onvermij
delijk worden geaccepteerd en 
naar beste weten worden over
wonnen.
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this
was

new york

Het is bijna alweer een jaar geleden dat ons 
kantoor te New York werd opgeheven.
Toch zou het onjuist zijn R.H.-New York onver
meld te laten in deze PDRH.
Want al bestaat dit kantoor officieel niet meer, 
de verbinding met onze vertegenwoordiger is 
nog niet verbroken. Bovendien heeft de R.H.- 
New York activiteit toch teveel betekend en 
heeft zij teveel bijgedragen in de na-oorlogse 
ontwikkeling van ons bedrijf.
Denken wij aan R.H.-New York van de laatste 
tijd, dan denken wij als vanzelf aan de namen 
B. G. Roetering en H. Kamstra. Zij waren één 
van ons en zijn dat ergens gebleven.
Wie herinnert zich niet de publikaties in PDRH 
„This is New York”, waardoor wij enig begrip 
kregen hoe men daar in die kolossale wereld
stad leeft en werkt.
50 Jaar Radio-Holland.
Het komt u toe te delen in de feestvreugde 
die Radiohollanders op 6 december vervult.
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DE OPRICHTING
EN WAT ER AAN VOORAFGING

Guglielmo Marconi

(i)

Vrijheid is het recht om zichzelf op te voeden 

ten einde niet opgevoed te worden door anderen.

Wanneer wij ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum iets willen vertellen 
over de geschiedenis van Radio-Holland, dan moeten wij ons daarbij 
beperken. Het rijke radioleven van onze maatschappij is te veel omvattend 
om dit in zijn geheel, op enkele bladzijden van dit jubileumnummer te 
beschrijven. We moesten daarom een keus doen en die is gevallen op de 
interessante en belangrijke periode van de oprichting en de eerste levens
jaren van ons bedrijf.
Om enig begrip te krijgen van de omstandigheden die hebben geleid tot 
het oprichten van Radio-Holland. is het nuttig eerst iets van de ,,draad
loze” geschiedenis te vertellen.
We gaan daarom terug naar 1895, het jaar waarin de draadloze telegrafie 
werd geboren. De jonge Italiaanse ingenieur Guglielmo Marconi (21) 
experimenteerde op het landgoed van zijn vader in Pontecchio bij Bologna 
in Italië. Hij was erin geslaagd om door middel van elektrische golven 
over een korte afstand morsetekens over te brengen. Hij noemde het
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werd

van

dat zij genoopt zou
aan de Marconi-maatschappij te gunnen.
Ofschoon men op de eerste, voorlopige internationale radioconferentie 
Berlijn in 1903 een einde trachtte te maken aan het „Marconisme”, onder
vond „Scheveningen Haven” toch moeilijkheden met het tot stand brengen 
van verbinding met Nederlandse „Marconi-schepen”. Men gaf eenvoudig 
geen antwoord.
Er moest dus samenwerking komen en in 1913 kreeg deze te Brussel een

..draadloze telegrafie”. Een jaar later ging Marconi naar Engeland om 
daar zijn apparaten te demonstreren. Men was daar erg enthousiast over 
deze nieuwe vinding en het kostte Marconi weinig moeite om enige voor
uitstrevende zakenlieden te vinden om dit nieuwe medium te exploiteren. 
De maatschappij die daartoe werd opgericht, kreeg aanvankelijk de naam 
„Wireless Telegraph and Signal Company Ltd.” maar in 1900 werd dit 
leeds veranderd in „Marconi’s Wireless Telegraph Company Ltd.”.
De eerste daad van de nieuwe maatschappij was het tot stand brengen van 
een verbinding tussen de wal en het lichtschip „East Goodwill”, een afstand 
van 12 mijl. Enige maanden later, op 3 maart 1899, kreeg de „East 
Goodwin” een aanvaring. Deze veroorzaakte zo’n hachelijke situatie, dat 
dringend om assistentie moest worden verzocht. Hiermede werd „de eerste 
draadloze noodkreet”, die de wereld ooit had vernomen, geslaakt.
Spoedig werden de eerste koopvaardijschepen met draadloze telegrafie 
uitgerust. Onderhoud en vernieuwing van de apparatuur konden moeilijk 
in handen blijven van de fabriek en men zocht daarom naar een organisatie 
die deze service kon verlenen. Als gevolg daarvan verrees op 25 april 1900 
de „Marconi International Marine Communication Company Ltd.” 
(MIMCC). Deze gaf de moeder-fabriek opdrachten tot levering van de 
apparatuur. Het exploiteren daarvan deed zij zelf, terwijl ook de marco
nisten in haar dienst waren. Dit systeem kwam voor de scheepvaartmaat
schappijen neer op het aangaan van huur- en onderhoudsovereenkomsten 
met de exploitatie-maatschappij. Eerstgenoemden genoten dan alle voor
delen die de draadloze telegrafie haar schepen kon bieden, zonder zich 
zorgen te hoeven maken over personeelvoorziening, onderhoud, bijhouden 
van de techniek en het in acht nemen van de internationale bepalingen. 
De Marconi-maatschappij streefde naar een monopoliepositie. De door haar 
geëxploiteerde schepen mochten alleen in verbinding treden met kust- of 
scheepsstations die ook met Marconi-apparaten waren uitgerust.
In 1904 kwam het Nederlandse kuststation „Scheveningen Haven” (SCH) 
gereed, de voorloper van „Scheveningen Radio” (PCH). De apparatuur 

door Telefunken geleverd, hetgeen moet worden verklaard door 
het feit, dat de mededeelzaamheid over de werking der apparaten bij de 
Telefunken-ingenieurs groter was dan bij de Marconi-deskundigen. De 
Nederlandse overheid wilde zelf het heft in handen houden en voorkomen, 

worden de bouw en de exploitatie van het kuststation
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Ir. G. L. Tegelberg

Toen in augustus 1916 de kiel gelegd werd voor het schip, dat onder de 
naam „Radio-Holland” de wereldzeeën zou gaan bevaren, zaten we temid
den van een wrede oorlog. De strijd was in alle hevigheid opgelaaid, niet 
alleen te land maar ook ter zee, waar de kracht van het Duitse onderzee- 
bootwapen zich krachtig liet voelen. De torpedering van de „Lusitania” 
lag nog vers in het geheugen. Een ernstige Amerikaanse waarschuwing 
was daar het gevolg van. De in de strijd gewikkelde partijen hielden weinig 
rekening met de neutrale scheepvaart. De Britse regering had het gebruik 
van draadloze telegrafie aan boord van vreemde schepen in de territoriale 
wateren van het Verenigd Koninkrijk verboden. Bij het naderen van een 
rede of haven moest men de antenne strijken. Iedere telegramwisseling met 
schepen buiten die wateren was bovendien onderworpen aan de Britse

definitieve vorm door de oprichting van de „Société Anonyme Internatio
nale de Télégraphie sans Fil” (SAIT). Hierin participeerden naast de 
Engelse Marconi-maatschappij ook Franse, Duitse en Belgische exploitatie- 
maatschappijen, die reeds eerder hun gedragslijn in overeenstemming had
den gebracht met de beslissingen van de conferentie van Berlijn, waarvan 
de eindprotocollen in 1906 werden getekend. Over de bepaling dat ook 
schepen telegrammen moesten kunnen uitwisselen, ongeacht het draadloze 
systeem dat zij gebruikten, kon men het nog niet ccns worden. Enkele 
landen, waaronder Engeland, weigerden te tekenen.
De Nederlandse koopvaardij was inmiddels niet achtergebleven. Reeds in 
1916, bij de oprichting van Radio-Holland, waren meer dan 100 schepen 
uitgerust met draadloze telegrafie. De Nederlandse schepen werden aan
vankelijk door de Compagnie de TSF en na 1913 door de SAIT verzorgd. 
Tot zover de voorgeschiedenis.
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van Rijn, J. H. Hummel, P. J. Roosegaarde

censuur. De personeelvoorziening en de levering van Marconi-apparatuur 
liepen vast. De SA1T in Nederland, met de hoofdinspecteur R. C. A. Kroes, 
deed weliswaar alle mogelijke moeite het raderwerk in beweging te houden, 
maar de oorlogsontreddering liet zich terdege voelen. Met de verzorging 
van de draadloze apparatuur aan boord van de Nederlandse schepen 
dreigden onze reders tussen schip en wal te raken.
Aan deze onzekere toestand moest een eind worden gemaakt. De draadloze 
telegrafie had in de scheepvaart zo'n belangrijke plaats ingenomen, dat 
varen zonder radio niet meer mogelijk was. De Nederlandse reders zetten 
zich rond de tafel om een oplossing te vinden. Men moest komen tot het 
oprichten van een nationale maatschappij, die zelfstandig kon opereren 
zonder buitenlandse bemoeizucht. Oud-majoor der Genie L. H. F. Wackers 
van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger, die reeds eerder zijn sporen 
op radiogebied had verdiend, had een initiatiefvoorstel dat de vergadering 
als leidraad kon dienen. Het was een goed voorstel, dat dan ook werd 
aanvaard. Zo ontstond in augustus 1916 de oorsprong van de latere Neder- 
landsche Telegraaf Maatschappij Radio-Holland, die in Amsterdam zou 
worden opgericht door de grote scheepvaartmaatschappijen en De Bataaf- 
sche Petroleum Maatschappij. Op 6 december 1916, de dag waarop de 
Duitse troepen Boekarest bezetten, kwam het inmiddels gevormde syndicaat 
bijeen in het Scheepvaarthuis te Amsterdam.
Op die dag stelde notaris Frederik Hendrik van den Helm de stichtingsacte 
op en twee dagen later kwam Radio-Holland officieel in werking, met als 
directeur de heer L. H. F. Wackers. De eerste commissarissen waren de 
heren J. Rypperda Wierdsma, B. E. Ruys, A. J. M. Goudriaan, J. Wilmink, 
J. B. A. Jonckheer, C. M.
Bisschop en C. L. van der Bilt.
Vermeld dient te worden dat de nieuw-benoemde directeur veel steun 
ondervond van ir. G. L. Tegelberg, directeur van de N.V. Technisch 
Bureau Geveke & Go. te Amsterdam. De rol die hij heeft gespeeld in de 
draadloze zelfstandigheid van de Nederlandse scheepvaart, is van onschat
bare waarde geweest.
Aangezien Geveke & Go. tot aan de eerste wereldoorlog vertegenwoordiger 
voor Nederland en Koloniën was geweest van de Marconi-maatschappij, 
was hij de aangewezen figuur om Marconi op de hoogte te stellen van het 
bij de Nederlandse reders gevallen besluit, de exploitatie van radio-zend- 
cn ontvangtoestellen aan boord van Nederlandse schepen over te brengen 
van de SAIT naar een Nederlandse maatschappij. De besprekingen moes
ten omzichtig worden gevoerd. Men wist immers niet hoe Marconi hierop 
zou reageren. Een verkeerde daad zou tot gevolg kunnen hebben, dat onze 
schepen zonder service en zonder voldoende personeel zouden komen te 
zitten, op een moment waarop de nationale mogelijkheden nog niet toe
reikend zouden zijn. Onder normale omstandigheden zou de Marconi-
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R. C. A. Kroes

s.s.

maatschappij er weinig voor gevoeld hebben om haar, via de SAIT in 
Nederland gevestigde belangen prijs te geven. Men begreep wel dat met 
het stichten van een Nederlandse exploitatie-maatschappij, een eigen natio
nale radiofabriek moeilijk achterwege kon blijven.
En deze kwam er dan ook, met in hoofdzaak dezelfde aandeelhouders als 
die van R.H. Op 27 februari 1918 werd, eveneens door notaris F. H. van 
den Helm, de stichtingsacte opgesteld voor de Nederlandsche Seintoestellen 
Fabriek te Hilversum, die tenminste mocht rekenen op één klant van 
allure: Radio-Holland.

Maar op 1 april 1919 was het dan eindelijk zover. Op die datum gingen de 
rechten, de installaties en de goodwill van de SAIT voor wat betreft de

toor had aan 
van een of meer 
voor het uitlenen 
per maand.

Het eerste kantoor van onze maatschappij was - hoe kan het haast anders — 
gevestigd in het pand van Geveke &: Co. aan de De Ruyterkade 113 te 
Amsterdam. We hadden daar een gastvrij onderkomen en beschikten over 
4 vertrekken. De moeizame onderhandelingen met de SAIT, betreffende 
de overname van haar Nederlandse sector, werden hier grotendeels gevoerd. 
In juni 1917 werd door Radio-Holland haar eerste in Nederland gemaakte 
station geïnstalleerd aan boord van het s.s. Mirach van Van Nievelt, Gou- 
driaan &: Co.’s Stoomvaart Maatschappij, spoedig gevolgd door het 
Arundo.
Voorlopig moest Radio-Holland zich behelpen met restanten van de SAIT. 
De aanvullende apparatuur werd gemaakt in eigen werkplaats, uit onder
delen die men bestelde bij de Nederlandse industrie.
De onderhandelingen met Marconi en SAIT waren nog in volle gang. 
Nog menig keer moesten wij een beroep doen op de SAIT, die haar kan- 

het Damrak 80-81 te Amsterdam, voor het beschikbaar stellen 
telegrafisten, voor het leveren van onderdelen, ja zelfs 
van een draaibank, tegen een vergoeding van ƒ 25,—
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Wanneer wij deze Lerugblik nu besluiten, dan doen wij dit niet zonder 
hulde te hebben gebracht aan de mannen van het eerste uur. Aan hun 
doorzettingsvermogen en toewijding is het te danken dat Nederland in de 
radiogeschiedenis zo’n belangrijke plaats heeft weten te veroveren. We zijn 
er trots op, en dit mogen wij zeker bij het „cinquantenaire” van onze 
maatschappij vermelden, dat Radio-Holland vijftig van de zeventig jaren 
die de draadloze telegrafie oud is, haar beste krachten heeft mogen wijden 
aan de ontwikkeling en de toepassing daarvan ten behoeve van de Neder
landse scheepvaart.

Nederlandse scheepvaart, over naar Radio-Holland, alsmede het personeel 
van de SA1T voor zover werkzaam op Nederlands gebied. Hiermede was 
de strijd die gevoerd moest worden voor de draadloze zelfstandigheid van 
Nederland, geëindigd. Radio-Holland kon voortaan haar eigen koers 
bepalen.
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het schip het Wilhelmus. Ondertussen lieten we het gerucht doorsijpelen 
dat er misschien een kans was de uitzending te horen, maar dat het 
geluid vanwege de grote afstand wel erg zwak zou kunnen zijn. Enkele 
passagiers zouden graag het grote gebeuren volgen.
Tien minuten voor de aanvang van de uitzending werd ik in de accukist 
opgeborgen, voorzien van grammofoon en plaat. De ijzeren pijp waar
door de kabels van de accu’s naar de radiohut liepen, was vrij groot van 
middellijn en kon met behulp van een dot poetskatoen vrijwel volledig 
worden afgesloten. Even daarna werden de passagiers in de radiohut 
toegelaten, welke vervolgens hermetisch werd gesloten om alle onge
wenste geluiden te voorkomen.
De chef ging ijverig afstemmen en inderdaad hoorde hij na enkele 
minuten heel zwak het Wilhelmus. De koptelefoon deed de ronde maar 
de laatste luisteraar hoorde al spoedig niets meer, kennelijk „fading”. 
Jammer! Maar ons „gezicht” was gered en daar ging het om!

A. J. de Bock.

RH

„DE PHOHI”
Eind 1927 zou de eerste kortegolf-uitzending plaatsvinden naar het 
toenmalige Nederlandsch-Indië. Hierbij zou Koningin Wilhelmina het 
woord voeren. Op het passagiersschip waarop ik dienst deed, was hier
voor uiteraard wel belangstelling maar de technische uitrusting van het 
radiostation was nog niet van een kortegolf-ontvanger voorzien. Mijn 
chef vond het echter toch wel gewenst hier een mouw aan te passen. 
Vóór de radiohut bevond zich een grote ijzeren accukist, waarin vol
doende ruimte was voor aanvullende apparatuur. Van bevriende zijde 
werd een koffer grammofoon geleend en uit de platenverzameling van

t : ril
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zó oud is ovrh nog niet... .

er enkele jagers in

> een leeftijd van 50 jaar kan worden teruggeblikt, maar 13 jaar werk in het 
j van het leggen van persoonlijke en goede contacten tussen de personeels- 
van de vele Radio-Holland afdelingen, is toch een tijd die met gepaste trots

dat op 
belang 
leden ) 
mag worden vermeld.
In deze jaren heeft het bestuur van OVRH, met de onontbeerlijke steun van de 
leden, met afwisselend succes gezorgd voor de nodige ontspanning na het werk. 
Afwisselend was het zeker en vooral het verrassings-element speelde nog wel 
eens een heel grote rol. Uitgaande van een beetje ervaring wordt voor een 
bepaald evenement een zaal gehuurd voor een 100-tal personen. Prima. Met een 
beetje passen en meten kan dan niets gebeuren. Komen er 80 leden, dan is het 
goed, komen er 120 dan gaat het ook nog wel. Maar waarom kwamen er op die 
bewuste avond — niemand heeft ze geteld — zo'n 150 a 200 man opdraven? 
En gelachen dat we hebben . . . zelfs zonder door de vloer te zakken. En waarom 
kwamen er op die andere avond maar hooguit 20 personen, die in een heel grote 
zaal dicht bij elkaar kropen, om niet het gevoel te hebben alleen uit te zijn? 
Als u toen de gezichten van het bestuur op uw TV-scherm had kunnen zien, dan 
had u het apparaat naar de dealer gebracht met de klacht: lange gezichten, niet 
om naar te kijken.
Het was dan ook niet een strohalm, maar een volledig geslaagde reddingsactie 
voor het bestuur toen bleek dat andere verenigingen met precies hetzelfde, 
onverklaarbare ,,opkomst"-probleem zaten.
En toch, wat er ook is gebeurd, wat er is gedaan, altijd heeft een ieder die 
meedeed aan iets wat OVRH organiseerde zijn eigen kleine herinneringen. Met 
de nodige humor worden die dan ook van tijd tot tijd weer opgerakeld.
Neem dan de „grote” activiteiten die soms een voorbereiding van een kwartaal 
of meer vergen:
de traditionele Jaarfeesten in december met het optreden van onze Toneelclub; 
de OVRH-voetbaltoernooien, waar letterlijk en figuurlijk wordt gevochten om 
de Radio-Holland beker;
de Fotoclub met haar wedstrijden, lezingen en cursussen;
de Klaverjasclub, die soms wegens gebrek aan voldoende ruimte haar deuren 
moest sluiten voor de aanloop van nieuwe leden;
de spannende vossejachten, waarbij het eens gebeurd is dat
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op de Waddenzee,

men

. AHUM. H. A. Seeboldt

afdelingen

waarbij de deelnemers met tassen vol vis

er niet méér 
zo gezellige contact-avonden; dat OVRH 

van de K.N.V.B.; dat voor

na gedane 

geestelijk evenwicht dat wij in deze

voor het bestuur van OVRH dankbaarste evenement, 
de RH-kinderen, want al is er aan dit feest ontzaglijk 

de blijde gezichtjes ziet, dan is alle vermoeidheid

die dit werk biedt, is het overigens jammer, dat 

voor de eertijds

niet meer meespeelt in de zaterdagmiddag-competitie
het St. Nicolaasfeest het speelgoed niet meer, zoals vroeger, door de RH-vaders 

zelf wordt gemaakt.
Niettemin hopen wij, gezien het enthousiasme in de diverse afdelingen en de 
steun welke wij voortdurend van de zijde van de directie mogen ondervinden, dat 

nog vele van onze nieuwe medewerkers hun weg naar OVRH zullen vinden en 
van de mogelijkheden die daar geboden worden veel meer gebruik zal worden 

gemaakt.
Het plezier, dat wij ondervinden in de gezamenlijke ontspanning 

arbeid, is een waardevolle bijdrage tot ons 

gespannen tijden zo hard nodig hebben.

hun enthousiasme een sloot trachtten over te zwemmen om maar zo snel mogelijk 

bij de vos te zijn;
de visserijdagen 

huiswaarts keren;

en last but not least, het 

het St. Nicolaasfeest voor 
veel werk verbonden, als 

spoedig vergeten.

Bij alle vreugde
belangstelling bestaat
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De oude mijnheer van Houten mijmerde nog wat na.
Zojuist had hij enige aantekeningen gemaakt in een schrift waarop in 
een keurig handschrift stond geschreven: „Geschiedenis van de Sociale 
Verzekeringswetgeving in Nederland”. Hij had om deze omschrijving 
zelf wel eens moeten glimlachen maar had bij het in gebruik nemen 
van een nieuw schrift toch steeds weer dezelfde weidse benaming 
aangehouden.
Het was een ietwat ongewone hobby van de heer van Houten. Hij had 
tenminste nog nooit van iemand gehoord die de sociale verzekerings
wetgeving op deze wijze boekstaafde. Het was inderdaad eenvoudiger 
een abonnement te nemen op een of andere uitgave op dit gebied. 
Lang geleden had hij door een bijzondere gebeurtenis belangstelling 
gekregen voor de Sociale Verzekeringswetgeving. Als hij daarna in zijn 
krant iets las over dit onderwerp, maakte hij daarvan eerst een 
voorlopige notitie en, indien later bleek dat deze van belang was, dan 
schreef hij de bijzonderheden in één van zijn schriften.

In gedachten verdiept pakte hij een ander schrift uit de boekenkast. 
Behoedzaam sloeg hij de eerste bladzijde op en las nog eens de dag
tekening boven zijn allereerste notities en toen was het of een 
elektrische schok door hem heen schoot 2 mei 1916. Haastig keek 
de heer van Houten op de kalender. Ja, warempel, 2 mei 1966, het was 
dus vandaag precies 50 jaar geleden dat hij met deze aantekeningen 
was begonnen.
Een ongeval dat hem op weg naar kantoor overkwam, was de aanleiding 
geweest tot zijn grote belangstelling voor dit onderwerp. In het zieken
huis was een gecompliceerde beenbreuk geconstateerd, waarmee hij 
acht weken moest liggen. Een ellendige tijd was dat en niet alleen door 
de pijn. Neen, de financiële zorgen waren minstens zo erg geweest.
De heer van Houten was toen ongeveer een jaar getrouwd en sinds een 
maand de trotse vader van een dochter. De kosten die uit dit ongeval 
voortkwamen kon hij in de verste verte niet betalen. Gelukkig had hij 
een verzekering die voor het grootste deel de ziekenhuiskosten dekte, 
maar zijn salaris werd natuurlijk niet doorbetaald.

De afgelopen 50 jaar heeft — dit nummer van 
PDRH getuigt ervan — op technisch gebied een 
enorme ontwikkeling te zien gegeven.
Maar ook op sociaal gebied is er in die halve 
eeuw ongelofelijk veel gebeurd.
Goede sociale omstandigheden zijn voor de 
mens van ontzaglijke betekenis en zij draagt in 
zeer belangrijke mate bij tot een gelukkige en 
rechtvaardige samenleving.
Het leek ons daarom zeker verantwoord in dit 
jubileumnummer van ons blad aandacht te 
schenken aan het onderwerp
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Invaliditeitswet
In december 1919 treedt deze wet van Minister 
Talma in werking, alhoewel zij reeds in 1913 tot 
stand was gekomen. De bedoeling ervan is om 
aan arbeiders een verzekering te geven welke 
bij invaliditeit een uitkering waarborgt. Tevens 
kan bij invaliditeit op grond van deze verzeke
ring geneeskundige behandeling worden ver
kregen. Alle verzekerden ontvangen bovendien 
bij het bereiken van een bepaalde leeftijd een 
ouderdomspensioen.

In het bedrijf waar hij werkte werd geen bijzonder gevaarlijk werk 
verricht, zodat het personeel niet verzekerd was krachtens de onge
vallenwet van 1901. Het trof dat hij een werkgever had die hem niet 
helemaal in de steek liet, maar hij werd toch genoodzaakt een lening te 
sluiten, waarvan de afbetaling hem jaren zorg had gegeven. 
Piekerend over zijn slechte financiële omstandigheden, was hij in het 
ziekenhuis begonnen met eens op te schrijven welke verzekeringen er 
zouden moeten worden afgesloten, indien men als gewoon werknemer 
verlost wilde zijn van allerlei financiële zorgen die kwamen opdagen 
zodra men, door welke oorzaak ook, niet meer in staat was om te 
werken. Hij stond niet alleen stil bij ziekte, ongeval, invaliditeit of 
ouderdom, maar eveneens bij het feit dat men, gezond zijnde, opeens 
niet meer zou kunnen werken, bij voorbeeld door gebrek aan voldoende 
werkgelegenheid.
Omdat hij er sindsdien een gewoonte van maakte om alles wat op het 
gebied van de Sociale Verzekering tot stand kwam zorgvuldig te no
teren, weet hij nu dat er in de laatste 50 jaar op dit terrein veel meer 
tot stand is gekomen dan hij toen in zijn stoutste fantasieën heeft 
kunnen en durven bedenken.
En onwillekeurig bladert de heer van Houten weer in zijn schriften 
en komt daarbij o.m. de volgende aantekeningen tegen die voor hem zo 
boeiend zijn geworden, omdat zij handelen over het menselijk bestaan.

Ongevallenwetten
1921: de ongevallenwet van 1901 drastisch her
zien, alle ondernemingen worden verzekerings- 
plichtig met uitzondering van de bedrijven van 
landbouw, tuinbouw, bosbouw, zeevaart en zee
visserij, waarvoor, gezien het bijzondere karak
ter van deze bedrijven, afzonderlijke verzeke
ringen in het leven worden geroepen, nl. de 
zee-ongevallenwet en de land- en tuinbouw- 
ongevallenwet. Door deze wetten zijn thans alle 
werknemers verzekerd tegen de geldelijke ge

volgen van een ongeval, mits dit hun in verband met de dienstbetrek
king is overkomen.
De zee-ongevallenwet is een uitvloeisel van de oorlogs-zee-ongevallenwet 
van 1915. Alleen de ongevallen welke het gevolg waren van oorlogs
handelingen vielen toen onder deze verzekering. Door de invoering van 
de zee-ongevallenwet in 1919 zijn thans voor de gehele bemanning van 
een zeevaartuig alle ongevallen op zee verzekerd.
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Tegelijk met deze invaliditeitswet treedt de vrijwillige ouderdoms- 
verzekering (V.O.V.) in werking. Ingevolge deze wet kunnen ook niet- 
arbeiders zich vrijwillig verzekeren voor het verkrijgen van een ouder
domspensioen op een bepaalde leeftijd.

Kinderbijslagwet
Eind december 1939 werd een wet aangenomen 
op grond waarvan aan werknemers voor hun 
kinderen beneden 16 jaar, en in bepaalde geval
len ook voor oudere kinderen, een bijslag wordt 
gegeven. Met deze wet wordt een vaste regeling 
gemaakt voor de uitkeringen die reeds door 
verschillende werkgevers krachtens een collec
tieve arbeidsovereenkomst werden betaald; ook 
de overheid kende reeds een kinderbijslag- 
betaling. Deze wet trad volledig in werking op 
1 januari 1941.
De kosten van de kinderbijslaguitkering komen volledig voor rekening 
van de werkgever.

Ziektewet
Nog een wet van minister Talma. Alhoewel 
deze wet reeds in juni 1913 in de staatscourant 
werd opgenomen, kon zij door allerlei strubbe
lingen pas volledig in werking treden op 
1 maart 1930.
De ziektewet zorgt ervoor dat aan arbeiders bij 
ziekte 80% van hun loon wordt doorbetaald. 
Niet onder deze wet vallen werknemers van wie 
het salaris boven een bepaalde grens ligt, ter

wijl bovendien zijn uitgesloten o.a. spoorwegarbeiders in vaste dienst en 
zeevarenden. Voor hen is een andere regeling tot stand gekomen.

Ziekenfondsenbesluit
Op 1 november 1941 treedt een besluit in wer
king dat de werknemers die onder de ziektewet 
vallen, en nog een aantal anderen (bijv, zee
lieden), geneeskundige verzorging waarborgt. 
Ook de meeste gezinsleden van de werknemers 
vallen onder deze verzekering. De verzekerden 
dienen zichzelf aan te melden bij een erkend 
ziekenfonds (voor zeevarenden: het Algemeen 
Ziekenfonds voor Zeevarenden).
Onder deze verzekering vallen o.a.: 

geneeskundige hulp van huisarts of specialist, 
tandheelkundige hulp; deze hulp geschiedt echter niet altijd gratis, 
verpleging en behandeling in een ziekenhuis voor een bepaalde 
periode.

De voor deze verzekering te betalen premiën worden voor de helft
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De Werkloosheidswet

Interimwet invaliditeits-rentetrekkers
Op 1 januari 1963 is tot stand gekomen een wet welke beoogt een betere

Algemene Weduwen- en Wezenwet (A.W.W.)
Met deze wet, die op 1 oktober 1959 van kracht werd, is een volks
verzekering tot stand gekomen die weduwen en wezen in Nederland 
een waardevaste uitkering waarborgt. Het is een volksverzekering om
dat iedereen die in Nederland woont en ouder is dan 14 jaar onder deze 
verzekering valt. Alle Nederlanders van 15 tot 65 jaar dienen dan ook 
in principe premie te betalen en wel op basis van het genoten inkomen.

Pensioen- en spaarfondsenwet
Het doel van deze wet is om zodanige regels te stellen aan pensioen
fondsen e.d., dat aan de werknemer gedane pensioentoezeggingen ook 
inderdaad kunnen worden verwezenlijkt.
Deze wet is op 1 januari 1954 in werking getreden.

Noodwet Ouderdomsvoorziening

Voor veel ouden van dagen werd in een dringende behoefte voorzien 
door de invoering van de noodwet ouderdomsvoorziening. Deze wet is 
van kracht geworden op 1 oktober 1947. De bedoeling van deze wet was 
om tijdelijk een financiële regeling te treffen voor de Nederlanders die 
de leeftijd van 65 jaar hadden bereikt en van wie het inkomen beneden 
een bepaalde grens bleef. Deze wet gold dus, in tegenstelling tot alle 
voorgaande wetten, voor alle Nederlanders, mits zij aan de genoemde 
voorwaarden voldeden.
De regeling werd voorlopig vastgesteld voor 3 jaar, doch is later nog 
enkele keren verlengd. Gedurende de looptijd van deze wet moest een 
definitieve ouderdomsverzekering tot stand worden gebracht.
Op 1 januari 1957 is deze definitieve volksverzekering er gekomen door 
de invoering van de Algemene Ouderdomswet (A.O.W.). Deze nieuwe 
wet verzekert voor alle Nederlanders ongeacht hun inkomen op 65- 
jarige leeftijd een waardevast pensioen.

Onder deze in 1953 tot stand gekomen wet vielen aanvankelijk alleen 
werknemers die beneden een bepaald inkomen bleven. Sinds 1 januari 
1965 vallen echter alle werknemers onder deze verplichte verzekering, 
die bij onvrijwillige werkloosheid voorziet in een uitkering gedurende 
een zekere periode.

gedragen door de werknemers en voor de helft door de werkgevers. 
Het „ziekenfondsenbesluit” is sinds 1 januari 1966 vervangen door de 
Ziekenfondswet.
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W.A.O.

C. v. Gaaien.

Vermoedelijk zal in 1967 in werking treden de wet op de arbeidsonge
schiktheidsverzekering (W.A.O.). Alle werknemers zullen onder deze 
verzekering vallen.
De ziektewet zal aan deze wet worden aangepast, want met de W.A.O. 
zullen verzekerd zijn de geldelijke gevolgen van een langdurige arbeids
ongeschiktheid (eerst nadat men langer dan 1 jaar is ziek geweest 
ontvangt men een uitkering ingevolge de W.A.O.), terwijl bij kortere 
ongeschiktheid tot werken (gedurende het eerste ziektejaar) een uit
kering zal geschieden op grond van de ziektewet, waaronder dan even
eens alle werknemers zullen vallen. Het is niet meer van belang uit 
welke oorzaak de ziekte is ontstaan, ook een ongeval of invaliditeit 
valt onder deze wetten.
In verband hiermede zullen dan ook de nu bestaande ongevallenwetten 
en invaliditeitswetten kunnen vervallen.

Algemene Bijstandswet
Het doel van deze wet is om Nederlanders, die niet over middelen 
kunnen beschikken om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, 
bijstand te verlenen.
In de meeste gevallen zal dit financiële hulp betekenen welke niet 
behoeft te worden terugbetaald. Onder bepaalde omstandigheden kan 
deze hulp ook bestaan uit het verstrekken van een geldlening.
Het is op grond van deze wet eveneens mogelijk om andere dan finan
ciële hulp te verlenen. Bij het in werking treden van deze wet op 
1 januari 1965 werden de burgerlijke instellingen van weldadigheid 
en armenraden opgeheven.

En deze aantekeningen over de W.A.O. 
behoren dan tot de laatste notities die de 
heer van Houten heeft gemaakt.
Hoeveel jonge mensen, overwoog hij, zou
den zich een voorstelling kunnen maken 
van de enorme verbeteringen die de laat
ste 50 jaren tot stand zijn gebracht. Ja 
sterker nog, hoeveel oudere mensen, die 
deze ontwikkeling voor een groot deel zelf 
hebben meegemaakt, zouden werkelijk 
beseffen welk een sociale zekerheid men 
tegenwoordig in Nederland heeft, verge
leken met bij voorbeeld 50 jaar geleden. 
Toch inderdaad wel de moeite waard om 
even bij stil te staan, al is het maar eens 
in de vijftig jaar, meende de heer van 
Houten.

voorziening te treffen voor invalide werknemers die rente ontvangen 
ingevolge de invaliditeitswet. Een aantal met deze werknemers gelijk te 
stellen groepen vallen eveneens onder deze wet, die voorziet in een 
uitkering boven de reeds toegekende invaliditeitsrente.
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50 jarcn, een hele tijd. Echt een felicitatie waard. Dus allereerst: Radio-Holland 
— van harte gefeliciteerd!
Wie had in 1916 kunnen vermoeden hoe uitgebreid en veelzijdig „onze” maat
schappij na 50 jaren zou zijn. Hoe trots en belangrijk moeten onze collega’s van 
50 jaar geleden zich hebben gevoeld, toen zij naar zee gingen met hun „ultra
moderne” radio-apparatuur. Doch wat zouden ze nu hun ogen uitkijken! Het 
schip van 1966 heeft, zoals de Amerikanen zouden zeggen: elektronica a-go-go. 
Inderdaad, er is ontzettend veel veranderd in deze vijf decennia. Ik kan vrijwel 
niets vertellen over de eerste 22 jaren, omdat ik ze niet heb meegemaakt, doch 
over die volgende 28 jaren is zoveel te zeggen, dat ik eigenlijk niet weet waar te 
beginnen. Als doodgewone marconist, sparks, muziekverknoeier, of hoe je aan 
boord dan ook mag worden genoemd, kan ik u in dit artikeltje slechts zeer 
beknopt laten zien, hoe ik R.H. heb beleefd. Misschien geeft het wel een indruk, 
hoe alles voor de meesten van ons veranderd is.

Iemand die in 1936 iets in radio wilde worden, kwam ongetwijfeld in kennis met 
Radio-Holland. Wanneer je dan als aspirant-radiotelegrafist op school een 
plaats had gekregen, duurde het niet lang of je begon je al een beetje „erbij” te 
voelen. Je sprak over schepen en kuststations, alsof je ermee was opgegroeid, 
maar de meesten van ons waren nog nooit op een schip, laat staan op een 
kuststation geweest. Na een zeer gezellige leerperiode ging je examen doen, dat 
in 1939 in vergelijking met thans, nog zo ontzettend eenvoudig was. We waren 
allemaal even zenuwachtig: dat is niet veranderd. Was je geslaagd, dan gingen 
de poorten van het avontuur voor je open. Daarna kwam de aanstelling en

Eerlijk gezegd wist ik in 1936 nog niet van het bestaan van R.H. af. Ik had nooit 
de affiche gezien „Wordt radio-telegrafist en zie de wereld”. Ik heb deze nóg 
niet gezien, maar als ik ooit een exemplaar in handen krijg, komt hij bij me in 
het radiostation te hangen ter herinnering aan die goeie ouwe tijd, toen radio- 
telegrafisten met pakkie-één aan klaarblijkelijk over de reling van grote passa
giersschepen konden hangen. Ach, ik sta ook nog wel eens aan de reling — aan 
lijzijde met stormweer — want ik ben nog steeds zeeziek in echt slecht weer.

aan de reling . .
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enthousiasme groot. Zelfs zó groot, dat ik het niet eens erg vond om na mijn 
eerste reis die 10 weken duurde, reeds 30 uur later weer uit te varen op een 
weekboot naar Londen. Het leek immers een vakantietocht? Na een paar dagen 
thuis, naar de Inspectie gaan en vragen of ze al een boot voor je hadden? Wel, 
ik heb het gedaan in 1939 en ze hebben heel hard gelachen op de Levantkade. 
Ze zeiden me dat ik zoiets wel nooit meer zou vragen. Een paar dagen later 
kreeg ik toch een fijne boot — de „Columbia”. Na de oorlog werd ik nog op 
heel wat goede en mooie bootjes geplaatst, maar die „Columbia” was het 
voor mij.

stond je eindelijk met kloppend hart in je mooie nieuwe uniform (zonder streep) 
als assistent-telegrafist op een van onze — toen nog vele — passagiersschepen. 
Alle nare dingen welke er aan waren voorafgegaan, waren vergeten: de einde
loze maar noodzakelijke reeks papieren, stempels en handtekeningen (dat was 
toen ook al zo), het wachten op de Inspectie (dat is nu niet meer zo). Alleen die 
glorieuze dag dat je slaagde voor het examen, en het nuchtere telegram dat je 
moest gaan monsteren, lagen nog goed in je geheugen.
Eenmaal op zee en op wacht viel alles wat tegen. Je dacht dat je na al die studie 
alles kon. maar het bleek al spoedig dat je dan pas begon te leren. De eerste 
maal dat ik, buitengaats gekomen, door PCH werd geroepen, maakte me zo van 
streek, dat ik hulpeloos aan mijn chef vroeg: ..Meneer, wat moet ik doen? U 
wordt geroepen door PCH”. Ineens was het leven moeilijk, tóch bleef het

Eerst na de oorlogsjaren begon je als radio-officier te merken dat het niet alleen 
telegrammen, weer- en persberichten waren, waarvoor we aan boord zaten. 
We moesten met de tijd mee. Steeds meer nieuwe apparaten en niet alleen voor 
de radioverbinding, doch ook voor navigatie- en vele andere doeleinden. Het 
rustige leven van de radio-officier aan boord van een vrachtschip in 1939 kan
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niet meer worden vergeleken met de zo uitgebreide werkzaamheden van thans. 
Het zijn niet alleen de telegrammen en gesprekken en het radiostation welke 
moeten worden verzorgd. In de meeste gevallen heeft hij alles waar een radio
buis of transistor in zit, onder zijn hoede. Vaak is hij dan nog betaalmeester, 
algemeen secretaris van de kapitein en organiseert de sport en de uitstapjes aan 
boord. Wilde iemand nog zeggen dat we overbodig worden? Ik zal het nooit 
geloven.
Voor telefonie heb je geen radio-officier nodig, zeggen enkele zeer vooruit
strevende mensen. Maar als die telefonie kapot is of door slechte verbinding al 
lang niet meer verstaanbaar, komen de telegrafische tekens nog altijd leesbaar 
door. Al zijn er geen radio-officieren meer op weekbootjes, op de grote vaart 
blijven ze, al is het maar voor de computer en de andere elektronische appara
tuur welke aan boord van het toekomstige schip zullen staan om het naar zijn 
bestemming te leiden.
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collega X die en die dag 
Misschien kan er voor de 
worden gemaakt. Dan kan 
ruimtevlucht niet mogelijk 
De radiosurprisedienst blijft natuurlijk bestaan, zowel voor zee- als ruimtevaart.

Thans wordt men nog opgeleid voor radio-officier ter koopvaardij, doch hoe 
lang zal het nog duren vóórdat deze opleiding gericht zal zijn op de ruimtevaart? 
In 1916, en zelfs in 1941, wist nog niemand welk 
nemen. Waar zal cnze maatschappij over 50 jaar 
officier dan nog bestaan?

Verder lijkt het me wel zeker dat we niet meer zo langdurig PCH hoeven te 
roepen. We hebben tegen die tijd allemaal onze eigen frequentie. Geen gedrang 
meer. Het is dan geen kwestie meer van zo kort mogelijk, maar zo lang mogelijk 
QSO. Ze zullen blij zijn verbinding met je te hebben. Na 50 jaar kunnen we tot 
de conclusie komen dat we er veel beter voorstaan dan ooit. En ik bedoel dit in 
alle opzichten. Bij het voortschrijden der jaren zullen we ongetwijfeld meer 
verbeteringen krijgen.
We hebben onze radiostations, alhoewel niet eenvoudiger, steeds moderner zien 
worden. We hebben er veel nieuws bij moeten leren, maar onze positie aan 
boord is er zeer zeker op vooruitgegaan. Wij radio-officieren hopen dat deze 
vooruitgang zal worden bestendigd, vooral in het vooruitzicht dat onze positie 
aan boord steeds belangrijker zal worden.
Radio-Holland, ik wens u nog vele ma.'en 50 jaar erbij!

een vlucht ons bedrijf zou 
zijn? Zou de naam radio-

Hoe lang zal het nog duren dat, thuis zijnde met 
inspecteur op de telefoon-TV (of TV-telefoon) verschijnt en instructie geeft om 

te gaan aflossen op ruimtestation nummer zoveel? 
afwisseling wel weer eens een reisje met een boot 
je weer eens wat meenemen voor thuis, wat bij een 
is. Wie wil er een stuk meteoor in huis hebben?



in zijn vingertoppen

en hij kon

Oktober 1832. Door een speling van het lot was de ruim 
dertig jaar oude Amerikaanse portretschilder Samuel B. 
Morse met het langzame zeilschip ..Sully" onderweg van 
Frankrijk naar Amerika. Een beetje verveeld keek hij naar 
de verrichtingen van zijn medepassagier. Dr. Jackson, die 
een aantal goocheltrucs vertoonde. Op een gegeven mo
ment haalde hij twaalf eieren uit een lege hoge hoed. 
De passagiers lachten en klapten. Samuel B. Morse, die 
na de plotselinge dood van zijn vrouw naar de oude 
wereld was overgestoken om te trachten daar opnieuw 
inspiratie op te doen, wist nu zeker dat hij altijd een 
tweederangs portretschilder zou blijven. Hij kon niet 
schilderen als die oude Europese meesters.
evenmin goochelen zoals Dr. Jackson.
Deze haalde glimlachend een oud hoefijzer te voorschijn, 
dat hij met een geïsoleerde draad omwikkelde. De uitein
den van die draad verbond hij met een batterij. Klets! Een 
paar spijkers, die hij op tafel had gelegd, schoven onmid
dellijk tegen het hoefijzer aan. omdat dit  magnetisch 
geworden was. Gefascineerd keek Morse toe hoe Dr. 
Jackson de proef herhaalde; telkens als hij de stroomkring 
sloot werden de spijkers aangetrokken, en als hij de draad 
los nam van de batterij, vielen ze er af. Op dat moment 
zag Morse in plaats van spijkers potloden bewegen; 
bewegende potloden die men elektrisch kon bedienen.
..Heeft die magneet enig praktisch nut, Dr. Jackson?” 
vroeg kapitein Peil.
..Natuurlijk niet”, antwoordde Dr. Jackson. ..Maar is het 
niet grappig?"
Samuel B. Morse werd de volgende dagen niet meer 
gezien; hij bleef in zijn hut. De steward wist te vertellen 
dat hij zat te tekenen.
..Wat heeft u toch al die tijd gedaan?" vroeg kapitein 
Pel! na aankomst in New York.
..Onthou dit goed", antwoordde Samuel B. Morse. ..ik 
heb de verreschrijver of telegraaf uitgevonden".
Kapitein Peil schudde z'n hoofd; hij geloofde er niets van, 
hoewel de wereld rijp was voor een snelle, accurate be
richtgeving. Men had zich eeuwen lang moeten behelpen 
met rooksignalen, tam-tams, koeriers op snelle paarden 
en — als de zon scheen — spiegeltjes. Maar toen Morse 
van boord stapte, ging de wereld een nieuw tijdperk in. 
Jaren lang werkte hij aan zijn telegraaf, levend op de 
rand van de hongerdood, omdat hij van zijn schamele 
verdiensten steeds opnieuw spullen kocht. Hij kreeg hulp
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Samticl B. Morse

en logisch denken.
J. Noordegraaf

van een enthousiaste jongeman, Vail genaamd, die de 
seinsleutel voor hem maakte, waarmee Morse zijn stroom
kring met de hand kon sluiten of openen. Aanvankelijk 
was de telegraaf niet meer dan een stuk ijzer, waaraan 
een potlood zat vastgebonden. Als het ijzer bewoog, ging 
het potlood mee; en het ijzer bewoog, omdat het door 
Morse op afstand werd bediend.
Weldra werden de eerste proeven in het openbaar ge
nomen. Maar een afgunstige postdirecteur, Johnson ge
naamd. liet de draden doorknippen en de telegraafpalen 
omzagen, omdat hij bang was dat het door hem ontwik
kelde systeem van expresdiensten door de telegraaf zou 
worden weggevaagd.
Toch vond de telegraaf ingang; zó snel zelfs, dat Johnson 
volledig omzwaaide en zichzélf voor uitvinder begon uit 
te geven.
Morse en Johnson moesten voor de rechter komen om uit 
te laten maken wie de patentrechten toekwamen. Op die 
dag zag kapitein Peil, Samucl B. Morse weer. Hij moest 
onder ede verklaren dat Morse al in 1832 tegen hem 
gezegd had, dat hij bij hem aan boord de telegraaf had 
uitgevonden. Kapitein Peil had het goed onthouden, en 
Johnson verloor.
De proefnemingen gingen door. Morse moest gebruik 
maken van een oude Amerikaanse marinecode, die veel te 
gecompliceerd was. Door de nood daartoe gedwongen 
ontwikkelde hij toen een nieuwe code. Hij pakte een krant 
en telde de letters; de letter e kwam het meest voor, en 
daarna de t. Deze letters zouden dus de kortste tekens 
moeten hebben.
Zo werd de e één enkele punt, en de t één enkele streep. 
Door systematisch verder te werken ontstond zo de 
wereldbekende, praktisch ongewijzigde morsecode. Deze 
was zó eenvoudig, dat in de loop der jaren duizenden 
mensen in punten en strepen leerden denken. „Tutaah" 
of ..puntstreep” werd voor hen een a, enzovoorts. Zij 
verstonden de puntstreep-taal even snel en goed als de 
normaal gesproken woorden.
En zo flitsen heden ten dage seintekens via radio, kabels, 
draden en straalzenders over de aarde en door de wereld- 
ether. Samuel B. Morse is er rijk van geworden, maar één 
jaar voor zijn dood in 1872 — toen hij 80 jaar was — 
seinde hij zelf nog vanuit het machtige Morse Building 
aan alle telegraafkantoren in Amerika: — vrede op aarde, 
goede wil onder alle mensen —.
Die boodschap getuigt wel van zijn werkelijke ideaal: de 
mensen dichter bij elkaar brengen. Terwijl de oude man 
daar zat te seinen had hij, letterlijk en figuurlijk, de wereld 
in zijn vingertoppen.
Sindsdien is de term SOS gemeengoed geworden; duizen
den mensenlevens heeft Morse met zijn telegraaf en code 
gered. En wanneer wij ons thans over die code heen- 
buigen. zien wij het resultaat van koel 
maar óók van een groot en open hart.
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Over een halve eeuw reclame RH

nummer

de reclame-activiteiten die wèl te achterf-» -alen zijn, de

■

Reclame in 
1925

Toch willen we graag 

revue laten passeren.

In de beginjaren van de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij ,, ^dio-Holland 

was er vanzelfsprekend niemand die het nut van reclame maken i nzag voor het 

leveren van produkten en het verlenen van diensten aan een zeer perkte markt,

die bovendien op bijzondere wijze aan het toeleveringsbedrijf gelieerd.

kan men nu, in 1966, eigenlijk niet 
spreken. U moet daarvoor maar coerz 
wachten op het PDRH'se jubileum — 

bij het 75-jarig bestaan.... 

Moderpt i ii i 
Ocbeepsradio insvallat'e. 
voorzien var? ricbtir?gzoe<en 
er> ingericht voor gedcrppr - 

ongedcrnpl verk^c*
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Neem nu ook Telefoon-Aan-Boord van

RADIO HOLLAND IMW
AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 562 TEL. (020) 64242

, u bent verzekerd van 
ige en u kunt zich ver
sral aanwezige service-

Zoek uw marifoon uit bij Radio-Holland. U heeft 
daar keus uit vele modellen, 
snelle en vakkundige monta{ 
laten op een efficiënte en ovei 
organisatie.

Jen. 
lavendien- 
•t sluis- en

O O

« °

even op !”
Op vele honderden binnenvaartschepen is dat nu 
de gewoonste zaak van de wereld Want daar heeft 
men een marifoon aan boord
Zo’n marifoon is alleen al een gemak voor gewone 
telefoongesprekken met uw relaties ean de wal. 
Maar een marifoon biedt méér mogelijkhedi 
Direct contact met andere schepen, havendit 
sten, havenradarposten en straks ook mei 
brugwachters.

„bel ze

0 <D <D ?
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Houthuys.

En dat is tenslotte het enige doel van de reclame: de verkoop stimuleren.

geïntroduceerd bij ieder die 

daarom méér geadverteerd, 

schijnt sinds enige tijd een I

Behalve voor de introductie van nieuwe typen worden deze media ook gebruikt 

om in scheepvaartkringen belangstelling te wekken voor nieuwe soorten apparaten 

en voor de gebruiksmogelijkheden van scheepselektronica in takken van scheep

vaart waar dergelijke produkten in het geheel nog niet bekend waren.

1916 — 1966 betekent voor R.H. ook een 

mensen tot wie wij ons willen richten om 

volle commerciële activiteiten kunnen niet 

gaande en 

„en gros” en 

klant nodig heeft 

schaffing toch

er ver

in advertenties alleen wat naamreclame, op brochuregebied enkele kleine gedrukt) 

pamfletten over de nieuwe toestellen. Maar de informatie 

moest beter v/orden. Niet alleen meer 

we deelnemen aan tentoonstellingen, 

showrooms. Een nieuw produkt moet

belangstelling

;or en

wel honderd maal vergrote kring van 

te informeren en te propageren. Succes

meer los gedacht worden van vooraf

begeleidende publiciteit. Die publiciteit is het middel geworden om 

bij herhaling juist die informaties te geven, welke de toekomstige 

om een nog niet of wellicht slechts vaag voorgenomen aan- 

eens met een-man-van-RH te gaan bespreken.

Hierin kwam pas enige verandering toen R.H. haar werkterrein uitbreidde naar 

de kustvaart. Op zeer summiere wijze werden onze eigen richtingzoekers ge

adverteerd, maar het was meer het startsein voor een nieuwe bedrijfsepisode dan 

een welbewuste poging om een nieuw artikel te introduceren en te propageren.

:e 

over de apparatuur 

op papier, maar ook in natura. En zo gaan 

er wordt gedemonstreerd en er komen 

nu op de snelst mogelijke wijze worden 

> er belangstelling voor zou kunnen hebben. Er wordt 

er wordt gewerkt met rondschrijfbrieven en 

huisorgaan.

Na de oorlog ontstond een geheel andere situatie; nieuwe apparatuur, nieuwe 

markten en concurrentie. R.H. ging uiterst voorzichtig op het reclamepad, want 

we waren toch geen AHI

Ook toen dus nog geen grote behoefte aan reclame, want R.H. was het enige 

bedrijf in de scheepsradiosector en het afzetgebied té beperkt om een nieuw 

produkt populair te maken.
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December 1985. Ik voel me oud op die veel te grote schepen, in die mammoet- 
havens. Je groeit met je tijd mee, hebben ze altijd gezegd. Forget it. Het gaat 
allemaal veel te snel, duizelingwekkend, kwadratisch, met de vierde macht. 
Op ’n gegeven moment sta je buiten spel. Geestelijk bedoel ik. Je krijgt nog een 
duwtje, maar in feite sta je er naast. Je hebt teveel om op terug te zien. De 
jaren gaan tellen. Je ervaring wordt te groot, zó groot dat je te gauw je hoofd 
schudt over wat een brok vooruitgang zou kunnen worden.
Kijk hem, kijk hem nou. Aan de wand van zijn cabin hangt het schema van de 
nieuwste computer. Draden, iransistoren („torren” zeggen wij nu), blokken, 
brainwerk. Ik zou zo niet willen leven of varen, maar hij vindt het normaal 
gedurende zijn maandelijkse vaartijd te worden uitgebuit. Daar slaat immers 
verlof tegenover, zij het dat dit gedeeltelijk studieverlof is, om bij te blijven. 
Ze zijn spitser, afgelrainder, bevattelijker. Het zijn tegenwoordig allemaal ren
paarden met hoge nummers. Ze zijn niet meer in te halen. Het zijn super
mensen, op hun gebied dan. Na een maand worden ze afgelost, waar ook ter 
wereld. Maand uit. maand thuis.
Hij kijkt me aan met hel leedvermaak en de overmoed van de jeugd. Hij heeft 
gelijk. Hij heeft er het recht toe. want hij is twintig. Ontstellend. Hoe lang is 
het geleden dat dc vonkzender verdween? Boven zijn kooi hangt, als relikwie, 
een PCC 81; destijds een hypermoderne buis. Buizen, wat zijn dat?, hoor ik 
hem denken. Dingen uit het verdwenen buizentijdperk, te vergelijken met de 
oertijd. Feitelijk zou ik hem die ouwe TAJ buis moeten tonen, die ik nog ergens 
heb bewaard als aandenken uit de tweede wereldoorlog. Nee, loch maar niet: 
hij heeft z’n eigen wereldje. Laat ik hem niet overbelasten. Hij zal in de 
toekomst meer zien gebeuren dan hij kan bijhouden, al gelooft hij dit nü nog niet. 
Gelukkige jeugd. Zijn salaris bedraagt SE 6000,— per maand, zesduizend Euro
pese dollars. Enorm, dat bedrag. Maar enormer is het, dal er Europese dollars 
zijn. Toen wij zo jong waren, droomden we van een Verenigd Europa. We 
piekerden over iemand als de Gaulle, de supernationalist. Zou ik hem nee, 
niks vertellen. Het is zijn leven!
De term overwerk zegt hem niets. Hij werkt zolang dal nodig is. Hij wordt dik 
betaald. Hij behoeft niet te streven naar meer verdiensten. Over het algemeen 
is zijn dag gevuld met preventief werk. Komt er trouble, dan is het meestal te 
verhelpen, omdat hij de tools en de knowhow heeft. Zo niet, dan is lokaliseren 
van het foute onderdeel minutenwerk, druk op de ponsknop. weg het bericht, 
tien minuten later antwoord. Zo gaat dat tegenwoordig. De inside story wordt 
moeilijker. maar de bediening eenvoudiger, de mogelijkheid groter.
Geen overwerk meer. Zou ik hem vertellen hoe dat vroeger Welnee! 
Shul up. old man. Wanneer werd al die rompslomp afgeschaft? In de jaren
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zeventig. Het werd ook te gek. AOWee. AZWee, ZwWee, pensioenfonds, belas
ting zus. zo, direkt, indirekt, aanslagbiljet. Wat ’n waanzin, achteraf bezien. 
Gelukkig werden we wijzer, zij het krachtdadig, want een en ander hief zich op 
een gegeven moment vanzelf op. omdat niemand het meer begreep. Zal ik hem 
vertellen dat boer Koekoek en Provo’s daar ook nog een handje welNEEü 
Sjonge, wat ’n ramp. Het leek een revolutie, aardbeving. Stelsels rolden van hun 
voetstuk, mensen gingen ondersteboven. Erger dan de beurskrach van. Ach 
wal! Niets voor hem, iets uit de geschiedenisboekjes.
Staatspensioen, daarmee uit. Voor de rest dient de mens voor zichzelf te zorgen, 
te sparen. Nee, hij zal niet doodgaan van het staatspensioen, maar dat is 
psychologisch niet te hoog gesteld, omdat men ingezien heeft, dat eigenbelang 
stimulerend werkt. Een oerwet, in nieuwe vorm. Niemand betaalt belasting, 
zoals destijds in de Sovjet Unie al bestond, en toch het Amerikaanse systeem 
van private enterprise gehandhaafd. Ongelooflijk. Tenminste als IK terugkijk. 
Voor hem? SOIT! Logisch toch?! Alles is logisch voor die knaap. Superman, 
opgekweekt via de TRU methode, gedeeltelijk tijdens de slaap.
Gelukkig mens, onbelast door het verleden. Fysiek sterk, mentaal gewassen 
voor zijn taak. Freud, Einstein, Marconi ze zouden ervan opkijken. Hij is 
hun erfgenaam.
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Dit wordt geschreven voor het jubileumnummer van ons blad PDRH. Daarin 
moet iets gezegd worden van de zeevaart in de afgelopen tien jaren. Tien jaren, 
die zich juist bij uitstek kenmerken door verandering, door ontwikkeling.
Bij zeevaart denkt men aan deze drie factoren: de zee — het schip op die zee — 
de man op het schip. Van deze drie veranderen alleen de laatste twee — het schip 
en de mens — voortdurend. En ongemerkt doch onloochenbaar voltrekken zich 
deze veranderingen steeds sneller, ondanks tradities of conservatieve inslag.
Foto’s en illustraties van zeeschepen van enkele tientallen jaren geleden laten ons 
zien, dat type en uiterlijk van de schepen snel aan het veranderen zijn. Dit geldt 
zowel voor de grote vaart, de kustvaart als voor de visserij. De schepen zijn 
groter, krachtiger en duurder dan ooit, de machines en instrumenten zijn gecom
pliceerder geworden en nog voelen wij aan alles, dat wij ons slechts aan het 
begin van een overgangsstadium bevinden. Als het er veel op lijkt dat de mens 
aan boord dit geruisloos en zonder schokken ondergaat, kan dit enerzijds worden 
verklaard uit het feit, dat die mens zelf eveneens ongemerkt verandert, anderzijds 
uit het boven aangehaalde feit dat de zee zichzelf blijft.

In de grote en steeds weer indrukwekkende natuur die wij in deze wereld om ons 
heen weten, vormt de wijde zee nog altijd een onveranderlijk oer-element, dat 
zich niet laat beïnvloeden door de vooruitgang van de mens en zijn techniek. 
Niet romantisch, maar zakelijk als de voortdurend aanwezige, vormt deze zee het 
grootse décor waartegen het werk, het leven van de zeevarende zich voltrekt, of 
hij zich dat bewust is of niet. Door goed en slecht weer, zeegang en mist, storm 
en ijs worden de voortgang van de reis en daarmee het werk van de zeeman 
beïnvloed.
De zee is een factor die voor een belangrijk deel het levenstempo bepaalt en 
tevens een besef voor ruimte en afstand schept, zelfs in een tijd waarin grote 
snelheden grote afstanden overbruggen. Soms stelt de zee zich tegenover de mens 
op als een gevaar, dat dan veel tastbaarder is en veel directer imponeert dan de 
bekende risico’s en gevaren die alle weggebruikers aan de wal bedreigen. 
Daarom getuigen de gevoelens van de ervaren zeeman tegenover de zee van een 
blijvend ontzag en een voortdurende waakzaamheid, omdat hij weet dat de zee 
niet te beteugelen is. Zijn traditionele inslag en afkeer van veranderingen moet 
uit dit nauwe contact met de elementaire krachten worden verklaard.



300000 ton drtagvarmoQen

maar een

Hier zijn de veranderingen: snelheid en tempo, kortere ligtijden in de havens. 
Een veranderde sfeer aan boord. De air-conditioning werkt in de hand dat men 

men zijn leven leeft en brieven schrijft, 
hobbies van modelbouw tot fotografie beoefent. Men leeft 

en de jongeren weten niet beter, ze hebben nooit 
kunnen niet vergelijken. Het gevoel voor de groep ver-

Dc reusachtige supertankers en de vervaarlijke bulkcarriers met hun gehele accom
modatie en het brughuis achterop, als waren het coasters met hoogmoedswaanzin, 
mogen gemeerd in een haven veel weg hebben van gigantische drijvende eilanden 
— op zee echter kunnen ze harder en gemener slingeren of stampen dan de 
gemoedelijke tien- of achttienduizendtonners. die een gunstiger slingertijd hadden, 
of dan de kleine coasters, die soms als meeuwtjes over de oceaangolven gaan. 
Bovendien krijgen ze met slecht weer soms indrukwekkende stukken water over, 
en menige supertanker met ..alles achterop" trilt in resonantie met de schroef tot 
de mensen er stapel van worden. Men schijnt het te nemen, evenals men vroeger 
de kakkerlakken, de hitte en andere ongemakken nam — als zeeman.

zijn hutdeur gesloten houdt, waarachter 
studeert, leest en 
immers veel meer op zichzelf 
anders meegemaakt en ’ 
zwakt, maar een merkwaardig verschijnsel is ook dat het status-gevoel van de 
zeeman binnen zijn kring wel groeit, maar niet naar buiten treedt. Nog niet. 
Andere verschillen met vroeger liggen in de verbeterde gages, verlofregeling en 
sociale omstandigheden. Heeft men ook juist in de laatste tien jaar niet veel meer 
contact met het leven aan de wal en het wereldgebeuren gekregen dan vroeger? 
Bandrecorders en gesproken brieven, luchtpost, geregelde toezending van Wacht 
te Kooi en van rcderijbladen en vaktijdschriften, de radiotelefonie en de voortgang 
van de techniek hebben alle te maken met het gewijzigde beeld.

De laatste tien jaren hebben in de zeevaart ongeveer evenveel verandering te zien 
gegeven als in de voorgaande vijftig jaren. Er is een sterke versnelling in de 
wetenschappelijk-technische vooruitgang. Miljoenen jaren lang is de aarde onbe
woond, is de zee onbevaren geweest. De oceanen bespoelden volkomen verlaten 
stranden. Vlakten, wouden en moerassen kenden slechts de stem van wind en 
donder. Zelfs de honderdduizenden jaren waarin de voorouders van de mens op 
aarde leefden, konden het aanzien van onze planeet niet noemenswaard wijzigen. 
De eerste gereedschappen zijn nog eeuwenlang te primitief geweest om over te 
praten. De eerste zeevaart bestond slechts uit een wanhoopspoging op een vlot 
of boomstam. Pas omstreeks 4000 jaar voor Christus komt er een werkelijke 
sprong in de ontwikkeling met de bouw van steden en pyramiden. met de cultuur 
van schrift en klei-tabletten, met de bouw van echte schepen. En dan gaat de 
ontwikkeling zich versnellen. Vergeleken met de miljoenen jaren die aan de 
denkende mens voorafgingen, waren de 6000 jaren die wij „beschavingsgeschie
denis" noemen, een enorme verandering, maar in vergelijking met de laatste eeuw 
ging alles nog langzaam en zien wij juist nu een ongekende sprong in de 
ontwikkeling ten opzichte van voorgaande tijden. De Franse filosoof Fran<;ois 
Meyer heeft beweerd dat ieder tijdperk in de ontwikkelingsgeschiedenis van de



JHK

4

en hij heeft dit aan de hand

Het tijdperk van de automatisering — toverwoord en nachtmerrie voor de reder — 
met als eenzame voorloper het reeds oude Auto-Alarm-Toestel. en met als eerste 
aanzet datalogging, T.O.R. en hydraulisch/elektrische afstandbediening- en con- 
tróle-systemen, is in deze tien jaren ingeluid. Is het een wonder dat wij, zo nauw 
bij zeevaart en techniek betrokkenen, geboeid uitzien naar de ontwikkeling die 
na het afgelopen tijdperk van deze tien jaar zal volgen?

mens vijfmaal zo snel doorlopen wordt als het vorige, 
van interessante grafieken geïllustreerd.
Een feit is, dat in het vijftigjarig bestaan van onze maatschappij de laatste tien 
jaren de meeste en meest ingrijpende veranderingen op het gebied van de zeevaart 
hebben meegebracht. Het was een lang verhaal van de boomstam naar de roei
boot. van het zeilschip tot de stoomboot. Maar het is een sprong te noemen dat 
in de laatste tien jaren de tonnenmaat der schepen uitgroeide van tien- naar 
honderdduizend. Het is in deze tien jaren. dat het koopvaardij-atoomschip werd 
gebouwd, dat het verschijnsel zich manifesteerde van snel opkomende vloten 
onder vlaggen van jonge landen, die tot voor kort nog onzelfstandig bestuurde, 
achtergebleven gebieden waren. Het is in deze tien jaren dat traditioneel mari
tieme landen hun vloten — vooral percentsgewijs — hebben ingekrompen, en dat 
nieuwe begrippen van voortstuwing, ladingbehandeling en navigatiemethoden de 
stoot gaven tot het ontwerpen van geheel nieuwe scheepstypen.
In de laatste vijftig jaren is het zeeschip uitgegroeid van een eenvoudig, solide 
bouwsel tot een ingewikkelde fabriek vol moderne apparatuur. Maar het is vooral 
in de laatste tien jaren, dat in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten een 
ombuiging is gekomen van apparaten die dienen voor hogere veiligheid en groter 
gemak naar die waarbij men streeft naar automatische bediening, om het mense
lijk ingrijpen gedeeltelijk over te nemen of. zo mogelijk, uit te schakelen.



^nii

HERINNERINGEN
VAN EEN R.O. VROUW

ervaringen opgedaan, speciaal

Maar het gaat toch altijd anders, plan
nen maak je en Amor strooit roet in 
het eten. Hoewel dat eten me nooit

Mijn interesse voor schepen knapte 
echter niet af en het was dan ook niet 
verwonderlijk dat ik later bij een Sleep- 
vaart Maatschappij terechtkwam, nl. 
Bureau Wijsmuller. Ook de reislust en 
de zin voor avontuur bleven, en zo 
kwam het idee bij mij op om later een 
zeeman te trouwen. Ik kwam er al 
gauw achter dat je, om mee te kunnen 
reizen, wel een wtk of stuurman moest 
zien te strikken.

Ik herinner me nog als de dag van 
gisteren dal er een voorlichtingsgesprek 
in onze klas werd gehouden door 
iemand van R.H. De eerste die daarna 
informeerde naar de mogelijkheid tot 
plaatsing op de school, was uw 
Anuschca. Geheel tegen ieders ver
wachting in werd er niet smalend naar 
dat „malle kind” gekeken door die 
meneer, maar werd mij verteld: „je 
kunt wel komen studeren, maar em
plooi op een Hollands schip krijg je 
toch nooit. Je zult op een Noors of 
een Fins schip moeten gaan varen 
later”. Nou, dat was een afknapper, 
want ik had me heilig voorgenomen 
om later met m’n broer, die voor wtk 
studeerde, op hetzelfde schip aan te 
monsteren, om zo altijd verzekerd te 
zijn van betrouwbaar gezelschap.

Gelukkig heb ik een heleboel leuke 
1 van de 

kant van zeelieden en ex-zeelieden en 
hun vrouwen.

Mijn relatie tot Radio-Holland is 
eigenlijk een samenloop van omstan
digheden. Zoals u weet is er een tijd 
geweest dat aspirant-leerlingen voor de 
telegrafistenopleiding alleen mulo-a 
nodig hadden als ondergrond (hoe dat 
nu ligt weet ik niet), en in die tijd was 
ik zelf net aan mijn eindexamen toe. 
Ik was vrij goed in natuurkunde en 
Engels. Bovendien had ik, doordat ik 
alléén met mijn tweelingbroer samen 
was opgevoed, nogal jongensachtige 
toekomstidealen.
Vanaf mijn 13e jaar had ik gecorres
pondeerd met een marine-telegrafist en 
van hem had ik de kunst geleerd in 
morsetekens te schrijven, hetgeen mijn 
vriendin en mij zeer van pas kwam bij 
het doorgeven van antwoorden bij 
proefwerken. Deze spiekmethode vond 
echter een roemloos einde bij een 
leraar die in dienst telegrafist was ge
weest, en die onze „post” onderschepte. 
Enfin, ik had het in mijn hoofd „mar
conist” te worden en toen op onze 
school aanplakbiljetten verschenen met 
vermelding van aanvangs- en top
salaris, werd ik ook nog aangetrokken 
door het financiële aspect.

Op een gezellige redactievergadering, 
waar ik als gast aanwezig was, vroeg 
men mij of ik in het jubileumnummer 
van PDRH eens iets over mijn erva
ringen als telegrafistenvrouw zou 
willen schrijven.
Hemeltjelief, denk je dan eerst, waar
óver moet ik schrijven?
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Anuschca.
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uitbarstte, 
en 

op te beuren. „Je 
denken”, zei hij: „je

Twee dagen was ik in ondertrouw toen 
mijn aanstaande een kustreis moest 
maken. Ik werkte, zoals gezegd, bij 
Bureau Wijsmuller en op een ochtend 
ging ik gewoontegetrouw even de 
radiokamer binnen om te zien of er 
nog een „job” was. Toen ik vroeg of 
er nog nieuws was, kreeg ik een ant
woord dat mij de grond onder de voe
ten deed wegzinken.

Na dat nieuws van het lange wegblij
ven kwam voor mij van R.H. een uit
nodiging voor het Schip van de Week. 
Daar heb ik tijdens de lunch een 
telegrafisten-verloofde leren kennen, 
waarmee ik nu al bijna negen jaar 
bevriend ben. Zowel zij als ik schre
ven over deze ontmoeting naar onze 
verloofden en wat wil het toeval 
terwijl ze hun brieven zitten te lezen 
met daarin de naam van het schip van 
die andere verloofde, kijken ze uit hun 
hut naar buiten en wat blijkt ? 
Hun schepen liggen naast elkaar in de 
haven. Een koel biertje was een snelle 
weg naar verdere kennismaking en de 
bezoeken werden over en weer regel
matig gebracht.
Mijn vriendin en ik hebben vaak leuke 
uitstapjes gemaakt en zijn samen met 
vakantie geweest als onze hartsvrienden 
weg waren.

„Ja. er is nieuws, de boot van je man 
is in moeilijkheden geraakt bij de 
Noorderhaaks. de Simson is er van
nacht heengevaren ter assistentie, maar 
mocht niet vastmaken van de rederij”. 
Ik moest maar eens op mijn bureau 
gaan kijken. Allerlei nare gedachten 
spookten mij door m’n hoofd toen ik 
daar heen liep en een stuk papier uit 
mijn schrijfmachine zag steken, waar
op stond:
„Lieveling, maak je niet ongerust over 
ons, alles komt dik in orde, werk met 
plezier. Tot spoedig ziens, het zal wel 
een dagje later worden. Gekust door 
je sparks.”
Nog nooit in mijn leven ben ik zo 
dankbaar geweest in de tijd van radio
communicatie en radar te leven als die 
ochtend in april 1959.

Als zeemansvrouw is het bijzonder 
leuk een vriendin te hebben waarvan 
de man ook vaart. Mocht u ook eens 
een uitnodiging krijgen voor het Schip 
van de Week, grijp die kans dan met 
beide handen aan. want wie weet welke 
contacten u daar kunt leggen.

slecht bekomen is. want ik vond mijn 
Sparks en gooide mijn reisplannen 
overboord, terwijl er af en toe toch 
wel een kustreisje overschiet.

Hij vroeg inderdaad overplaatsing aan 
en ik zou dan wel het resultaat ver
nemen. Eindelijk kwam het telefoon
gesprek binnen (op kantoor, daar wij 
thuis geen telefoon hadden) en — 
danks mijn mening dat het zo het 
beste zou zijn, gloorde er toch 
pitje hoop in mij dat het niet door zou 
gaan. Aarzelend nam ik de hoorn op 
en hoorde: ..Ik ben overgeplaatst naar 
de K.P.M. en kom over twee jaar 
terug”.
Net toen ik in snikken 
kwam meneer Wijsmuller binnen 
hij probeerde me 
moet maar zo 
hebt hier zo’n 200 mannen om je heen 
en die zullen wel maken dat je je niet 
alleen zult voelen”. En inderdaad, ik 
heb in die twee jaren veel hartelijkheid 
en medeleven ondervonden.

Het was eveneens in mijn Wijsmuller* 
tijd dat ik van mijn verloofde een 
telefoontje kreeg uit Singapore.
Dat kwam zo.
Hij voer in die tijd op de SINGKEP 
van de S.M.N.. die volgens het schrijf- 
lijstje voor drie maanden weg was. 
maar die volgens mijn baas op weg 
was naar de slopers in Japan. Eerst 
dacht ik dat dit laatste een plagerijtje 
was. maar toen ik de S.M.N. belde 
werden mijn informaties bevestigd. 
Enfin, toen mijn woede over die veel 
langer durende reis wat bekoeld was, 
schreef ik mijn verloofde dat hij dan 
maar meteen moest proberen zijn twee 
jaar tropendienst vol te maken, om er 
zodoende dan maar ineens door te zijn.



Staal en beton

(i)

Een in het oog lopende activiteit in dit gouden jubileumjaar is onge
twijfeld de bouw van ons nieuwe bedrijfspand te Amsterdam-Osdorp, 
waarvoor op 30 september j.I. door mevrouw E. T. Stenfert-Lemke de 
eerste steen werd gelegd.
Voordien was men met de betonconstructie al een eind gevorderd en 
zoals het zich thans Iaat aanzien, zal het nieuwe pand begin 1968 
kunnen worden betrokken.
Wc zullen er de beschikking krijgen over een groot, modern ingericht
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Zij die nauwer bij de bouw betrokken zijn, hebben ervaren, dat het 
bouwen van een bedrijfspand geen eenvoudige zaak is.
Vragen als: waar is precies behoefte aan in zo’n nieuw gebouw, welke 
bedrijfsruimten geven we er een plaats en hoe groot moeten die zijn, 
welke materialen (wanden, vloeren, magazijnstellingen etc.) moeten 
er worden toegepast, en nog 1000 andere moeten worden beantwoord. 
En dan is er last but not least nog een financiële consequentie die 
moet kunnen worden overzien.
Resumerend kunnen we vaststellen, dat er echt wel durf en visie voor 
nodig is om zo’n belangrijk besluit als het bouwen van een bedrijfs
pand in deze groottc-orde te nemen, waarbij het misschien het moei- 
lijkst is om, staande in het heden, rekening te houden met de ontwikke
ling van de toekomst.
Evenals bij regeren geldt ook hier, dat het voor een belangrijk deel 
aankomt op vooruitzien.

centraal magazijn met emballage- en expeditieruimte, mechanische 
werkplaats, spuiterij en moffeloven.
De mensen van het laboratorium zullen straks kunnen werken in aan 
de eisen van de tijd aangepaste werkruimten.
Een belangrijk deel van de beschikbare ruimte werd gereserveerd voor 
kantooraccommodatie, omdat behalve de technische bedrijfsadministra
tie (T.D.B.A.) nóg enkele afdelingen van het hoofdkantoor naar Osdorp 
zullen worden overgebracht.
Verder komt er een kantine, een lift, alsmede een smeerkuil voor de 
bedrijfsauto’s.
Tenslotte biedt het nieuwe pand, dat ongeveer 2400 m2 beslaat, ruimte 
voor een tweetal dienstwoningen.



soldaat in de elfde

boze brief

fa

Hij heeft heel zoetig geglimlacht.

overkomen, 
de surprise 

was daardoor van 144 
vervormd, van zeer oude 

tot limonadesiroop gedegra-

Hij
Dat 
verwacht.
Zeker niet van een 
macht: de kolonel.

Natuurlijk heeft de kolonel zijn fles 
vuurwater gekregen.

Met uitleg en verontschuldiging.

was geen geheelonthouder . . .
: mag van een militair niet worden

Vanzelfsprekend is er op de betreffende 
afdeling direct een onderzoek ingesteld. 
Radiosurprises zijn tè ernstige zaken om 
er grapjes mee uit te halen. De boos
wicht kon bij voorbaat rekenen op een 
straf, welke voor streng arrest niet zou 
onderdoen. Ja, het rommelde op de 
vierde verdieping van het Radio- 
Hollandhuis, waar de Radiosurprise- 
dienst zetelt. Er werd naarstig gezocht. 
Gelukkig is de dader niet daar ge
vonden.
Die huisde in nog hoger sferen.
't Bleek zelfs geen dader te zijn, doch 
een oorzaak.
Luchtstoringen hadden het verrassings- 
telegram verminkt doen 
Het juiste codenummer van 
voor de kolonel was daardoor 
tot 141 vervormd, van zeer 
„ouwe” 
deerd.

Daarom had hij een boze brief aan R.H. 
geschreven. Hoe de Radiosurprisedienst 
het had gewaagd hem een grote fles 
limonadesiroop te doen bezorgen? 
Waar de grappenmaker op die afde
ling de moed vandaan had gehaald om 
hem namens tante Griet te feliciteren 
met zijn mooie schoolrapport? Dat 
rook naar insubordinatie. De carnavals- 
figuur die zich ten koste van de kolonel 
had willen vermaken, mocht blij zijn 
niet onder de krijgstucht te vallen. 
Veertien dagen streng zou wel het 
minste zijn geweest.



een
veteraan DE

VRIJGEZELvertelt EN
DE
KINDERWAGEN

Ging ik vroeger een reis maken — en dat was voor elke zeeman niet 
anders, zelfs nu nog — dan kreeg ik een verlanglijstje in mijn porte
feuille gestopt. Er was altijd wel een familielid of goede bekende met 
uitheemse wensen. Het verzoek dat dit keer op mijn briefje stond, was 
wel zeer uitzonderlijk. Zeker voor een vrijgezel. Vrienden van mij 
hadden gevraagd in Hamburg uit te kijken naar een kinderwagen en

Mijn vaartijd ligt reeds lang achter mij.
’t Was een tijd vol afwisseling.
Prettige en minder prettige belevenissen zijn elkaar opgevolgd gelijk 
op zee de golftoppen en golfdalen. De onplezierige voorvallen uit het 
verleden zijn vervaagd, omdat het leven verder gaat en de dieptepunten 
zich dan verbergen achter de weer oprijzende golven. Ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan van Radio-Holland wil ik één van die golf
toppen uit mijn herinnering naar voren halen.

Kort na de eerste wereldoorlog werd ik aangewezen om met de Streef
kerk een kustreis te maken van Rotterdam naar Hamburg. Een 
vakantietrip dus tussen al die langere reizen in. Een prachtgelegenheid 
bovendien om daar met de toen nog gave Nederlandse gulden zeer 
voordelige inkopen te doen. In Duitsland kon in die dagen immers de 
prijs van één brood in één etmaal met duizenden marken oplopen.
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De reis naar Hamburg verliep vlot en de normale werkzaamheden aan 
boord namen mij zo in beslag, dat ik geen gelegenheid had om onderweg 
over mijn opdracht na te denken. Wilde ik echter enige kans van slagen 
hebben, dan moest ik er een paard van Troye bijslepen. Een kinder
wagen is niet zomaar in een broekzak weg te stoppen en welk verhaal 
zou ik aan de scherpe douaneneuzen moeten ophangen om een plotse
linge gedaanteverwisseling van zeeman tot kindermeisje te verklaren? 
Bovendien voelde ik mij als vrijgezel te onervaren een kinderwagen te

Eerlijk gezegd, was ik er niet erg gelukkig mee. In een opwelling van 
bereidwilligheid had ik het verzoek aangenomen. Een terug was er niet 
voor mij, omdat ik met een air van ,,dat-fiks-ik-wel-even” die vigilante 
al half had toegezegd.

deze mee naar Nederland te brengen. Niet zomaar een kinderwagen, 
maar een tot in de finesses omschreven babyvervoermiddel. Beige 
moest hij zijn, de wielen afneembaar (het waarom van dat gemak is 
mij eerst later duidelijk geworden) en om het nog wat moeilijker te 
maken was een bepaald merk genoemd. Nee, geen eenvoudige opdracht.



simi

Ik heb mijn gezicht kunnen redden, dank zij het toeval.

besturen. Niet te vergeten de spotternijen welke ik aan boord te slikken 
zou krijgen, als die lui mij als vrijgezel met dat vehikel hadden zien 
zeulen. Achteraf gezien geloof ik dat ik mij op die reis zo in mijn werk 
verdiepte om later mijn verontschuldigingen in die drukte te kunnen 
wikkelen.

In elke haven scharrelen mensen rond in de hoop iets aan de zeeman te 
kunnen verdienen. De moeilijke tijden in Duitsland hadden er nog meer 
dan gewoonlijk naar Hamburg’s havenwijk gedreven. Toen ik één van 
die dagen daar mijn zorgen bij een biertje trachtte te vergeten, kwam 
ik in contact met een oorlogsinvalide. Hij vertelde mij bij een Zeppelin- 
raid naar Londen boven de Theems te zijn neergeschoten en ten gevolge 
van de opgelopen verwondingen niet meer in staat te werken. Met zijn 
tè kleine pensioen was hij wel gedwongen naar kleinere loop- en 
boodschapkarweitjes om te zien. Hij zag er intelligent en betrouwbaar 
uit, zodat ik meende in hem de man te hebben gevonden voor mijn 
kinderwagenescapade. Met veel omhaal maakte ik hem deelgenoot van 
mijn omzwervingen en weefde daartussen, zonder te laten merken dat 
ik hem nodig had, het verhaal van een arme familie, die ik zo graag aan 
een wagen wilde helpen. Hij beet in het aas en bleek bereid mij te 
helpen.

Samen togen wij op weg naar een dergelijke zaak en wij konden na 
wat zoeken iets op de kop tikken, wat geheel aan het opgegeven 
signalement voldeed. Toen kwam het grootste probleem: hoe krijgen 
wij dat instrument aan boord van de Streefkerk zonder ongelukken. 
Ik wist — en mijn helper had dit bevestigd — dat de Duitse douane 
bijzonder streng was, vooral op uit te voeren artikelen. Begrijpelijk 
overigens. Zo kort na de oorlog was er een goederenschaarste, terwijl 
ten gevolge van de inflatie velen van de voor Duitsland ongunstige 
omstandigheden trachtten te profiteren. Wilde ik die wagen zonder al 
te grote onkosten aan boord krijgen, dan moest er een list worden 
verzonnen. Een plan dat behoorde te sluiten als een bus; in het andere 
geval was én het geld èn de wagen fluiten, nog afgezien van een 
deugdelijke geldboete. Het idee kwam van mijn helper. Hij zou zijn
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zuster inschakelen. Mij werd verzekerd dat het in orde zou komen, als 
ik me geheel op hem verliet. Ik had slechts te zorgen de volgende dag 
’s morgens aan boord te blijven. Zo namen wij voorlopig afscheid.
De volgende morgen werd ik door de hofmeester — die ik inmiddels 
van de wagenaankoop op de hoogte had gesteld — gewaarschuwd, dat 
er op de kade bezoek voor mij wachtte. Haastig verliet ik mijn hut en 
stormde naar de reling. Beneden op de kade stond de invalide makker 
met een dame achter mijn kinderwagen en erin een van plezier 
kraaiende baby. Wij zwaaiden uitbundig naar elkaar, alsof er een zee 
van jaren tussen nu en onze laatste ontmoeting had gelegen, en riep 
hen enthousiast toe naar boven te komen om op de hernieuwde kennis
making te drinken. Terwijl wij op het dek ons weerzien met hand
drukken en schouderklopjes bevestigden, werd achter ons de kinder
wagen aan boord gehesen.
In mijn hut hebben wij het financiële gedeelte tot beider genoegen 
geregeld en onder een prettig babbeltje nog een borrel gedronken op 
de goede afloop.
Operatie „Kinderwagen” was geslaagd.
En mijn gezicht gered.
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Redactie.

een der 

i bouwen 

naar een

Het leven moet worden voortgeleefd 

te kunnen worden begrepen.

Uit de hiervoor liggende pagina's hebt u 

zich naar wij vertrouwen een, zij het 

beknopt, beeld kunnen vormen van de 

achter ons liggende 50 jaren RH-bestaan. 

Er zijn uit de geschiedenis van onze maat

schappij een aantal conclusies te trekken. 

Mogen wij er één uit kiezen? 

De samenwerking. Het is 

belangrijkste peilers waarop men 

kan. Door samenwerking zal de i 
bepaald doel gerichte inspanning vruch

ten kunnen afwerpen.
Dat is wat wij achteraf hebben leren 

begrijpen.
Het is niet altijd gemakkelijk aanwijsbaar 

waar de resultaten van die samenwerking 

liggen.
Maar dit jubileumnummer van P D R H — 

en wij stellen het in dankbaarheid vast — 

is er een zichtbaar voorbeeld van. 

Zovelen droegen een steentje bij dat de 

vermelding van de namen van al die 

medewerkers een te lange rij zou vormen. 
Mogen wij volstaan met hen daarvoor 

hartelijk dank te zeggen.

Wij kunnen met recht zeggen: het is 

ons aller P D R H.



Recht zo die gaat

H. Seeboldt



Een bloemetje voor allen

die aan het tot stand komen

van dit nummer

hebben medegewerkt
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