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Op 27 Februari was het juist veertig jaren geleden, 
dat de n.v. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek werd 

opgericht, waaruit later de n.v. Philips’ Telecommuni
catie Industrie voortkwam. Voor een feestelijke viering 

van dit jubileum lenen de tijdsomstandigheden zich niet: 
slechts een kleine herdenkingsplechtigheid in interne 

kring markeerde op genoemde datum de voltooiing van 

de veertigjarige tijdsspanne.
Intussen is deze gelegenheid wel aangegrepen om de 

bedrijfshistorie te doen boekstaven. Voor deze omvang
rijke arbeid verwierven wij de gewaardeerde medewerking 

van Willem Vogt, die in het verleden zelf aan onze n.v. 
verbonden is geweest. De kroniek die aldus is ontstaan 

lijkt ons niet slechts van belang voor leden van onze 

bedrijfsgemeenschap, maar ook voor allen, die uit hoofde 

functie of beroep in relatie staan met onze industrie. 
Die mening als uitgangspunt kiezend, stellen wij er prijs 

op U bijgaand boekwerk ‘Spanne en Spanningen’ aan te 

bieden in de hoop dat de inhoud daarvan U moge 

interesseren.
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EEN WOORD VOORAF

De grote herdenkingsdagen van een gevestigd bedrijf passeren met 
kwart-eeuwen; niet met de tientallen jaren. De Nederlandsche Sein- 
toestellen Fabriek maakte daarop een uitzondering: haar 25-jarig bestaan 
werd zozeer omfloerst door de zware wade van oorlog en bezetting, dat 
alle herdenking en verheugenis werd verlegd naar het 30-jarig bestaan in 
1948. Maar het 40-jarig bestaan van het inmiddels herdoopte bedrijf kan 
niet zijn als dat 30-jarig bestaan en evenmin kan het de luister hebben, 
die de “halve eeuw" aan iedere onderneming schenkt.

En toch: een veertigste verjaardag laat zich niet negeren; zeker niet 
wanneer die spanne van veertig jaren ongewoon rijk was aan emoties en 
gebeurtenissen. Want omstreeks de vier kruisjes treedt een generatie van 
werkers volledig terug in de snel opkomende nevel van de verleden tijd. 
Zeldzaam, steeds zeldzamer worden dan de veteranen, die “alles mee
maakten” en die de spiegel der historie kunnen ophouden voor de werkers 
van het heden en van de toekomst. Een nieuw leven begint bij veertig, 
omdat Vader Tijd dan zijn eerste grote optelsom maakt.

Zo kwam men op de niet ongewone gedachte van een herdenkingsboek. 
Maar moest dit boek dan een geschreven feestrede worden, goud-op-snee, 
van een bedrijf dat veertig jaar lang feilloos op zijn succes heet te zijn 
toegesneld — of kon het een eerlijke beschrijving worden van een onder
neming die voor- en tegenspoed heeft gekend? Die keus werd nimmer 
gemaakt: het laatste fascineerde reeds van verre! Spanningen - elektrische 
en andere — verleenden aan deze industrie een rijkdom van historie, die 
geen kroniekschrijver naar het goud-op-snee kan doen verlangen.

Geleid door deze gedachte veroorloofde de directie de schrijver om de 
veertigjarige onderneming te tekenen zoals hij haar had gezien. Zij ont
sloot archieven, leidde de schrijver rond en hielp hem waar herinnering 
en weten te kort schoten. Vele hulpvaardige personen zijn daarbij naar 
voren getreden, handelend in enthousiasme over hun even moeilijk als 
boeiend werk. Aller namen te noemen is helaas onmogelijk, maar de 
schrijver laat zich toch niet de kans ontnemen hier enkele te vermelden. 
In de eerste plaats kome dan het drietal namen, dat verenigd was in de 
redactiecommissie: zonder de aanmoediging, de welwillende kritiek en de 
deskundige voorlichting van de heren ir. F. de Fremery, mr. f. C. de Jongh
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f
en N. A. Douwes Dekker zou dit boek niet tot stand zijn gekomen. In 
het bijzonder is laatstgenoemde de schrijver in zo’n mate tot steun ge
worden dat hij, voor wat de hoofdstukken V en VI betreft, moet worden 
beschouwd als co-auteur. Nimmer falend en vruchtbaar was ook de hulp 
die de schrijver in elk stadium van zijn arbeid mocht ondervinden van de 
heer A. J. Duivenstijn, terwijl evenmin onvermeld mag blijven de toe
wijding waarmede de heer G. B. C. A. Roes de correctie en de historische 
verificatie verrichtte van het manuscript, dat - bij zoveel stof, het op
tekenen waard — niet kort mocht zijn.
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DE WERELD KRIJGT “DRAADLOZE”

Vier jaren vóór de eeuwwisseling, de laatste halte voor dat merkwaardige 
jaar 1900, waarin de 29e februari als schrikkeldag werd overgeslagen, ten
einde even op het rempedaal te kunnen trappen van de Gregoriaanse tijd
rekening, verschenen er in de couranten korte berichtjes over de uitvinding 
door een Italiaanse ingenieur van: “draadloze telegrafie”. De dagbladen 
beperkten zich tot de weergeving van hetgeen de nieuwsbureaus als Reuter 
of Havas hen via het correspondentiebureau Belinfante toezonden, zonder 
zich te wagen aan toelichtingen. Het grote publiek, dat in die dagen bij 
lange na niet de nieuwshonger had van het tegenwoordige, las die be
richten zonder zich moeite te geven het snelle wegzinken ervan in het 
bewustzijn te belemmeren.

Het betrof hier berichten over de experimenten, die een jong Italiaans 
ingenieur, Guglielmo Marconi, op de terreinen van het landgoed van zijn 
vader te Pontecchio bij Bologna had uitgevoerd, waarbij hij erin zou zijn 
geslaagd elektrische golven op te wekken, die zich in een rechte lijn door 
de ruimte voortplantten en wier energie op enige afstand van de uitzender 
in staat was een waarneembaar effect te veroorzaken: bijvoorbeeld, het 
optekenen van morse-seinschrift op een papierstrook, of het verwekken 
van een toon in een telefoon. Hij noemde het “draadloze telegrafie”.

Dat woord bleef in de gedachten kleven van hen, die van nature met een 
uitpluizende geest waren begiftigd. Want al waren de jaren, waarin de 
galvanische telegrafie haar jeugd zag rijpen, al door een veertigtal andere 
gevolgd, de telegrafie langs een draad, langs een kabel, had nog weinig van 
haar bekoring als wonder verloren. Het gebruikmaken ervan ging altijd 
met een zekere plechtstatigheid samen. In het diplomatieke verkeer, in de 
handel, voor de pers, was zij een onmisbaar hulpmiddel geworden om de 
belemmeringen, die tijd en afstand aan ongeduld en voortvarendheid 
stelden, uit de weg te ruimen. In het familieleven was het telegram, het 
“draadbericht”, de verwekker van ontroering. Zó diep soms, dat de komst 
van de telegrambesteller bevende handen aantrof om de enveloppe — met 
de geschreven inhoud — te openen. In den regel behelsde het voor de 
burgers droeve, althans ernstige tijding; tenzij de ontvanger vooraf op de 
hoogte was van de mogelijke komst van blijde tijding, een verloving, een 
huwelijk, een geboorte, een geslaagd examen . .. Maar overigens be-
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een zaak, die alleen paste bij ernstige 
de telegrambesteller was vaker een 

blijde ervaring. Het hoofdzakelijk door particuliere

schouwde men het telegram als 
belevenissen en het verschijnen van 
gevreesde, dan een 
maatschappijen geëxploiteerde telefoonwezen was omstreeks het dn de 
siècle in opkomst. Alleen de bureaus van zakenmensen in de grote plaatsen 
waren op een lokaal net aangesloten met logge inductor-wandtoestellen 
vol ouderwetse ornamentiek. Het plaatselijk politiebureau was - althans 
in Den Helder - tevens telefooncentrale. De brigadier van dienst werd
enkele malen per dag door het gerinkel van een opdringerige bel van zijn 
administratieve bezigheden afgetrokken, om met luider stem in de micro
foon te roepen: “hier Centraal” en daarna zijn medewerking te verlenen 
aan het tot stand brengen van een verbinding in de stad. Moest er “inter
lokaal” worden gesproken, dan was dat een gebeurtenis van enig gewicht. 
Niemand verwonderde zich erover dat men gerust een straatje om kon 
gaan, vóór de opgeroepene buiten de stad als gesprekvaardig werd aan
gediend. Het levenstempo, de spanning van het ongeduld, “de vaart der 
Volken”, waren in die dagen rustig in de pas met de mogelijkheden van de 
techniek. Dat wil zeggen gematigd versneld.

Maar die pas was voor velen, voor oudere mensen vooral, al rijkelijk 
gehaast. Voor hen nam de wereld bijkans een tempo aan dat niet meer was 
bij te houden; een tomeloze vaart! De industrialisatie was flink gevorderd. 
Het rijwiel en de automobiel deden hun intree. De moeilijkheden van het 
leggen en in dienst houden van telegraafkabels door oceanen heen, van 
continent naar continent, waren, na enige heroïsche nederlagen, over
wonnen. De nieuwe wereld was met de oude elektrisch verbonden. De

■

: •
- kabel- en draadtelegrafie scheen op het toppunt van haar kunnen te zijn en 

haar exploitatiemaatschappijen maakten zich gereed de baten te incas
seren, die de aanzienlijke investeringen langzamerhand gingen afwerpen.

De communicatie met bewegende bestemmingen, zoals schepen op zee 
— behoudens over afstanden waarover het oog reikte — was natuurlijk uit
gesloten. Ook hen, die zich van de beschaving verwijderden, om nieuwe 
landstreken te ontdekken, moest men tijdelijk aan hun lot overlaten. 
André met zijn luchtballon verdween voorgoed in de verlatenheid van het 
noordpoolgebied. Voorwaarde voor de elektrische verbinding was de 
koperen — althans metalen - geleiding van punt tot punt. De beweeglijk
heid van de gesprekgenoten was recht evenredig met de beweeglijkheid

-
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van de geleiding, die beiden verbond. En nu kwam daar een bericht over 
draadloze telegrafie!

Draadloos? — Dat woord was zelfs door de rapste intelligenties niet aan
stonds te verstaan. De essence van de telegrafie, het verreschrijven, was 
immers de draad. Het was alsof men sprak van een bloedeloze mens. Keerde 
men dan terug tot de Indische dichter, die verhaalt van een banneling, die 
smeekte hem een wolk te zenden om een boodschap over te brengen? De 
draad was het wezen der telegrafie. De draad was het voerend medium, de 
drager van de boodschappen. Het wonder was: de tijdelijke vermomming 
van het woord in zwakke elektrische impulsjes, die moeiteloos en zonder 
tijd te gebruiken, de lange weg tussen oorsprong en bestemming aflegden.

Maar om een weg af te leggen, die een gewilde oorsprong en een ge
dwongen bestemming had, moest die weg er toch tastbaar zijn. Die weg 
was de draad — en nu kwam daar het woord draadloze telegrafie in de 
samenleving vallen als een vreemde klank van een verwijderde planeet!

Bovendien: als er dan draadloze telegrafie was uitgevonden, hoe zat het 
dan met de tot dusver aanvaarde verklaring van de rol, die de elektriciteit 
in het algemeen en bij de telegrafie in het bijzonder speelde? Hoe zat‘het 
dan met de natuurkundige wetten, door respectabele en knappe mensen 
opgesteld en door bijna even knappe en respectabele mensen kritisch be
keken en aanvaard ? Als men tussen de eindpunten van een draad — ziehier 
al dadelijk weer die draad! — een elektrisch spanningsverschil aanlegde, 
ging er door die draad een stroom lopen. Aan het eindpunt van die draad 
kon men een spoel bevestigen en in het hart van die spoel een kern van 
ijzer steken. Ging er nu door de spoel een stroom, dan werd het ijzer 
magnetisch en in staat gesteld, een verend er boven opgehangen stukje 
ijzer aan te trekken. Het was kinderspel om dit, onder de werking van de 
stroom, bewegende stukje ijzer een draaiend inktschijfje mee te laten be
wegen, dat in het ritme van de seintekens korte of lange lijntjes op een 
bewegende papierstrook tekende.

Als er van een wonderlijk bijverschijnsel bij dit logische gebeuren sprake 
was, was het de merkwaardige tolerantie van de natuur om niet te insis
teren op het voorhanden zijn van een retourverbinding. Een terugleiding 
was niet absoluut noodzakelijk. Aan een aardverbinding had men als 
retourweg genoeg. Maar telegraferen zonder draad had de klank van 
tovenarij. Dit leek geen techniek meer. Veeleer mystiek!
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MARCONI S EERSTE SUCCESSEN

Met argwaan zag men de Italiaanse ingenieur, die deze verbazingwekkende 
uitvinding gedaan heette te hebben, in 1896 naar Engeland oversteken om 
daar zijn apparaten te demonstreren.

Reeds dadelijk ontmoette hij een verwante geest in de hoofdingenieur 
van de Britse PTT, Sir William Preece, die zelf op het gebied van de golven 
van Hertz merkwaardige onderzoekingen had verricht, doch die daarbij 
geen aanmoedigend resultaat had verkregen. Hij was over Marconi’s vin- 
ding geestdriftig gestemd. Hij demonstreerde, tezamen met de uitvinder, 
de werking der apparaten tijdens een voordracht op 12 december 1898 in 
de Toynbee Hall te Londen.

Marconi had deze apparaten voor de lezing beschikbaar gesteld. Zij 
waren verpakt in twee onopvallende dozen, die ieder aan een einde van de 
zaal werden opgesteld. In een van de dozen werden de elektrische trillingen 
opgewekt. Onmiddellijk klonk uit de andere doos het geluid van een elek
trische bel. Om aan te tonen dat er geen “dubbele bodem” in het spel was, 
dro'eg Marconi de ontvangerdoos de zaal rond, aldus bewijzend dat de bel 
luidde, zodra van de zender elektrische impulsen uitgingen.

Deze voordracht met demonstratie maakte diepe indruk. Engeland inte
resseerde zich terstond voor de nieuwe vinding. Met medewerking van de 
regering volgden er proefnemingen buitenshuis, met name op Salisbury 
Plain en ter weerszijden van het Kanaal van Bristol. Alle met indruk
wekkend succes.

Marconi slaagde er zonder moeite in, een aantal zakenlieden te vinden 
om een maatschappij op te richten teneinde zijn vinding te exploiteren. De 
maatschappij die zij stichtten ontving aanvankelijk - 20 juli 1897 - de 
naam Wireless Telegraph and Signal Company Ltd, maar op 24 maart 
1900 werd deze reeds veranderd in Marconi’s Wireless Telegraph Com
pany Ltd; een naam die zij behield tot de huidige dag. De eerste daad van 
de nieuwe maatschappij was het tot stand brengen van een radioverbinding 
tussen de vaste wal en het lichtschip East Goodwin.

Het is duidelijk dat daarmede reeds dadelijk één arbeidsveld werd bloot
gelegd, waarop de draadloze telegrafie mogelijkheden bezat, waaraan de 
techniek van de oude elektrische telecommunicatiemiddelen niet kon 
tippen. Die mogelijkheden trof men daar aan, waar kabelverbindingen

—■
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geen zin hadden, omdat de afstanden tussen partijen die met elkaar wilden 
corresponderen niet constant bleven, of waar de terreingesteldheid tussen 
boodschapper en geadresseerde te ruw of te onherbergzaam was voor de 
aanleg van een kabelverbinding. Maar vooral bij het tot stand brengen 
van communicatie tussen schip en wal en tussen schepen onderling.

Zodra in ver voorbije tijd een schip de haven verlaten en zee gekozen 
had, was het — sinds de oorsprong van de scheepvaart — een geïsoleerde 
eenheid, onder commando van zijn gezagvoerder. Deze handelde volgens 
instructies die hij van zijn reder had ontvangen, zo de lotgevallen van 
schip en bemanning hem niet tot het volgen van eigen inzicht dwongen. 
Dit laatste was zelfs meestal het geval, en steeds moest dan de gezagvoerder 
buiten het bereik van een wil aan de wal optreden, terwijl hij ook niet te 
achterhalen was door een boodschap van vriend of maag, totdat het schip 
een nieuwe rede aandeed of een haven binnenliep.

Hier lag dus voor de toepassing van het nieuwe communicatiemiddel 
een boeiende opgaaf ter uitwerking. Een communicatiemiddel, dat om 
afstanden glimlachte, maar dat ook onaandoenlijk was voor de grimmig
heid van terreingesteldheden, hetzij droog of nat. En dat — evenals de 
gevestigde telegrafie — zulke snelle vleugels had, dat het de tijd kon tarten.

De eerste schepen die met “draadloze” werden uitgerust waren oorlogs
schepen. Op 4 juli 1900 besloot de Britse Admiraliteit ten gunste van 
Marconi’s apparaten op de oorlogsvloot, nadat in juni 1899 tijdens 
de zomermanoeuvres met succes was gedemonstreerd op de kruisers 
Alexandra, Europe en Juno.

Voor de marine kwam de radio wel zeer goed van pas. Omstreeks de 
eeuwwisseling was het boven waterschip zeebeheersend. De strijd tussen 
pantserplaat en scheepskanon was ten gunste van het 28 cm-kanon, op
gesteld in twee- of drielingstorens, beslist. Deze formidabele artillerie ver
eiste schepen met een tonnage in de orde van grootte van 25000 en gaf het 
aanzien aan het beroemd geworden Dreadnought-type, waarmede het 
Britse Rijk de opkomende Duitse Hochseeflotte de baas hoopte te blijven. 
Voor deze machtige vlootopbouw nu kwam de draadloze telegrafie, als 
communicatiemiddel op zee, op het goede ogenblik.

Maar het duurde niet lang of de aandacht richtte zich ook op de koop
vaardijvloot. Het eerste schip der handelsmarine dat door de Marconi- 
maatschappij met radio werd uitgerust was de Kaiser Wilhelm der Grosze
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van de Norddeutscher Lloyd. Even tevoren, namelijk op 27 maart 1899, was 
de eerste radioverbinding over het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk 
geopend. In november 1900 volgde de kanaalboot Princesse Clementine, 
die de dienst Ostende-Dover onderhield. Het eerste Britse koopvaardij
schip dat de Marconi-maatschappij met radio installeerde, was de Lake 
Champlain, die 21 mei 1901 zee koos. Eind juni 1901 waren er al kust- 
stations in Withernsea, Caister, North Foreland, Lizard, Holyhead, Port 
Stewart, Rosslare, Crookhaven en voorts in La Panne (België), Borkum- 
Vuurtoren en Borkum-Rif (Duitsland).

De radio-apparatuur genoot aan boord de belangstelling van de passa
giers, die in groepjes voor de “radiohut” samenklitten, om telegrammen 
aan te bieden, om daarmede de nieuwe ervaring op te doen dat zij — of
schoon in volle zee — op die telegrammen antwoord ontvingen van de wal, 
nota bene! Op 22 augustus 1903 werd bovendien een radio-nieuwsdienst 
voor schepen ingesteld. Aan boord kreeg men de krant bij zijn ontbijt en 
die Wireless News Message was weldra ingeburgerd.

In Amerika rustte de Marconi-maatschappij het lichtschip Nantucket 
met radio uit, evenals het kuststation Siasconset. Het station Belle Isle, 
aan de ingang van de golf van St. Lawrence naderde in 190 r zijn voltooiing. 
Als een olievlek breidde de radio zich uit. Toch was zij nog verre van 
algemeen. Vele eigenaren van schepen zagen tegen de omslag en tegen de 
hoge kosten op. Anderen zagen het nut er niet van in.

Intussen begon Duitsland zich op radiogebied te roeren. De schepen van 
de Woermann Linie uit Bremen, die op Zuid Amerika voeren, behoorden 
tot de eersten die door de radio-industrie van dat land werden uitgerust. 
Op 15 juni 1903 werd daar door de Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft 
en door Siemens und Halske, de Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie 
Telefunken opgericht, die, behalve van de patenten van de groep Slaby- 
Arco, gebruik maakte van vindingen van de professoren K. F. Braun en 
Max Wien. Evenals de Marconi-maatschappij beschikte Telefunken zo
doende over basispatenten, die hun betekenis lange tijd hebben behouden. 
De grote naam van Senatore Marconi behield in deze rivaliteit een moeilijk 
te overschijnen glans, maar de aan Telefunken verbonden namen zullen in 
de geschiedenis van de draadloze telegrafie eveneens met ere genoemd 
blijven.

Bij de Amerikanen, die destijds in de afgeslotenheid van hun uitgestrekt

i

16
i



continent een eigen ontwikkeling volgden, zijn het die van Armstrong, 
Langmuir en De Forest en zeker ook die van de man, die in de radiowereld 
de meest opzienbarende carrière heeft gemaakt, door van eenvoudig mar
conist op te klimmen tot president van de machtige Radio Corporation of 
America (RCA): de tegenwoordige brigade-generaal (b.d.) David SarnofF.

TELEGRAAFKANTOREN OP ZEE

Het lag in de lijn der ontwikkeling dat de fabriek die de apparaten vervaar
digde, zich voor de noodzaak zag gesteld problemen onder ogen te zien, 
die haar eigen activiteit op een nieuw arbeidsveld had opgeroepen. Toe
stellen, werkende volgens een nieuwe en in vele opzichten subtiele tech
niek, ontbloeid aan een nieuwe tak van natuurkunde, vereisen nieuw vak
kundig personeel voor de bediening en het onderhoud. In het bijzonder 
schiepen de eigenaardigheden van het bedienen van een openbaar tele
graafkantoor op zee de noodzaak van het improviseren van een voorlopige 
organisatie.

Er ontstond een nieuw beroep, dat van scheepstelegrafist, welks beoefe
naars aanvankelijk marconist werden genoemd. De apparaten fabriek zag 
zich gedwongen de opleiding voor dit nieuwe beroep zelve ter hand te 
nemen, teneinde in staat te zijn gegadigden voor haar produkten te voor
zien van geschoold personeel.

Aangezien de aard van het produkt meebracht dat men onderhoud en 
vernieuwing bezwaarlijk aan de zorg van iedere cliënt afzonderlijk kon 
overlaten, ontstond ook het verlangen naar een organisatie die service kon 
verlenen. Daar kwam in den beginne het streven naar een monopoliepositie 
bij. Wat men van het nieuwe wist, wilde men geheim houden.

Naast de Marconi-fabriek, doch onder haar matronaat, verrees op 25 
april 1900 de Marconi International Marine Communication Company 
(MIMCC). Deze gaf opdrachten aan de moederfabriek tot het leveren van 
zend- en ontvangstations. Het exploiteren daarvan op de schepen der 
cliënten deed zij zelf, onder bijlevering van een marconist en onder ver
plichting het station steeds in goede staat te houden. Ook schiep zij een 
organisatie, waardoor de schepen in verbinding konden treden met door 
haar geëxploiteerde kuststations voor de uitwisseling van telegrammen. 
Tenslotte zorgde zij voor een goede service in Britse en vreemde havens.
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In de meeste gevallen kwam dit systeem voor de scheepvaartmaatschap
pijen neer op het aangaan van een huurovereenkomst met de radio-exploi- 
tatiemaatschappijen. Eerstgenoemden genoten dan alle voordelen die de 
draadloze telegrafie hare instellingen kon verlenen, zonder dat zij zich het 
hoofd behoefden te breken over personeelsvoorziening, onderhoud, bij
houden van de voortgang der techniek en het in acht nemen van de voor
schriften die de landsoverheden voor het aanbrengen en gebruiken van 
radio-apparatuur gingen stellen.

Aan boord was de marconist ondergeschikt aan de gezagvoerder, 
overigens behoorde hij tot de staf der exploitatiemaatschappij.

Voor het goede gebruik van zijn apparatuur was hij verantwoordelijk 
aan die maatschappij, die hem naar haar believen een schip toewees, of van 
schip deed veranderen en die de administratieve kant van de berichten- 
wisseling centraal regelde. Voor de bevordering van de toepassing van het 
Marconi-systeem van het vasteland van Europa uit, werd op 26 oktober 
1901 te Brussel de Compagnie de Télégraphie sans Fil opgericht. In Frank
rijk ontstond op 24 april 1903 de Compagnie Francaise Maritime et Colo- 
niale de Télégraphie sans Fil. In Duitsland scheidde men eerst op 14 januari 
1911 fabriek en administratief exploitatielichaam, door de stichting van 
een dochtermaatschappij van Telefunken onder de naam van Deutsche 
Betriebs Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie (DEBEG).

Bij de snelle opbouw van de staf van de nieuwe exploitatiemaatschap- 
pijen en de aantrekkelijkheid, die het nieuwe beroep voor ondernemende 
jongelieden bezat, werden de eerste marconisten die daartoe aanleg be
zaten, snel geroepen tot het bezetten van leidinggevende posten. Daarbij 
werd meer op karakter, bekwaamheid en geschiktheid gelet, dan op het 
bezitten van diploma’s. Het was een gouden tijd voor jonge mannen, die 
hun maarschalksstal in hun ransels wisten.

de exploitatiemaatschappijen floreerden. De clientèle 
van schepen uit niet-Britse 

van de monopolistische instelling, waarbij een 
scheeps- of walstation, uitgerust met Marconi-apparatuur, voor de tele
grammenwisseling alleen in verbinding mocht treden met een correspon
dent, die ook met die apparaten was uitgerust, was niet langer vol te 
houden.

Er moest dus samenwerking komen. Aanvankelijk kwam die door af-

De bedrijven van 
begon zich uit te breiden: ook onder reders 
havens. Het handhaven
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spraken met de Compagnie de TSF tot stand. Op 26 oktober 1913 kreeg 
zij in Brussel een definitieve vorm door de oprichting van de Société Ano- 
nyme Internationale de Télégraphie sans Fil (SAIT). Hierin participeerden 
Franse, Britse, Duitse en Belgische exploitatiemaatschappijen, die reeds 
eerder hare handelingen en gedragingen in overeenstemming hadden ge
bracht, welke met de bepalingen van de eerste internationale radio- 
conferentie van Berlijn 3 oktober 1906 begon. Dat dus wat de organisatie 
betreft.

De allereerste samenkomst voor de internationale reglementering van 
het radiotelegrafisch verkeer vond plaats te Berlijn op 4 augustus 1903. Aan 
deze — voorlopige — conferentie namen de volgende landen deel: Duits
land, Oostenrijk, Hongarije, Spanje, Amerika, Frankrijk, Engeland, Italië 
en Rusland. De voornaamste punten uit het protocole final betroffen aan
bevelingen voor de regeling van het draadloos verkeer tussen kust- en 
scheepsstations. Het gaf een definitie van het begrip kuststation en het 
stelde zulk een station verplicht radiotelegrammen van schepen op te 
nemen, indien deze die ter verzending aanmeldden; dan wel voor schepen 
bestemde telegrammen aan die schepen door te geven, ongeacht het 
systeem voor draadloze telegrafie, dat aan boord van het schip was 
geïnstalleerd.

Het was duidelijk dat deze formulering sloeg op pogingen het draadloos 
verkeer te monopoliseren, door firma’s in landen wier industrie of wier 
servicemaatschappijen streefden naar hegemonie in de ether.

Eerst op 3 november 1906 werden te Berlijn de eindprotocollen getekend 
van de inmiddels bijeengeroepen definitieve conferentie, waaraan dertig 
landen deelnamen, waaronder Nederland.

Voor de opstelling van de bepalingen van het internationaal reglement 
zorgde een speciale commissie uit de afgevaardigden, namens welke de 
Nederlander M. Kruyt als rapporteur optrad. Over één punt kon men het 
niet eens worden: dat was over de verplichting, dat ook schepen tele
grammen moesten kunnen uitwisselen, zonder acht te slaan op het draad
loos systeem dat zij gebruikten. Daarom maakte men van deze bepaling 
een engagement additionnel Dit werd door alle deelnemende landen ge
tekend, behalve door Engeland, Italië, Japan, Mexico, Perzië en Portugal. 
Ieder land was — voor wat dit aanhangsel betreft — gerechtigd te allen tijde 
op zijn handtekening terug te komen. Maar in de praktijk is heel gauw die
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volkomen vrijheid en toegankelijkheid voor eikaars telegrammen ontstaan, 
die het nieuwe middel door zijn aard afdwong.

De Belgische gedelegeerde Delarge zei in zijn slotwoord:
"Vandaag is hier, dank zij de geest van samenwerking, die alle Re

geringen, die afgevaardigden zonden naar deze Conferentie, bezielde, een 
indrukwekkend gebouw opgetrokken, op welks voorgevel de woorden staan 
geschreven: ‘Vooruitgang der wetenschap, zegeningen voor de mensheid’.”

Woorden, die in de halve eeuw, die sindsdien is voorbijgegaan, niets 
van hun glans en hun waarheid hebben verloren.

De conferentie bepaalde onder meer, dat radiostations voor de scheep
vaart eikaars telegrammen moesten aannemen zonder acht te slaan op de 
vlag van het schip of het technisch systeem der apparatuur.

De Nederlandse scheepvaartmaatschappijen, die belangstelling toonden 
voor het uitrusten van hare bodems met draadloze telegrafie, werden 
aanvankelijk door de Compagnie de TSF en na 1913 door de SAIT 
bediend. Onder de eerste employés die de Compagnie de TSF aanstelde 
behoorden twee Nederlandse jongemannen, afkomstig van het Regiment 
Genietroepen te Utrecht, namelijk L. G. Lucas en R. C. A. Kroes. Zij 
bewezen dat de legende van de maarschalksstaf in ransels niet altijd een 
loos verhaal is, maar wel degelijk een grond van waarheid bevat. Beiden 
sloten hun loopbanen in dit nieuwe vak af nadat zij tot de hoogste posities 
in hun maatschappijen waren opgeklommen. De eerste bij de SAIT, de 
laatste — na een aanvankelijke werkzaamheid bij de SAIT — bij de hierna 
nog verscheidene malen te noemen Nederlandsche Telegraaf Maatschappij 
Radio Holland.

OVERBRUGGING VAN GROTERE AFSTANDEN

Marconi beperkte zijn ambities niet tot het brengen van draadloze tele
grafie aan boord van de oorlogs- en koopvaardijschepen. Hij wilde aan
tonen dat zij afstanden kon overbruggen, waarvoor tot nu toe kabel- 
verbindingen, al of niet onder de oceaan, hadden gediend. Een huivering 
van onbehagen voer — als een kille bries - door de aandeelhoudersvergade
ringen van de kabelmaatschappijen, die toen juist bezig waren met het 
leggen van onderzeekabels tussen Cornwall en Kaapstad, bekend geworden 
als de “Boer war cables”.
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Bij Poldhu in datzelfde Cornwall, niet ver van de stormachtige punt van 
Lands End, werden gigantische antennes opgericht, met het doel langs 
draadloze weg morseseinen over te brengen naar St. Johns op New Found- 
land. Dat was over een afstand van 2170 mijlen. Op 9 december 1901 liet 
Marconi op New Foundland zijn antenne omhoog met behulp van een 
vlieger. Reeds op 12 december boekte hij succes!

De eerste ademtocht van een bewusteloze, die na koppig volgehouden 
toepassing van kunstmatige ademhaling weer tot het leven terugkeert, kan 
niet meer ontroering wekken dan die, welke zich van de wereld meester 
maakte bij de reutelende overkomst van de eerste morseletter “s” op het 
schrijftoestel van New Foundland. Na een reis van nauwelijks een hon
derdste seconde had zij de weg over de Atlantische Oceaan afgelegd! 
Marconi zelf was om die eerste historische "s” vooral zo verheugd, omdat 
zijn veronderstelling, dat de radiogolven zich niet streng rechtlijnig voort
planten, doch de kromming van het aardoppervlak volgen, door de proef
neming bevestigd was.

Maar het overbruggen van de Oceaan met een “s” in morseschrift is 
nog maar één stapje op de lange en moeilijke weg van een betrouwbare 
transatlantische telegraafverbinding. Het zou tot 17 oktober 1907 duren 
voor een transatlantische radiodienst in beperkte mate voor het openbaar 
verkeer kon worden opengesteld.

De kabelmaatschappijen haalden na het bekend worden van de eerste 
resultaten weer wat ruimer adem. De tegenslagen die zij zelve in haar 
jeugdjaren — dat is in de jaren vijftig van de vorige eeuw — hadden onder
vonden, werden nu, zoals dat meer gaat bij instellingen met de schaapjes 
op het droge, een bron van humor, die ten koste van hun draadloze rivaal 
spoot. De kabelheren gnuifden over Marconi’s pover geoordeelde resultaat. 
Men behoefde hen over tegenspoed niet veel te vertellen.

Als zij dachten aan de 28e augustus 1850, toen het geïmproviseerde 
kabelschip Goliath uit Dover vertrok om de eerste kabel uit te leggen 
tussen de kusten van Engeland en Frankrijk, hadden zij genoeg gehoord. 
Ieder zestiende gedeelte van een mijl werd de kabel verzwaard met een blok 
lood van vijftien kg, om hem tot op de zeebodem te kunnen laten zinken. 
Tegen zonsondergang was men genaderd tot aan de Franse kust bij kaap 
Gris Nez. Er restte toen nog de taak met het kabeleind door de branding 
te waden, het strand over te trekken en het daarna te verbinden met het
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gereedstaande ontvangtoestel. Met rooksignalen, afgegeven door het 
kabelschip, beduidde men aan Dover dat het eerste telegram, zoals was 
afgesproken, aan de kabel kon worden toevertrouwd. Het zou worden 
gericht aan Louis Napoleon, de latere Keizer Napoleon III.

Franse soldaten, die als ordebewaarders op het strand vertoefden en die 
de papierstrook met de morsetekens uit het schrijftoestel zagen rollen, 
vroegen verbaasd hoe het mogelijk was, dat deze boodschap, wat zij dan 
ook inhield, de weg onder Het Kanaal had kunnen afleggen. Toen de 
elektrische processen, die hierbij een rol speelden, werden verklaard, 
toonden zij zich ongeloviger dan tevoren. Tot hun grote ontzetting zagen 
de ingenieurs aan beide zijden van Het Kanaal dat de morsetekens na 
enkele ogenblikken onleesbaar werden en daarna geheel uitbleven. Noch 
van de inhoud van het hooggestemde begroetingstelegram aan de Prins- 
President, noch van de zenuwachtige verzoeken om herhaling aan Dover, 
kwam iets terecht. Alles vloeide ineen tot een niet te ontwarren gekrabbel.

Over en weer gaf men elkaar de schuld van de mislukking en er vielen 
harde woorden en bittere verwijten over een voorbarig georganiseerde 
feestviering, waarbij de champagne te snel en te rijkelijk zou hebben ge
vloeid. Later begreep men dat de verbinding nautisch en mechanisch wèl 
geslaagd was, maar dat men voor het eerst kennis had gemaakt met een 
effect, dat optreedt in lange geïsoleerde en met metaal beschermde ge
leidingen. Zo’n kabel laadt zich als een condensator op en belemmert in 
die toestand de gave overkomst der nuttige seintekens. Een verschijnsel 
dat men volkomen leerde kennen en beheersen en dat onze jubilerende 
fabriek een eeuw later belangrijk werk zou geven. Maar de mannen van de 
eerste onderzeekabel kenden dit verschijnsel niet. Zij deden alles wat in 
hun vermogen lag om de elektrische verbinding alsnog tot een succes te 
maken. Maar het lukte niet. Mistroostig verlieten zij de plaats van hun 
zwoegen, de onbruikbare kabel overlatend aan het welmenen van de 
Bretonse vissers.

Dat voorval herinnerden de kabelmagnaten zich uit de gedenkboeken 
der Maatschappij en ziedaar nu, hoe de historie zich in gewijzigde vorm 
herhaalde. Op een ogenblik waarop de glans van het welslagen reeds tien
tallen jaren de kabelmaatschappijen als een halo omgeeft, krijgt een brutale 
rivaal, die de pretentie heeft hun solide, tastbare kabels te vervangen door 
een onwezenlijke, ongrijpbare “ether”, een welverdiende les!
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Marconi intussen gaf het falen van de lange radiogolven, bij het 
pogen lange afstanden te overbruggen, toe. Hij deed dit tegenover 
zijn trouwe medewerker en vriend Luigi Solari, toen hij in 1902 op de 
Italiaanse kruiser Carlo Alberto proeven nam. “Het zal nodig zijn,” 
verklaarde Marconi, “dat wij de golflengte nóg langer maken, als wij de 
reikwijdte van onze zenders willen vergroten.” De meester vermoedde 
niet, dat de lengte van radiogolven even wisselvallig zou blijken als die 
van vrouwenrokken. Ze zouden weldra korter en niet langer “gedragen” 
worden!

WAT GEBEURDE ER MET “DE DRAADLOZE” IN NEDERLAND?

Een zeevarende natie als de Nederlandse zou haar tijd slecht hebben be
grepen, wanneer de uitvinding van de draadloze telegrafie haar ongeïnte
resseerd had gelaten. Dat was dan ook niet het geval: integendeel, Neder
land stond bij de bestudering en de toepassing van de radio vooraan. De 
omstandigheden rondom die ook in Nederland opkomende radio vonden 
bij de PTT een man, die tegen haar was opgewassen. Dat was de heer 
H. J. Nierstrasz, elektrotechnisch hoofdambtenaar, die door studie, aanleg 
en een vurige belangstelling voor het nieuwe in zijn vak verstand had 
gekregen van een techniek, die toen door weinigen werd gekend en be
grepen. Al in 1902 werd onder zijn leiding een draadloze verbinding tot 
stand gebracht tussen Hoek van Holland en het Lichtschip Maas. Mis
schien zou het eerder gebeurd zijn, maar het kan niemand verbazen, dat 
er in Nederland eerst een commissie moest worden benoemd.

Terzelfder tijd hield de Marine proefnemingen met toestellen van 
Telefunken en van de Franse combinatie Branly-Popp. Een verbinding 
werd door haar tot stand gebracht tussen het wachtschip Wassenaer te 
Amsterdam, de Grote Kerk in Kampen en de Martinitoren in Groningen. 
Niet zonder een spoor van trots constateerde men, “dat de Zuiderzee 
bedwongen was".

Nierstrasz werd, na de geslaagde experimenten met het lichtschip Maas, 
van rijkswege belast met het ontwerpen en bouwen van het eerste officiële 
radiokuststation, dat in gemeenschap zou moeten treden met de schepen 
op zee, nadat het station Hoek van Holland provisorisch als voorloper had 
gediend. De Nederlandse overheid wilde met dit “zelf doen” voorkomen,

i
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dat zij zou worden genoopt de Marconi-maatschappij te vergunnen zulk 
een landstation te bouwen en te exploiteren.

Het later zo beroemde Scheveningen-haven (roepletters SCH) kwam in 
1904 gereed en om volkomen onafhankelijk te kunnen experimenteren, 
rustte het Rijk tevens drie schepen van de Maatschappij Zeeland, die de 
dienst Vlissingen — Queensborough onderhielden, met installaties voor 
draadloze telegrafie uit. Het kuststation werd in latere jaren zo beroemd 
om zijn feilloze service en het werd zo vereenzelvigd met het, als een vuur
stoot van een mitrailleur uitgeknetterde roepteken SCH, dat het als een 
onwaardige vermomming werd gezien, toen een internationaal overeen
gekomen herdistributie van roeptekens het dwong van lettergroepering te 
veranderen. Met ieders medewerking bleef de verandering beperkt tot de S 
die een P werd. PCH zette van dat ogenblik af de glorierijke traditie voort; 
waarbij de CH geseind bleef in de vierstrepenvorm van het morseschrift.

De reglementering van de radio was weldra, nationaal en internationaal, 
een drukbeoefende bezigheid der wetgevers. Natuurlijk heerste er op het 
gebied der wetgeving met betrekking tot de draadloze telegrafie aanvan
kelijk een toestand van “vrijheid blijheid”. In de onderscheidene landswet- 
gevingen was het gewone telegraafverkeer op uiteenlopende wijzen ge
regeld. In die zin vooral was het gedifferentieerd, dat hier meer, daar minder 
aan het particulier initiatief was overgelaten. Maar alle wetgevingen 
hadden toch dit gemeen, dat alvorens een particuliere onderneming er toe 
kon overgaan, om rijen telegraafpalen op te richten in het landschap en 
dwars door de steden of via een kabel over de vrije zeebodem twee landen 
met elkaar te verbinden, zij een concessie, een bewilliging moest hebben 
van de overheid. Uit een oogpunt van maatschappelijke orde was dit on
vermijdelijk. Waar zou het heengaan, wanneer ieder vrijelijk de straten kon 
opbreken voor het leggen van kabelverbindingen of het plaatsen van 
masten voor een telefoonverbinding?

Maar hoe moest die overheid nu plotseling staan tegenover zoiets on
grijpbaars als draadloze telegrafie? Hier behoefde niets te worden in
gegraven of op openbaar terrein te worden opgericht. Het bezorgen van 
overlast aan derden was uitgesloten. Geen wetsbepaling zat zo ruim in 
haar kleed, dat zij gelijkelijk van toepassing kon zijn op een communicatie
mogelijkheid, die alleen met behulp van spaden, houwelen en kruiwagens 
tot stand kon komen, als op ene die niet meer behoefde dan een mast op

I



een particulier erf, een gebouwtje voor het onderbrengen van enkele elek
trische machines en een knetterende vonk. De Telegraafwet van 1852, die 
al moeite had met de telefoon, wist met de draadloze geen raad.

De traagheid, waarmede nationale wetgevingen een revolutionaire tech
nische nieuwigheid opvangen en verwerken, voerde tot een vrijheid van 
handelen, die ons in deze dagen van strenge radio-ordening, als een tijd
perk van arcadische gelukzaligheid voorkomt en die een vorm van heim
wee oproept. Men denke aan de privé-radioverbinding, die het Algemeen 
Handelsblad te Amsterdam met behulp van de Marconi-maatschappij 
schiep tussen de Overtoom en het Engelse plaatsje Broomfield. Dat was 
in 1903. De verbinding diende voor uitwisseling van nieuwsberichten. 
Maar in 1904 vulde de Nederlandse wetgever, in een nieuwe Telegraaf- en 
Telefoonwet, het vacuüm op. Het slot van artikel 1 luidde:

“Zowel in dit als in de volgende artikelen zijn onder ‘telegrafen en 
telefonen’ tevens begrepen, radiotelegrafen en radiotelefonen.”
Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 1905 S 90 (steunende op art. 12 van de 
Wet) snoerde de Overheid ook de vrijheid voor niet-openbare telegrafen en 
telefonen in, door te bepalen dat voor het aanleggen of gebruiken van 
“enige elektrische inrichting, bestemd voor het niet-openbaar telegrafisch 
en telefonisch verkeer door middel van toestellen welke op de eindpunten 
niet onderling door draden of geleidingen zijn verbonden” een vergunning 
van de Minister van Waterstaat nodig was. Waardoor het met de hoge 
sprongen van het Handelsblad gedaan was.

Het Leger ging in 1905 over tot het beproeven van mobiele radio veld- 
stations, waarbij als antenne gebruik werd gemaakt van vliegers en van 
kabelballons. Deze stations waren afkomstig van Telefunken. Ook de 
Marine had een voorkeur voorTelefunken-apparatuur. Vooreen groot deel 
moet deze voorliefde worden verklaard door het feit, dat de mededeelzaam
heid over het hoe en waarom van de werking bij de Telefunken-ingenieurs 
groter was dan bij de deskundigen van de Marconi-maatschappij. Vooreen 
ander deel sprak de Duitse vormgeving van de apparatuur een aangenamer 
en verstaanbaarder taal tot de Nederlandse smaak dan de Britse.

Op 5 december van het jaar 1904 was bij de Marine de Dienst der Draad
loze Telegrafie ingesteld onder zijn eerste commandant, de kapitein ter 
zee H. T. Hoven. De luitenant ter zee Van Iterson was een bekwaam 
raadsman, die veel heeft gedaan voor het stichten van opleidingsinrich-
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tingen voor de marineseiners. Op i juli 1906 treffen wij de luitenant ter 
zee Th. P. van den Bergh, later een der directeuren van Radio Holland, 
aan als commandant van een experimenteer- en oefenstation van de Marine 
in de legerplaats bij Zeist.

Op 1 mei en op 11 december 1909 spreekt Marconi voor het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs te Den Haag. Reeds worden de eerste klanken 
vernomen, waarin wordt aangedrongen op het onderzoeken van de moge
lijkheid van het tot stand brengen van een radioverbinding tussen het 
moederland en Nederlands Indië. Het is de stem van de oud-majoor der 
Genie van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger L. H. F. Wackers, die in 
1915 de Bataafsche Petroleum Maatschappij adviseert bij de voorbereiding 
van de stichting van een radiotelegrafische verbinding tussen hare vesti
gingen te Tarakan en te Balik Papan.

De Marconi-maatschappij gaat dan het werk uitvoeren. Agent van die 
maatschappij voor Nederland en Koloniën is de N.V. Technisch Bureau 
Geveke en Co te Amsterdam, waaraan majoor Wackers na zijn pen
sionering als adviseur wordt verbonden. Eenmaal tot stand gekomen, is de 
nieuwe verbinding een succes.

Dit Balik Papan vestigde door het welslagen van de radioverbinding in 
de tropen de aandacht van de heer Wackers op de betekenis van een radio
verbinding tussen Nederlands Indië en Nederland. Een koen plan ontstond 
voor de stichting van een snoer van radiozenders, dat zich zou slingeren 
langs de noordkust van Afrika. Een concessieaanvraag werd ingediend, die 
in de radiohistorie van de ontwikkeling van de Holland-Indië-verbinding 
bekend zal blijven als de Wackers-Delprat-Concessie. Een initiatief, dat. .. 
gesmoord werd in een oceaan van bezwaren, naijver en tegenwerking. 
Tegenwerking — althans gebrek aan medewerking — vooral van de zijde 
der mogendheden, die de soevereiniteit uitoefenden over de landen en 
volken van Afrika’s noordkust.

Achteraf is het mislukken van de Wackers-Delprat-Concessie een ver
momde zegen genoemd, omdat de ontwikkeling van de techniek der 
draadloze telegrafie tenslotte in de korte golven een afdoend hulpmiddel 
heeft gevonden voor de overbrugging van deze tienduizend kilometer lange 
afstand in één ruk. Maar in deze opvatting ligt iets van de bleke voldoening 
van de man, die het gas heeft overgeslagen en van de petroleum-mode- 
rateurlamp direct is overgestapt op de elektrische gloeipeer.
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ENKELE RADIOTECHNISCHE ACHTERGRONDEN

Alvorens de geschiedenis van de radio in Nederland verder te volgen tot in 
de daden, die de hoofdschotel vullen van dit boek, zij het de verteller ver
oorloofd enkele bespiegelingen in te lassen over de technische wisselvallig
heden, welke ieder in hun tijd een bijdrage hebben geleverd aan de voor
uitgang van de draadloze telegrafie en telefonie. Verschijnselen, die vaak 
medebepalend zijn geweest voor de beleidvoering in de hierachter te 
beschrijven fabriek.

Men had, toen de eerste opwinding over Marconi’s uitvinding wat was 
geluwd, vernomen, dat het beginsel van de draadloze telegrafie al in 1888 
door de Duitse fysicus Heinrich Hertz was gevonden. Hij had bij zijn 
proefnemingen — behalve op de algemene grondslagen van Michael Fara- 
day — gesteund op zijn kennis van het theoretische werk van de grote Brit 
James Clerk Maxwell. Ook de namen van de Rus Alexander S. Popoff en 
van de Franse professor Edouard Branly moeten met ere worden genoemd. 
Maar het kon niet worden ontkend, dat Marconi dat voorbereidende werk 
in de praktijk had weten te schuiven, door zijn aanwending van antenne
en aardverbindingen. In de wijze van koppeling van deze antenne en aarde 
aan de eenheden van het zendapparaat lag de grondslag voor octrooi- 
aanspraak. Zo ontstonden de Marconi-patenten.

Zoals het met ontdekkingen gaat die steunen op vindingen van zuivere 
wetenschap, lieten de technische vormgevingen een aantal variaties toe, 
waaruit nieuwe, zelfstandige octrooirechten voortvloeiden. Parallel aan 
die van het Marconi-systeem verschenen dus octrooien van de Telefunken- 
groep, bekend als het systeem Slaby-Arco.

Vooral tussen het systeem Marconi en het stelsel Telefunken ontstond 
rivaliteit. En dus: voorkeurskwesties, die later aanleiding werden tot pro 
en contra disputen met de klanten.

Hoe werkten die radiozenders uit de eerste jaren? — De energie voor de 
uitstraling werd opgewekt met behulp van vonkontladingen. In een slinger- 
kring, die in zijn eenvoudigste gedaante gevormd werd door een conden
sator en een spoel, liet men de spanning aan de vonkenbrug zo hoog op
lopen, dat deze zich door vonkoverslag vereffende, waardoor hoogfre
quente wisselstroom werd gegenereerd. De hoogfrequente energie in de 
vonkenkring werd afgegeven aan de hiermede gekoppelde open antenne.
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Deze ontladingen vonden aanvankelijk van vijftig- tot honderdmaal per 
seconde plaats en duurden elk niet langer dan een fractie van een duizendste 
seconde, zodat er het grootste gedeelte van de tijd in de zender niets ge
beurde. Althans tot aan het ogenblik waarop het proces van de weder- 
oplading van de vonken- of stootkring een aan vang nam. Later, veel later 
vinden wij iets dergelijks bij radar terug!

De opeenvolging van vijftig tot honderd ontladingen per seconde, waar
van de uitstraling door de antenne snel afdempte (vandaar de omschrijving: 
gedempte-golfzenders), veroorzaakte in de hoofdtelefoon op het ontvang
station een pruttelsignaal, dat, bij rustige elektrische atmosfeer, gemak
kelijk door de kenners van het morseschrift in verstaanbare taal kon 
worden opgetekend. Bij de aanwezigheid van atmosferische storingen 
(luchtstoringen) ging dat moeilijken Zij leken te veel op de geluiden van 
de nuttige seintekens om haar daarvan te kunnen onderscheiden. Soms 
waren zij zo hevig dat zij verbinding onmogelijk maakten. Vandaar dat 
men al dadelijk erop uit was om deze luchtstoringen de baas te worden.

Bij het zoeken naar een oplossing om van deze lastposten af te komen 
dacht de techniek aanstonds aan het uitbuiten van een tegenstelling in 
toon tussen nuttig en storend geluid. Zij slaagde erin het aantal vonk- 
ontladingen per seconde zo te verhogen, dat een muzikale toon ont
stond, die duidelijk contrasteerde met het knetterende geluid van de 
storing.

De Marconi-maatschappij bereikte dat door het aanbrengen van een zo
genaamde draaiende vonkbrug, waarbij een nokkenschijf op de omvormer- 
as voorbij twee vaste elektroden wentelde, vonkontladingen gevend, tel
kens wanneer een draaiende elektrode een stilstaande passeerde. Tele- 
funken zocht en vond het in de vonkenbrug van Wien, een inrichting 
waarbij de enkele vonkopening was opgesplitst in een dozijn of meer kleine, 
door micaringen gescheiden vonkopeningen in serie. Hierdoor werd onder 
andere voorkomen, dat de aan de open trillingskring overgedragen energie 
op de gesloten kring terugwerkte. Het spoedig uitdoven van dit vonktype 
belette dat, waardoor duizenden vonkontladingen per seconde mogelijk 
werden, met als resultaat een fraaie muzikale toon. Het was een kwestie 
van smaak of men de Marconi- of de Telefunken-toon verkoos.

Dit wat de zender aangaat.
Welke middelen had men om radiogolven met ontvangtoestellen aan te
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* ‘tonen? — Van de aanvang af is dit schakeltje in het proces van zenden en 
ontvangen niet gemakkelijk gesmeed.

Radiogolven zijn elektromagnetische trillingen van hoge frequentie, 
verwant aan licht- en warmtetrillingen. De conventionele scheepszender, 
met een golflengte van 600 meter, trilt energie uit van een half miljoen 
trillingen per seconde. Die zijn zonder ingreep niet waarneembaar voor het 
menselijk oor. Dat oor kan luchttrillingen waarnemen die niet lager gaan 
dan 30 per seconde en niet hoger dan 15.000. Er is een “vertaler” nodig die 
de hoogfrequente elektrische trillingen omvormt tot een elektrische ener
gievorm, die in staat is een trilplaatje van een telefoon hoorbare lucht
trillingen te laten verwekken of een morseschrijftoestel punten en strepen 
te laten schrijven.

Er moest dus een “golfaantoner” komen. Die kwam er natuurlijk en 
vormde lange tijd de Achilleshiel van de draadloze. Hij was een essentieel 
onderdeel in de reeks inspanningen, die het tot stand brengen van een 
radioverbinding vroeg.

Het is merkwaardig, dat juist dit onderdeel zo lang is omgeven geweest 
door een ontechnische mystiek, waarover de natuurkundige zich in be
hoedzaam geformuleerde hypothesen uitliet en waarvan men in den be
ginne eigenlijk alleen maar met zekerheid kon zeggen “dat het werkte”. 
Na de geboorte van de radio was de coherer van Branly er al gauw om de 
functie van trillingsvertaler te vervullen. Het was een glazen buisje van 
enkele centimeters lengte en enkele millimeters middellijn, waarin twee 
vaste “zuigertjes" met zuigerstang tegenover elkaar waren aangebracht. 
De zogenaamde zuigers waren zilveren verdikkingen van de stang. Zij 
bevonden zich op een afstand van luttele milimeters van elkaar. De opening 
ertussen was losjes opgevuld met een mengsel van ijzer- en nikkelvijlsel. 
De zuigerstangen staken buiten het buisje uit, zodat zij met een koper- 
draadje konden worden verlengd, teneinde de coherer te kunnen opnemen 
in een stroomkring, die gevormd werd door een accu met een spanning van 
vier tot zes volt en een morseschrijftoestel. Dit morsetoesel kon des
gewenst worden vervangen door een hoofdtelefoon. De cohererdraden 
werden bovendien verbonden — en dit was heel voornaam — aan de af
gestemde ontvangkring van het ontvangtoestel. Het merkwaardige was, 
dat de accu zijn stroom niet door de coherer kon sturen zolang er geen 
seintekenenergie in de ontvangkring aanwezig was. Het ijzervijlsel werkte
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dan als een zo goed als volkomen isolator. Maar niet zodra was er hoog
frequente energie op de “zuigerstangen” of daar readjusteerde het ijzer
vijlsel zich tot geleider; het schrijftoestel schreef de morsetekens op, of de 
hoofdtelefoon liet hen als prutteltoontjes horen. De kleefwerking van het 
ijzervijlsel (vandaar de naam “coherer”) was er alleen bij de aanwezigheid 
van seintekenenergie. Tussen de punten en strepen van het morseschrift 
in verloor de coherer zijn kleefkracht terstond en de isolerende werking 
trad weer in.

Bij langdurig gebruik ging het apparaatje vermoeidheidsverschijnselen 
vertonen, die zich uitten in onregelmatige werking, of in blijvende ge- 
leidendheid. Om het daarover heen te helpen, werd het enige malen per 
seconde betikt door een hamertje, dat door een uurwerk in beweging werd 
gehouden. Overigens kon het geen kwaad de coherer af en toe eens met de 
vinger te bekloppen, op de wijze waarop men tegen een barometer tikt, als 
men wil weten of de luchtdruk neiging heeft tot stijgen of dalen. Hielp het 
mechanische of met de vinger kloppen niet, dan werd de coherer voor een 
andere verwisseld. Want men had er een hele voorraad van bij zich, die als 
kostbaarheden werden bewaard in fraaie, met fluweel beklede bijouterieën
etuis. Na een redelijk toegemeten rustpoos was de vermoeide coherer weer 
voor gebruik geschikt.

Waarom was het ijzer-nikkelvijlsel nu eens wèl en dan weer niet- 
geleidend? — Het waren de hoogfrequente golftreinen van een gedempte 
golf die de geleidendheid bewerkstelligden. Misschien had het iets te maken 
met de werking van de voormagnetisering met hoogfrequente energie van 
de geluidslinten van onze tegenwoordige magnetofonen. Maar toch . . .

Zells nu, in de trotse jaren van televisie en radar, blijft men de vraag 
stellen naar een uitputtende verklaring voor de werking van de coherer van 
Branly. Na de coherer kwam de vinding uit het Duitse kamp: de elek- 
trolytische detector van Schloemilch. Een apparaatje, dat even geheim
zinnig was in zijn werking als klein en doeltreffend. Een buisje met zwavel
zuur, waarin een haardun, open pipetje was gehangen, waaruit het einde 
stak van een platina- of zilverdraadje. Dit schuchtere contact van het 
metaalpuntje met het zwavelzuur bewerkte de vertaling van hoog
frequente trillingen die onhoorbaar waren, in wèl-hoorbare.

De scheikundige of fysische verklaring van de werking vormde in vak
bladen nog een besloten strijd, toen de praktische zin door de natuur op
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humoristische wijze aan de discussies werd ontnomen, door de ontdekking 
van een groot aantal pyrieten en sulfiden van metalen en van andere 
stoffen, die spelenderwijs hetzelfde en soms beter volbrachten als de ge
heimzinnige detector van Schloemilch. Het waren de fameuze kristal- 
detectoren, die men met schoppen vol als erts kon opscheppen en er de 
beste stukjes uitlezen. Een grondstof zonder noemenswaardige kosten 
van verwerving. Moeilijk kon de natuur zich tegenover de zwoegende mens 
grootmoediger tonen, dan door hem voor een knelpunt in zijn ontdekking 
een oplossing in de schoot te werpen, die even goedkoop als doeltreffend 
was. Zij veroorloofde zich daarbij — zo scheen het — de glimlach der 
ironie door dit geschenk te laten bestaan uit waardeloze materie en door 
knappe koppen aan het peinzen te zetten over de vraag waarom dit 
brokje carborundum, of molybdeenglans, of Silicon, of zinkiet kans zag 
een probleem op te lossen, dat een natuurkundig laboratorium geruime 
tijd met ere aan de gang had kunnen houden.

]aren later werd meer inzicht verkregen in de structuur en de werking 
van kristallen. Met de transistor als apotheose! Een tip van de sluier, die 
hing over de natuurkundige gang van zaken in het “kristalletje” van de 
jeugdige radio, is nu wel opgelicht. Maar, behalve bewondering voor de 
voornaamheid van de eerst wat “burgerlijk” geoordeelde familie der kris
tallen, is er een nobeler duisternis komen te hangen over hun wezen, door 
de ontdekking van de transistors. Zij zijn met het kristalletje verwant, 
maar dan als leden van een adellijker tak der familie.

Zo heeft de natuur de Mona Lisa-glimlach om de lippen, waarvan de 
raadselachtigheid blijft, ook na de aanvaarding van het nuchtere feit “dat 
het kristalletje werkt”.

De Marconi-maatschappij gebruikte van den beginne af een ander type 
detector, dat tenminste een technisch bevredigend instrument werd ge
oordeeld: met een veermotor en een magnetische draad. Men kon het 
opwinden als een uurwerk; wanneer het in werking was, maakte het een 
zacht snorrend geluid. Het was eigenlijk een oervoorloper van de tegen
woordige draad- en bandopnemers, die nu zo’n voorname plaats innemen 
bij onder meer het conserveren van omroepprogramma’s.

Omstreeks 1904 ontdekte een Britse radiofysicus de “thermionic valve”- 
detector, waarbij het uit de jeugd van de elektrische gloeilamp bekende 
Edisoneffect weer te voorschijn komt. Met alle eerbied voor deze schepping
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prof. J. A. Fleming, van de universiteit van Londen, kan men er van 
zeggen, dat zij op een vrij omslachtige wijze presteerde wat de natuur met 
haar kristalletjes eenvoudiger en directer deed, zij het ontdaan van luimig
heid. De uitvinder noemde zijn schepping een “valve” en omschreef het 

analogon van een klep in een waterpijp, die hier, in de 
van elektriciteit alleen veroorloofde in één 

detector (of gelijkrichter)

van

apparaatje als een 
radiotelegrafie, het bewegen 
richting. Hetgeen precies de eis is, die aan een 
moet worden gesteld.

Zelden heeft een uitvinder een zo hartverscheurend “bijna” gepresteerd 
als professor Fleming, want hij stond met de voet op de drempel van de 
grootste ontdekking van de twintigste eeuw: de radiobuis, zonder welke 
ook dit boek niet geschreven had kunnen worden. Als hij slechts één stap 
verder was gegaan en zijn “thermionic valve” had uitgebreid met het 
“rooster” — een onaanzienlijk stukje metaal, dat later de Amerikaan Lee 
de Forest zou aanbrengen in Fleming’s vacuumbuis - hij zou zijn beladen 
met de roem en de baten van een uitvinding, waarover de klank der 
bazuinstoten, waarmee zij werd begroet, nog steeds niet in de klooster
gangen van de radiowereld is uitgeëchood.

OPZIENBARENDE TOEPASSINGEN

Alvorens de draad van het verhaal over de ontwikkeling van de draadloze 
in Nederland weer wordt opgevat, dienen als overgang van de technische 
achtergronden naar feiten uit de geschiedenis, twee voorvallen te worden 
gereleveerd uit de sfeer van het emotionele. Juist door dat emotionele 
droegen zij er toe bij, de betekenis van de draadloze telegrafie tot het 
publiek te laten doordringen.

Begin 1910 hielden de dagbladen zich bezig met de raadselachtige ver
dwijning uit Londen van mevrouw Belle Elmore, echtgenote van de arts 
H. H. Crippen, van wie bekend was dat hij banden, warmer dan die van 
vriendschap, had aangeknoopt met Ethel de Neve, zijn secretaresse. Het 
aanvankelijk door Scotland Yard ingestelde onderzoek leverde voor de 
medicus geen bezwarend materiaal op. Doch toen hij en miss de Neve, na 
een tweede huiszoeking, die evenmin iets verdachts had onthuld, met de 
noorderzon vertrokken bleken, vrat de argwaan der justitie diep in. Scot
land Yard gelastte beider aanhouding en voorgeleiding. Een signalement
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werd in de dagbladen verspreid, dat bij Antwerpen onder de ogen kwam 
van de kapitein van het stoomschip Montrose, dat de Schelde afvoer en 
vervolgens zee koos naar Quebec. Het schip had radio aan boord.

Op de Atlantische Oceaan monsterde de kapitein zijn passagiers eens 
goed en daarbij viel het hem op, dat een van hen, die stond ingeschreven 
als mr. Robinson, een merkwaardige gelijkenis vertoonde met de foto in de 
krant van de gezochte dr. Crippen. Nauwkeurige waarneming gaf de 
gezagvoerder bovendien de overtuiging dat de zoon Robinson, die zijn 
vader vergezelde, veel had van een verkleed meisje. Kapitein Kendall van 
de Montrose seinde nu zijn bevindingen draadloos aan zijn rederij, die op 
haar beurt Scotland Yard inlichtte. Met het gevolg dat het paar op de kade 
te Quebec door de politie werd opgewacht.

De moordzaak Crippen, die voor de rechtbank van Old Bailey werd 
gebracht, was weken lang stof voor de voorpagina’s. Zij eindigde met de 
veroordeling van de arts tot de strop. Het werd bewezen geacht dat hij zijn 
vrouw had vergiftigd en daarna haar lijk ingezouten. De rol, die de radio 
had gespeeld bij de opsporing en de arrestatie van de gezochte, had intussen 
zeer sterk gesproken tot de verbeelding van het publiek.

Het tweede voorval deed dat nog feller. Twee jaren later — op 15 april 
1912 — kwam namelijk de catastrofe met de Titanic, de trotse Cunardlijner, 
die op haar eerste reis van Engeland naar Amerika des nachts in volle 
vaart op een ijsberg stootte en zonk. Een ramp waarbij meer dan vijftien
honderd mensenlevens verloren gingen. Het bleek dat, wanneer er op de 
schepen varende in de nabijheid van de Titanic beter op de radio was uit
geluisterd, hulp tijdiger had kunnen zijn geboden, dan nu het geval was. 
Als gevolg van de ontzetting die de ramp in de wereld veroorzaakte, vaar
digde de Londense radioconferentie van 1912 strenge voorschriften uit 
voor de bezetting van de radiowacht aan boord van schepen. Die maat
regelen hadden tot gevolg dat een aanzienlijke uitbreiding moest worden 
gegeven aan het korps marconisten.

De overtuiging, dat door middel van radio duizenden mensenlevens aan 
de dood konden worden ontrukt, maakte diepe indruk. Zij was in de ogen 
van het publiek niet alleen een technisch wonder. Zij was een factor die 
bijdroeg aan de vergroting van ’s mensen geluk en veiligheid.
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DE EERSTE WERELDOORLOG

Zo stonden de zaken historisch, technisch en emotioneel, toen in augustus 
1914 de eerste wereldoorlog uitbrak, die, wat de strijd tussen de zee
mogendheden Engeland en Duitsland betreft, door twee radiotoepassingen 
zou worden gekenmerkt. De eerste was het onderscheppen van de radio- 
bevelen van admiraal Von Scheer, toen hij aanstalten maakte om met de 
Hochseeflotte Wilhelmshafen te verlaten en zee te kiezen. Hetgeen aan
leiding was voor de Britse vlootvoogd Jellicoe om in Scapa Flow het anker 
te lichten en met de Grand Fleet de vijand op te zoeken. De Britse admi
raliteit werd over de bewegingen van de Duitse vloot op de hoogte ge
houden door captain H. J. Round, ingenieur van de Marconi-maatschappij, 
die met een nieuw ontwikkeld ontvangapparaat, bekend als “radiorichting- 
zoeker”, de positie van de vloot wist te peilen. Hij deed dit aan de Engelse 
kust bij Scarborough. Hier werd voor het eerst over grote afstanden het 
reeds in 1907 door Bellini en Tosi gevonden beginsel van "radio direction 
finding” toegepast, dat later zulk een belangrijk hulpmiddel zou worden 
bij de navigatie op zee en in de lucht.

De tweede was de eerste toepassing van radio in een zeeslag. Het was 
de radio-installatie van de lichte kruiser Galathea, die ter hoogte van het 
Skagerrak, de waarneming van de Duitse slagkruisers onder vice-admiraal 
Hipper het eerst aan het Britse admiraalsschip Iron Duke meldde. De ver
warde zeeslag, die op 31 mei 1916 volgde en die voor de Engelsen voortleeft 
als de slag bij Jutland en voor de Duitsers als de slag bij het Skagerrak, gaf 
echter zelf geen opmerkelijke successen van de draadloze telegrafie te zien. 
Het tegendeel was eerder het geval, omdat Jellicoe zelfs van vlaggeschip 
moest verwisselen, omdat de radio-installatie onklaar raakte.

De Nederlandse koopvaardijvloot, die haar vlag van neutrale mogend
heid door de belligerenten geëerbiedigd wenste te zien, ondervond op zee 
en in de vreemde havens grote moeilijkheden. Zij moest bejegeningen 
ondergaan, die in tegenspraak waren met de bepalingen van het zee
recht in oorlogstijd. De in heftige strijd gewikkelde partijen bleken zo 
weinig rekening te houden met de neutrale scheepvaart, dat niet slechts 

gevoel van wrevel ontstond, maar ook een verlangen versterkte 
zoveel mogelijk zelf te doen, op velerlei terrein en los van welke 

oorlogvoerende mogendheid ook. We zullen zien, van welk een grote invloed
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deze stroming was voor de ontwikkeling van de Nederlandse draadloze.
Op i augustus 1914 vaardigde de Britse regering de bepaling uit, dat het 

gebruik van draadloze telegrafie aan boord van vreemde schepen in de 
territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk verboden was en dat die 
schepen hun antennes moesten strijken bij het naderen van een rede of 
haven. Iedere telegramwisseling met schepen buiten die wateren was boven
dien onderworpen aan de Britse censuur. Zo mogelijk nog onaangenamer 
was een andere maatregel: de opschorting van de service door de SAIT. 
Deze onderneming zag haar organisatie door de vijandelijkheden natuurlijk 
uiteenspatten.

Ieder der belligerente compagnons trok zich op de eigen nationale 
moederonderneming terug. Met de verzorging van de draadloze appara
tuur aan boord van de Nederlandse schepen dreigden onze reders echter 
tussen schip en wal te geraken. Hoewel de succursale van de SAIT in 
Nederland, met de hoofdinspecteur R. C. A. Kroes, goed werk bleef doen 
om het raderwerk draaiende te houden, liet de oorlogsontreddering zich 
terdege gevoelen. Men begon in het gedrang te raken met de personeels
voorziening en de levering van zend- en ontvangapparatuur door de Mar- 
coni-maatschappij liep vast. Wel mocht worden aangenomen, dat bij de 
SAIT niet de opzet aanwezig was om de Nederlandse clientèle in de steek 
te laten, maar de oorlogsverlamming en de nationale bindingen spraken 
nu eenmaal een woordje mee.

In Nederland had men oog voor overmacht, zowel als voor het begrip 
h la guerre comme h la giïerre, maar dat nam niet weg, dat voor ’s lands 
scheepvaart nog altijd gold: navigare necesse est. Gevaren moest er 
worden — en varen zonder radio ging niet meer!

Sterk werd nu het gemis gevoeld van een nationale maatschappij die op 
zo'n vitaal gebied, zonder buitenlandse bemoeizucht, kon opereren.

Er moest iets op worden gevonden!
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HET ONTSTAAN VAN RADIO HOLLAND

De reders zetten zich rondom de tafel om een oplossing te beramen. 
Als leidraad bij de besprekingen beschikte de vergadering over een initiatief
voorstel van de heer L. H. F. Wackers, van Geveke & Co, wie een toestand 
voor ogen stond, waarbij de Nederlandse scheepvaart door de stichting

;j

ï

35
:



van een nationale exploitatiemaatschappij de mogelijkheid zou openen om 
zelf datgene te doen, wat tot dusver door buitenlanders geschiedde. Het 
was een gezond voorstel, dat dan ook werd aanvaard. Zo ontstond in 
augustus 1916 de eerste kiem van de latere Nederlandsche Telegraaf Maat
schappij Radio Holland, die in Amsterdam zou worden opgericht door de 
grote scheepvaartmaatschappijen en De Bataafsche Petroleum Maat
schappij. Op de eerste officieuze bijeenkomst van het inmiddels gevormde 
syndicaat, op 6 december 1916 in het Scheepvaarthuis te Amsterdam, waren 
aanwezig de heren J. B. A. Jonckheer, A. J. M. Goudriaan, J. H. Hummel, 
C. M. van Rijn, P. f. Roosegaarde Bisschop en L. H. F. Wackers. Officieel 
kwam Radio Holland in werking op 8 december met L. H. F. Wackers als 
directeur en met stuwende medewerking van de directeur van Geveke & Co, 
ir. G. L. Tegelberg.

Voorlopig behielp men zich met de restanten van de organisatie van de 
SAIT en de aanvullende apparatuur die men behoefde, werd op eigen 
ateliers geassembleerd uit onderdelen, die men bij de Nederlandse industrie 
bestelde. Wat completer radio-apparatuur werd in 1916 betrokken van 
kleine firma’s als Smitt te Bilthoven en de Nederlandsche Radio Industrie 
te Den Haag.

Maar men zag vooruit. Zou deze toestand, die uiteraard acceptabel was 
voor de oorlogstijd, in de toekomst bestendigd kunnen blijven? Moest 
men niet reeds van stonde af het oog richten op de eisen die de tijd zou 
stellen, wanneer de vrede zou zijn teruggekeerd?

De rol, die de heer Tegelberg in de ontwikkeling naar draadloze zelf
standigheid van de Nederlandse scheepvaart op zich had genomen, was 
niet toevallig, aangezien Geveke & Co tot aan de oorlog vertegenwoor
diger voor Nederland en Koloniën was geweest van de Marconi-maat- 
schappij. Hij was dus de aangewezen figuur om Marconi te verwittigen 
van het bij de Nederlandse reders gevallen besluit, de exploitatie van radio- 
zend-ontvangtoestellen aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen 
over te brengen van de SAIT — thans oorlogsvluchtelinge in Londen — 
naar een Nederlandse maatschappij.

Men kon daarbij niet over één nacht ijs gaan en evenmin een daad doen, 
die nu wel niet letterlijk betekende, dat 
brandde, maar die er toch verdacht veel op leek. Want die schepen zouden 
zonder service en zonder voldoende personeel komen te zitten, op

de schepen achter zich vermen

een
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ogenblik waarop de nationale mogelijkheden misschien nog niet toe
reikend zouden zijn om het vacuüm op te vullen. Het gebod van nuchter 
en praktisch handelen bracht dus mee, dat de verandering zo mogelijk in 
vrede en vriendschap met de Britse belanghebbenden en met de SAIT 
moest geschieden.

Het is waarschijnlijk dat Marconi onder normale omstandigheden weinig 
neiging zou hebben getoond, om vrede te hebben met een uit handen geven 
van haar, via de SAIT, in Nederland gevestigde belangen. Te meer, omdat 
betrokkenen al bij de eerste polsende démarches voor ogen stond, dat, als 
hier met het stichten van een zelfstandige Nederlandse exploitatie-maat- 
schappij een A werd gezegd, het uitspreken van de B — een eigen nationale 
radiofabriek — moeilijk achterwege kon blijven. Een exploiterende onder
neming moet immers een betrouwbaar steunpunt hebben, waarop zij voor 
de levering van toestellen, die zij nodig heeft, staat kan maken. Gezien de 
prille jeugd van de radio-industrie en de gespecialiseerde, grotendeels van 
octrooien afhankelijke fabricage, was het immers zeer twijfelachtig, dat 
men met zijn bestellingen op een vrije markt zou kunnen verschijnen en 
daar het beste en voordeligste uitkiezen. Daarvoor was de radiotechniek 
nog te exclusief.

De onderhandelingen moesten dus omzichtig worden gevoerd, in
dachtig het spreekwoord, dat het onverstandig is om oude schoenen weg 
te gooien, alvorens men nieuwe heeft. Anderzijds was het ogenblik om te 
grijpen naar zelfstandigheid gunstiger dan het ooit zou worden. Engeland 
toch was in een wurgende oorlog gewikkeld, waarin het ging om ’s lands 
bestaan. In 1916 stonden de zaken daar niet zó, dat de vlam van de hoop 
op een spoedig winnen van de strijd hoog brandde. De slag bij Jutland had 
weliswaar tot resultaat gehad dat de machtige Duitse vloot zich in haar 
havens had teruggetrokken, maar een eclatante overwinning was het voor 
Engeland niet geworden. Te land waren de offensieven van Nivelle aan de 
Chemin des Dames en van Haig in Vlaanderen, in bloed en modder 
gesmoord. Het kraakte aan het Russische front en de duikbootoorlog 
woedde met een benauwende hevigheid.

Bij dit alles kon de Marconi-maatschappij, die natuurlijk de handen vol 
had met de leveringsplichten aan de geallieerde mogendheden, geen stipte 
leverancier meer heten voor de neutralen, terwijl de SAIT - voor wat het 
op Londen teruggetrokken Engelse part betreft — gedwongen was tussen
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geallieerden en neutralen te discrimineren bij het uitoefenen van het ex
ploitatiebedrijf en het verschaffen van service. Alleen de redelijkheid moest 
Marconi al doen inzien dat, wanneer men de Nederlandse scheepvaart niet 
meer hielp, de eis van zelfhandhaving Nederland gebood de hand aan de 
eigen ploeg te slaan. Na de oorlog zou men elkaar toch weer moeten 
vinden ... en wat dat betreft mocht het een geluk heten, dat althans 
de persoonlijke verhoudingen nog niet waren verbitterd, integendeel: 
ondank alles mochten zij vriendschappelijk worden genoemd.

Volgens deze gegeven vaarkoers moest Nederland zich daarbij zelf 
helpen, doch tevens voorbereidingen treffen voor een zakelijke afwikkeling 
van het verleden, in een geest van wederzijds begrip voor het dictaat der 
omstandigheden.

De eerste aanraking over een vreedzame gedaanteverwisseling van 
rechtspersonen vond plaats tussen de hoofddirecteur van de Marconi- 
maatschappij Godfrey C. Isaacs en ir. Tegelberg. Zelden zullen twee cap
tains of industry van zo gelijke bekwaamheid, ofschoon met zo uiteen
lopende persoonlijkheden, met elkaar hebben onderhandeld over een zo 
delicate kwestie. Godfrey Isaacs, het klassieke voorbeeld van de vertegen
woordiger van big business. Een groot zakenman met artistieke allure; de 
smeder van concerns, in zijn verschijning en gebaar — merkwaardig genoeg!
— veel minder Engelsman dan .. . Tegelberg. En deze Tegelberg: de recht
lijnige ingenieur, de staalharde bedrijfsleider, sportsman, veerkrachtig in 
stap en houding, gentleman in hart en nieren, linguïst, zelfbewust met de 
autoriteit van de Nederlandse patriciër. Grootmoedig waar het details be
trof, vasthoudend op de hoofdzaken. Een strenge en — kan het anders? — 
soms ongemakkelijke figuur.

Een basis voor de “boedelinventaris” tussen Radio Holland, SAIT, 
Marconi-maatschappij en MIMCC ontstaat in de vergadering van com
missarissen van Radio Holland op 23 januari 1917, waar Tegelberg als gast 
is uitgenodigd. In deze vergadering wordt voor de eerste maal gesproken 
over een toenadering tussen Radio Holland en Marconi, op voorstel van 
laatstgenoemde. Het gaat in deze vergadering om twee dingen; het eerste, 
en voorshands belangrijkste: vriendschappelijke oplossing van de ex- 
ploitatieverhouding
— naast Radio Holland als exploitatiemaatschappij - van een 
radio-apparaten. Hetzij door Marconi alleen, hetzij door Nederlandse be-

met de SAIT, het tweede: oprichting in Nederland
fabriek van
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langen, al of niet tezamen met Marconi. Want Marconi loopt met die 
plannen rond. Tegelberg is er dus in geslaagd het initiatief tot toenadering 
tussen Marconi en de reders, die de met Marconi bevriende SAIT af
zwoeren, door Marconi te laten nemen. Een tactisch succes.

Op bovengenoemde datum krijgen commissarissen van Radio Holland 
dan kennis van zekere démarches van Marconi’s afgezant, de heer G. E. 
Turnbull, bij ir. Tegelberg in Amsterdam.

De inhoud van Marconi’s denkbeelden komt in het kort op het vol
gende neer:

ie. De Marconi-maatschappij, zowel als de SAIT begrijpen, dat Neder
land zich op radiogebied zelfstandig heeft gemaakt in Radio Holland.

2e. Beide instellingen, zich de prettige relaties herinnerend, die voor het 
uitbreken van de oorlog bestonden, zouden die gaarne in vernieuwde vorm 
herstellen.

3e. Dit zou kunnen geschieden door samenwerking van de drie partijen 
in het pas opgerichte Radio Holland.

4e. De Marconi-maatschappij overweegt al gedurende enige tijd een fabri
cage van haar radio-apparaten in Nederland. Zij wil hiertoe voorshands 
niet overgaan, teneinde met Radio Holland overleg te kunnen plegen over 
de mogelijkheid en wenselijkheid van een samengaan.

Aanvankelijk reageren de commissarissen op deze, door Tegelberg ge
ïnspireerde, avances wat koeltjes. Hoewel de basisgedachten van Marconi 
schriftelijk onder hun aandacht worden gebracht, denken commissarissen 
waarschijnlijk aan het verba volant scripta manent — woorden vervliegen, 
maar het geschrevene blijft - zodat zij zich onthouden van een schriftelijke 
repliek. Zij machtigen de heren Wackers en Tegelberg om nadere oriën
terende besprekingen te voeren met de heer Turnbull. Er zit blijkbaar toch 
te veel aantrekkelijks in de suggesties, om haar hooghartig terug te wijzen.

De besprekingen worden gehouden, zowel in Nederland als later in 
Engeland, door ir. Tegelberg - en weldra ook door de nieuwe president- 
commissaris van Radio Holland, de heer D. Hudig L. J. Zn. van de 
KNSM.

Wat uiteindelijk uit de bus komt kan aldus worden samengevat:
a. De SAIT draagt haar rechten, installaties en goodwill, voor zover de 

Nederlandse scheepvaart betreffend, over aan Radio Holland en staat deze 
met haar ervaring ten dienste.
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b. De prijs van de over te nemen S AIT-installaties wordt in overleg vast
gesteld. De betaling geschiedt in contanten zowel als in aandelen in Radio 
Holland.

c. Een minderheid aan aandelen en commissarisplaatsen in Radio Hol
land wordt beschikbaar gesteld aan de SAIT.

d. Radio Holland draagt een aandeel bij in geld, in de vorm van royalty’s, 
ter waardering van Marconi’s octrooirechten en voor de bevoegdheid 
gebruik te blijven maken van het wereldnetwerk dat de SAIT heeft 
opgebouwd.

e. Het personeel van de S AIT, voor zover werkzaam in het Nederlandse 
gebied, wordt door Radio Holland overgenomen.

f. Radio Holland heeft de vrijheid om radio-apparaten elders te betrekken 
dan bij Marconi, ook bij een eventueel met haar medewerking te stichten 
Nederlandse fabriek.

g. De duur van de eventuele nieuwe overeenkomst op deze basis is tien 
jaren met optie op verlenging.

Voor het zover is, nemen de onderhandelingen natuurlijk haar tijd. Het 
is immers oorlog. De duikbootoorlog maakt zelfs het oversteken van de 
Noordzee tot een gevaarlijke onderneming. In Nederland begint gebrek te 
heersen aan grondstoffen voor de industrie. Alle ex- en import loopt 
de Netherlands Oversea Trust Company, de fameuze NOT, het enige 
lichaam, dat in de ogen van de geallieerden enig vertrouwen verdient 
de beoefening van de Nederlandse vrachtvaart. Tot elke prijs willen de 
geallieerden het vervoer van contrabande beletten en alle van Nederland 
uitgaand en alle binnenkomend verkeer, moet, wil het op zee door de 
geallieerden ongemoeid worden gelaten, zich onderwerpen aan een onder
zoek van de scheepspapieren in de Downs.

De transactie van Radio Holland en de nu tevens als onmisbaar sluitstuk 
in de gedachten postvattende oprichting van een haar voedende radio- 
fabriek, vinden dus onder abnormale omstandigheden plaats. De aandeel
houders moeten nog voor de uitkomsten van de missie Tegelberg ge
wonnen worden. Zij voelen niet veel voor zoveel invloed van de SAIT in 
Radio Holland, waar de wijn der pas gewonnen zelfstandigheid nog in de 
kelken fonkelt. Waarom blijven we niet een zelfstandige, louter Neder
landse onderneming, zoals toch de bedoeling was?, werpen enkele 
missarissen tegen.

over

voor

com-
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Hoe zal de oorlog aflopen? — argumenteert Tegelberg ongeveer — Wie 
zal de overwinnaar zijn? Wie de overwonnene? Zal men, als men geen 
toenadering begeert en alleen op de jong verworven onafhankelijkheid 
blijft steunen, na afloop van de oorlog niet het gevaar lopen te zijn over
geleverd aan de genade van een of andere buitenlandse mogendheid? En 
zal die mogendheid op een gebied, waarop Nederland eeuwenlang zelf 
historie heeft geschreven, namelijk op dat van de zeevaart, door haar be
heersing van het servicenetwerk en — ten dele — van de fabricage van 
moderne toestellen voor de draadloze telegrafie, niet voor die trotse Neder
landse scheepvaart een dwangbuis scheppen, dat even knellend en ver
nederend zou zijn als Cromwells Acte van Navigatie?

Het ondernemingsbeleid krijgt met deze overwegingen dus ook een zeker 
stempel van noodzakelijkheid. Het besef hiervan helpt de initiatiefnemers 
zelfs heen over “de fabriek”, over de aarzeling die zij hebben gevoeld bij 
het betreden van een terrein van industriële bedrijvigheid, waarop zij geen 
ervaring hebben en waarvoor zij niet gemakkelijk deskundige krachten 
kunnen vinden. Maar ook: wanneer die gevonden zouden zijn, dan zouden 
die het moeten opnemen tegen machtige buitenlandse concerns, met hun 
kostbare ontwikkelingsafdelingen, hun goed uitgeruste laboratoria, hun 
sterren der wetenschap en hun doorgewinterde praktijkmannen.

De directies van de scheepvaartmaatschappijen, overneemsters van het 
initiatief tot het stichten van een radiofabriek, beseffen dat zij risico’s 
moeten nemen die groter zijn dan die, welke verbonden zijn aan de op
richting van welke onderneming ook. Men hoopt met de nieuwe fabriek, 
waarvan de oprichting onvermijdelijk wordt geacht, in de toekomst wel 
winst te maken, althans geen verlies te lijden. Maar ook, al is dit, op het 
ogenblik van het smeden der plannen, volkomen onzeker, men kan er niet 
goed van afzien. Men wil er dus niet van af zien. Gouverner eest prévoir 
— en de vooruitziende blik gebiedt: doen!

Eerst dus de maatregelen nemen om het jonge Radio Holland om te 
buigen tot een exploitatiemaatschappij, waarin wèl het zwaartepunt zou 
blijven liggen bij het Nederlandse kapitaal, maar waarbij buitenlandse 
deelneming niet behoefde te worden uitgesloten; vervolgens het aanwezige 
momentum van de SAIT, met haar toestellen, haar deskundig personeel, 
haar lopende organisatie, invoegen in de gerémodelleerde onderneming. 
Dan de scheiding met de SAIT verzoeten door het niet volstrekt los-
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knopen der oude banden en — bovenal — de wijsheid betrachten, die wel
iswaar in zovele menselijke verhoudingen wordt verzaakt maar die eeuwen
lang het kenmerk is geweest van verstandig koopmanschap: niet het 
onderste uit de kan willen hebben. De wederpartij een eervol belang geven 
in de nieuwe organisatie, de verhouding een basis verschaffen, die aan
leiding kan worden tot wederzijdse voldoening. Ziedaar de gedachtengang 
van ir. Tegelberg - die tenslotte weerklank vond en zegevierde.

II faut juger les faits d'après leur date - men moet de feiten beoordelen 
naar de tijdsomstandigheden. Nu, in het gebundelde licht van ruim veertig 
jaren historie, nu daar een telecommunicatie-industrie op de fundamenten 
van de alweer voormalige NSF is opgetrokken, past ons - dat is: Neder
land — een woord van hulde voor en een gevoel van dankbaarheid jegens 
de ondernemende mannen van het eerste uur. En dan: óver naar de 
fabriek, die naast Radio Holland moest staan als de producerende com
ponent van een twee-eenheid.
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De negende pagina van de stichtingsakte, houdende de namen van de eerste directeur 
en van de eerste commissarissen. Tot het college van commissarissen hebben in 
latere jaren ook behoord bekende figuren als Godfrey C. Isaacs, G. E. Turnbull, 
ir. G. L. Tegelberg, G. Périer, Guglielmo Marconi, Maurice Travailleur, prof. ir.

C. L. Van der Bilt, A. Hubert — en natuurlijk dr. Anton Frederik Philips.
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HET ONTSTAAN VAN DE N.S.F.

De faze van delicate onderhandelingen tussen de Nederlandse reders- 
groepering en het Marconi-complex is nu afgesloten; men is het in beginsel 
eens. Later zal de exacte juridische vormgeving worden ter hand genomen, 
want eerst moet met het schrijven van het tweede hoofdstuk een aanvang 
worden gemaakt. Dit tweede hoofdstuk is het scheppen van een fabriek 
door dezelfde — althans in hoofdzaak dezelfde — belangen, als die welke 
Radio Holland in het leven hadden geroepen.

Tussen 22 en 27 december 1917 — in een beklemmende faze van de 
oorlog — komt in het Scheepvaarthuis te Amsterdam het voorlopige stich- 
tingssyndicaat bijeen. Het maatschappelijk kapitaal zal één miljoen gulden 
bedragen, waarvan de helft aanstonds te storten. Het oogmerk van het 
syndicaat wordt omschreven als:
“te geraken tot de oprichting van een N.V., wier doel zal zijn: het maken 
van alle installaties, inrichtingen, toestellen en werktuigen, bestemd voor 
of betrekking hebbende op draadloze telegrafie en telefonie, seinwezen en 
andere soortgelijke onderwerpen”.

Het eerste wat een syndicaat van ondernemers doet, dat zich gaat be
wegen op een terrein, niet van professie het hunne, is het zoeken van een 
competente directeur. Niemand kon echter de taak, die deze directeur 
wachtte, benijden, ook al werd hij voortgestuwd door brandende ambities. 
Hier moest in oorlogstijd iets van de grond af worden opgebouwd; hier 
moest pioniersarbeid worden verricht van de zwaarste soort. Voor dit werk 
was een jonge kracht nodig, die de talenten van de ingenieur paarde aan 
capaciteiten om een bedrijf te stichten èn te leiden; een representatieve 
figuur, met terreinkennis van de plaatsen waar de toekomstige afnemers 
van zijn produkten waren te vinden. Een man die de overredingskracht 
moest bezitten om de aanstaande clientèle, die - althans in de aanvang - 
hoofdzakelijk zou moeten worden gezocht onder militaire en burgerlijke 
overheden, te bewegen de nieuwe fabriek een kans te geven.

Het ontdekken van zulk een figuur was geen gemakkelijke opgaaf, maar 
de oplossing werd te juister tijd benaderd door een bezoek, dat half decem
ber 1917 door de oud-Minister van Financiën A. E. J. Bertling werd gebracht 
aan de heer Jonckheer in diens kwaliteit van directeur van de Stoomvaart 
Maatschappij Nederland, bij welk bezoek de heer Bertling gewaagde van
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zijn voornemen om tezamen met zijn schoonzoon A. Dubois . . . een fa
briek van radio-apparaten op te richten. Gelet op het gelijke voornemen 
bij de reders, is men geneigd aan het Britse gezegde te denken: Two minds 
with but a single thougbt, two hearts that beat as one. De heren Bertling 
en Dubois mochten, volgens hun zeggen, rekenen op een zekere wel
willendheid van de Marine en de Genie. Zij zouden ook gaarne die van de 
Scheepvaartmaatschappijen verwerven. Vandaar het bezoek bij de heer 
Jonckheer.

Deze bracht nu de heer Bertling op de hoogte van het bij de reders ge
rijpte plan en opperde de gedachte beide voornemens saam te voegen tot één. 
De combinatie Bertling-Dubois ging hiermede accoord. De gedetailleerde 
besprekingen die volgden, werden namens de respectieve groepen gevoerd 
door de heren Wackers en Dubois. Zij leidden niet alleen tot een gemeen
schappelijk besluit om een nieuw plan te vormen, maar ook tot de beslissing 
dat de heer Dubois in de combinatie zou optreden als leider van de fabriek. 
Voor het smeden van zo’n fabriek werd het ijzer heet geacht, want de 
Regering had ten laste van het begrotingsjaar 1918 een suppletoire be
groting ingediend ten bedrage van vijf miljoen gulden voor de financiering 
van de bouw van een groot zendstation voor de verbinding Nederland — 
Indië. De nieuwe fabriek zou een “goede gooi’’ kunnen doen naar het 
verkrijgen van deze order. Als de fabriek er maar was!

Gras lieten de onderhandelaars er niet over groeien, want, vooruit
lopend op de beslissing van de commissarissen van Radio Holland, vormen 
de heren Jonckheer, den Tex (Stoomvaart Maatschappij Nederland), 
Hummel (Koninklijke Paketvaart Maatschappij), Heldring (Koninklijke 
Nederlandse Stoomboot Maatschappij), Roosegaarde Bisschop (Java China 
Japan Lijn) en Wackers (Radio Holland) al op 22 december 1917 een exe
cutieve voor de NSF. Op 28 december gaat zelfs reeds een delegatie op 
audiëntie bij de Minister van Waterstaat, dr. ir. C. Lely, met de bedoeling 
Z.E. mede te delen, dat men gaarne zal mededingen naar het verwerven 
van de grote zenderopdracht. De minister belooft aandacht. . .

DIRECTEUR GEZOCHT

De vraag is nu: wat deed de reders er toe besluiten om van wal te steken 
met de heer A. Dubois, luitenant ter zee der tweede klasse van de Konink-
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lijke Marine Reserve, die juist zijn dertigste verjaardag had gevierd? Een 
voor de hand liggende aanwijzing is, dat de heer Dubois, na een bijna tien
jarige loopbaan als zeeofficier — waarin hij door zijn speciale aanleg, vrijwel 
van het begin af betrokken was bij de ontwikkeling van de draadloze 
telegrafie — een witte raaf van de radiotechniek werd geacht. Bovendien: 
de reders begrepen, dat een fabriek, die zich hoofdzakelijk zou wijden aan 
de draadloze telegrafie, wel eens onvoldoende met werk bezet zou kunnen 
zijn, omdat haar clientèle voorshands nog vrij klein zou zijn — bij een 
krachtige buitenlandse mededinging. Het woord “seinwezen" in de werk- 
omschrijving van het syndicaat wijst er al op, dat men de vervaardiging 
van apparaten op andere gebieden van communicatiemiddelen niet wilde 
verwerpen. Met name — en hoe kan het anders in deze kring van reders? — 
had men het oog op de vervaardiging van machinekamertelegrafen en 
scheepskompassen. Een figuur als Dubois, met een nautische achtergrond 
en geëigende relaties, drong zich als vanzelf in de gedachten op.

Daar kwam meer bij. De heer Dubois, ofschoon gesierd met de gouden 
galon — met krul — van de zeeofficier, oefende een commando uit dat met 
de zeedienst slechts in verwijderd verband stond. Bij het uitbreken van de 
eerste wereldoorlog, als luitenant ter zee van de KMR in actieve dienst 
teruggekeerd, werd hij aangesteld als Hoofd van de Radiodienst der Land
macht en bewoog hij zich dus niet op zee, maar op de golvende heide. En 
zodra een marineofficier een landmachtcommando wordt opgedragen is er 
een bijzondere reden voor; het lag voor de hand dat die reden moest 
worden gezocht in het feit, dat deze marineofficier, op grond van zijn grote 
ervaringen met en bijzondere kennis van de draadloze telegrafie gekozen 
was. Daarmede tekende Dubois zich dus ook af als de juiste man voor het 
contact met legerautoriteiten — ondanks zijn betrekkelijke jeugd. Een 
oudere figuur uit het milieu der Genietroepen was bovendien aanwezig in 
de persoon van de directeur van Radio Holland. Deze zou mededirecteur 
kunnen worden.

Wanneer men al deze feiten en overwegingen als een legkaart in elkaar 
past, ontstaat een alleszins logisch patroon voor het voorstel van de heer 
Jonckheer: Dubois directeur.

Zo de kroniekschrijver bij dit belangrijke moment een enkele bespiege- 
ing is gegund, dan kan worden gezegd dat - zou het lot de heer Dubois 

niet hebben gevoerd naar het pad van directeur van de NSF — het geen
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misslag zou hebben begaan wanneer het hem in de diplomatie had geleid. 
Na zijn benoeming in 1937 tot president van de Union Internationale de 
Radiodiffusion, de aanzienlijke wereldorganisatie waarin alle radio-om- 
roepinstellingen van beide halfronden elkaar ontmoetten, bewees hij, de 
linguïst met gerede pen, de juistheid van dit vermoeden. En waar over
redingsgaven en de aantrekkende werking van een beschaafde persoonlijk
heid waardevolle factoren waren voor de leider van een pas beginnende 
onderneming op moeilijk terrein, leek de keuze ook hierom gerecht
vaardigd.

De heer Dubois was na een bezoek, waarbij hem het directeurschap van 
de fabriek werd aangeboden, bereid de post te aanvaarden. Met een licht
voetigheid die menigeen hem benijdde had hij — succesvol zeeofficier — zijn 
kandidaatsexamen voor elektrotechnisch ingenieur afgelegd. De benoe
ming tot directeur van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek zette onder 
deze studie een streep. Althans voorlopig - want niet onopgemerkt mag 
blijven dat de oud-luitenant ter zee A. Dubois, die op 31 juli 1956 te 
Hilversum overleed, in 1931 ir. Dubois was geworden. Een constatering, 
die in een paar woorden toch wel een karaktertrek ontvouwt.

De heer Dubois nam nu voor de tweede maal ontslag uit de zeedienst en 
zette zich aan de taak een radiofabriek te stichten, die mocht rekenen op 
tenminste één cliënt van allure: de maatschappij Radio Holland. Enkele 
van zijn naaste medewerkers van de Radiodienst der Landmacht nam hij 
met zich mee als leden van zijn staf. Onder hen was de heer P. C. Tolk, die 
in de fabriekshiërarchie de plaats innam van eerste officier. Als commis
sarissen traden op de heren B. E. Ruys, A. J. M. Goudriaan, J. H. Hummel, 
D. Hudig L.J.zn., A. E. J. Bertling, L. H. F. Wackers en A. Veder, van wie 
voor korte tijd eerst de heer Ruys, daarna de heer Hudig tot president- 
commissaris werd gekozen. Notaris Frederik Hendrik van den Helm stelt 
op 27 februari 1918 de stichtingsacte op.

Het geboorteuur van de nu veertigjarige onderneming was daar. Nog 
woedde de oorlog buiten onze grenzen, maar er waren symptomen die 
wezen op een naderend einde en ontplooiing in vrediger water. Aan het 
bed van een zieltogende Mars stond de wieg van een jonge fabriek — de 
N.V. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek.
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EEN FABRIEK HEEFT EEN ZIEL

Een fabriek is geen dood ding! Zij heeft een ziel. Zo lijkt het tenminste 
voor hen, die hun lot voor korter of langer tijd met het hare verbonden.

Zij heeft een wezen dat van de geboorte af ontwikkelt en rijpt.
Zij krijgt een dampkring om zich heen, waarin opeenvolgende generaties 

ademen.
Zij ondergaat, evenals de mensen, de invloed van jeugdervaringen en 

-indrukken.
Ogenblikken van vreugde kent zij, van tegenslag, gevaar, triomf. ..
De werking daarvan laat sporen na, als gelaattekenende trekken. In haar 

jeugd wordt zij gevormd en geleid. Als het moet: gedwongen, door de 
personen die haar besturen, of die op andere wijze haar leven inhoud geven. 
De grondslag voor haar karakter wordt in de beginjaren gelegd. Iets van 
de inspanning van de mensen, die haar hun ambities, kennis en werkkracht 
afstonden en de kameraadschap die zij kweekten, blijft als bezinksel achter. 
Uit deze waarden zamelt zij iets kostbaars en blijvends op, kweekt zij een 
edele vorm van arbeidsvermogen van plaats.

Zij neemt in massa toe, in de natuurkundige betekenis van het woord. 
Als bij een vliegwiel van een machine. Een reservekracht die altijd aan
wezig is tijdens de wenteling en wier inertie op een verlangd ogenblik 
nuttig wordt. Die waardevolle inertie heet traditie. Haar eigen persoonlijk
heid kan echter zó gedijen, dat zij een heersende zelfstandigheid aanneemt, 
die het gevaar inhoudt van een woekering. Dan moet het attentiesein “op”. 
Evenmin als de levenscellen in het fysieke lichaam zich zonder bedreiging 
van het welzijn van het geheel mogen onttrekken aan de gehoorzaamheid, 
aan een coördinerende macht, mag de fabriek de mensen de baas worden. 
Zij mag hun handelen niet gaan overheersen door de zwaartekracht van 
haar massa, of met het vreugdeloze ritme van de tredmolen.

Bewegende massa’s, niet beïnvloed door krachten van buiten, volharden 
in haar baan, ook al zou die, verlengd, tot onheil voeren. De vingerduw 
van de leiding moet op het juiste ogenblik de baanrichting bijstellen. Dit 
betekent de onmisbaarheid van een nauwgezette baanbewaking.

Scherper dan bij een jonge fabriek.
Die haar weg nog tastend zoekt. Die in de ochtend van nieuwe commu

nicatiemogelijkheden haar plaats nog moet veroveren.
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Die alleen een bruisende jeugd, geen verleden en een aanstekelijk zelf
vertrouwen bezit.

Die het eerste blad van het eerste hoofdstuk van haar geschiedenis nog 
moet schrijven.

Dat is hier de geschiedenis van de fabriek van toen, die het verleden is 
van de fabriek van nu.

Tot die fabriek van toen wenden we nu het gezicht.

WAAROM HILVERSUM?

Zonder hiermede vooruit te lopen op de definitieve vestigingsplaats van 
een naar de eisen van de tijd te bouwen fabriek, ging de jonge instelling 
over tot het stichten van een voorlopige werkgelegenheid. De mogelijk
heden om terstond aan de slag te kunnen gaan, die zich door toevallige 
omstandigheden voordeden, beslisten ten gunste van Hilversum, nadat 
ook Alkmaar en Tilburg waren overwogen. Het is achteraf altijd ver
leidelijk om aan een dergelijke keuze een vooruitziende blik te verbinden, 
met voorbijzien van het blinde en soms speelse toeval of de onberekenbare 
factor van het geluk. Dergelijke romantische vrijheden zijn hier echter 
misplaatst.

Hilversum was in 1920 stellig niet de plaats, die in haar ontwikkelings
tendensen de belofte inhield van een toekomst, welke het zou maken tot 
een geliefd centrum van lichte en schone — ook in de zin van “niet-vuile” — 
industrie en tot dat van de Nederlandse Radio Omroep, die zijn naam tot 
een bekende klank zou maken in de wereld. Het was een aantrekkelijk 
woonoord van velen, die elders - met name in Amsterdam en Utrecht - 
hun brood verdienden. De goede spoorwegverbindingen bevorderden de 
ontwikkeling van het forenzen wezen. Het ‘iiefelijke dorp”, zoals het ook 
nu nog wil heten, werd terecht beschouwd als een aangenaam oord, waar 
men na de inspanning van de werkdag de regenererende werking van een 
lachende natuur, van lover, heide en bloemen, kon ondergaan.

Hilversum was van oudsher een van de dorpen van het Gooi: Naarden 
alleen was de stad! De “opgezetenen” waren aanvankelijk dun gezaaid, 
leefden dus verspreid en trokken zich van wet en gezag bitter weinig aan. 
De grond, waarop zij leefden, beschouwden zij als hun gemeenschappelijk 
eigendom, dat zij gemeenschappelijk gebruikten. Godelinde, de abdis van
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Elten, wist dat misschien wel, toen zij Naerdincklant aan Floris V overgaf, 
want hoezeer de graaf ook zijn best deed om de Gooiers duidelijk te maken 
dat hij de landheer was, zij trokken zich niets van hem aan. De Gooise 
boer was een zandboer, die met de grootste inspanning en tegen karige 
beloning, aan zijn magere grond de boekweit- en rogge-oogsten afdwong, 
of met de schapenfok een sober bestaan leidde. Zij, die de veehouderij be
dreven, weidden hun koeien op de gemeenschappelijke weiden of meenten, 
aan de boorden van de Zuiderzee, uit welk gewoonterecht later dat merk
waardige instituut van de Erfgooiers ontstond, dat onder het beginsel van 
“niemands meester, niemands knecht”, zijn gang ging. Eerst in 1912, na
dat er vaak heftige botsingen hadden plaatsgevonden met de opeenvol
gende overheden, die de feodale eigendomstoestanden in een wettelijk 
statuut wilden regelen, werden de gewoonten en gebruiken van de middel
eeuwen gecodificeerd in een beheersfiguur, die nog enig is in den lande en 
die thans als Stad en Lande van Gooiland een nog steeds niet over rozen 
gaand bestaan leidt.

Het wolweven in Gooiland is al zo oud als de geschiedenis naspeurbaar 
teruggaat. Het lakenweversgilde van Naarden adresseert al in 1659 vol 
concurrentienijd aan de Staten van Holland “dat alle wolle weverij en uit de 
respectieve dorpen van Gooiland mochten worden geamoveerd”.

HILVERSUMS WEVERIJEN

In 1777 spreekt men in Hilversum van de bedrijven van “fabrikeurs in 
laken en gestreepte en andere bayen”. Omstreeks die tijd worden de eerste 
“lakentouwen” ingericht voor tapijtfabricage, terwijl geleidelijk ook een 
begin werd gemaakt met het weven van “boezels, katoenen gestreepte 
stoffen”.

Ten tijde van Koning Lodewijk Napoleon, tijdens de Franse overheer
sing, stond de weefindustrie er niet best voor. In een missive aan de vorst 
schrijft het gemeentebestuur van Hilversum op 12 maart 1807:

“Onze fabrieken en vooral die van katoenen stoffen zijn door gebrek 
aan commissiën in een beklagenswaardige staat — een zeer grote menigte 
arme lieden moeten, daar men hun niet genoeg te werken kan geven, 
hun ellendig leven onderhouden met voedsel, dat men voorheen, toen 
onze fabrieken bloeiden, aan de beesten zou hebben gegeven.”
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De weverij was, wat men tegenwoordig een “conjunctuurgevoelig” en 
“loonintensief” bedrijf zou noemen. Hoe intensief dat verlonen overigens 
nog in 1866 was, kunnen wij lezen in een soort sociaal opstel, waaruit 
blijkt, dat de “snormolen” om het koehaar te zuiveren een ongezond werk
tuig was maar dat "een volwassen spinder, die vlijtig is en zijn werk ver
staat, gemiddeld ƒ 5,— per week wint”. Tapijten vervaardigen uit koehaar 
was in 1752 een Hilversumse uitvinding. Een oude mededeling daarover 
zegt: “De couleuren egt, de scheering sajet, niet minder in deugd als een 
Smyrnasch carpet”. De wever Klaas Kool muntte daar zó in uit, dat hij 
op 2 juni 1784 de zilveren medaille verwierf van “de Economische Tak”, 
thans de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te 
Haarlem.

Met ups en downs zette de industrie haar leven voort, nu eens welvarend 
dan weer straatarm.

Hartbrekende toestanden heersten er nog tijdens de eeuwwisseling op 
het gebied van de kinderarbeid. Uit een verslag van een vergadering van 
“Potarmmeesteren” van 13 april 1802 blijkt, dat daar een voorstel ter tafel 
was “om de kinderen die onder de bedeling der diaconie of potarmmees- 
teren stonden en wel de jongens van het vijfde of zesde tot het twaalfde 
jaar, die maar enigszins gemist konden worden, tot de spinderij op te 
leiden”. Toen het voorstel was aangenomen “is de vergadering met gebed 
en dankzegging tot God en in liefde gescheiden”. Geen wonder dat de 
dichter Krijn Perk in 1794 zijn hart zo bewogen voelde, dat hij het volgende 
nieuwjaars vers aan zijn nicht Emmetje stuurde:

“Denk ook eens wat aantal kindren 
Zich door armoe zien verhindren 
Om in ’t leven voort te gaan:
Daar ze, om ’t brood te helpen winnen,
Vroeg en laat reeds moeten spinnen 
Met een schamel kleedje aan.”

Omstreeks 1867 wordt de stoommachine in het weefbedrijf ingevoerd. 
Er komt een grote stoomkatoenspinnerij en -weverij bij de Hondenbrug in 
Hilversum, maar eerst omstreeks 1900 zijn de handweverijen algemeen tot 
stoombedrijf gemechaniseerd.

Zo vestigde zich in Hilversum in de jaren zeventig de toen moderne
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industrie van het tapijtweven. De wevers en spinners verdienden een karig 
loon, dat zij nog voor een deel moesten besteden in de winkels der werk
gevers, volgens het verfoeide systeem van de gedwongen winkelnering. 
Omstreeks 1875 kwam deze gedwongen besteding echter nog maar 
sporadisch voor.

In een van de oude leegstaande weverijen, namelijk aan de Groest 106a tot 
108a werd de jonge NSF gehuisvest — van maart 1918 af — in afwachting 
van het gereedkomen van een nieuwe fabriek, waarvoor men aanstonds de 
plannen begon te maken. De gehele oude weverij kon men niet krijgen, 
want een gedeelte ervan was in beslag genomen als R.K. Patronaatsgebouw 
met leeszaal. In het eigenlijke voormalige tapijtfabriekje werd de instru
mentmakerij ondergebracht met haar zes draaibanken, een freesbank, een 
schaafbank en een boormachine. In de gebouwtjes daarachter werden een 
smederij en een machinale houtbewerking ingericht met vier machines. In 
de nog overblijvende hoeken en gaten kwamen de gereedschapmakerij, de 
montagewerkplaats en het magazijn.

Op de zolder van de leeszaal huisden de tekenkamer, het “laboratorium”, 
de fabrieksadministratie en de hoofdboekhouding. In een schuurtje vond 
men nog plaats voor het gereedschapsmagazijn. Aan de Groestzijde 
troonde de directie in een serre, welke men kon bereiken via de bureaus 
van de kassier en van de chef-inkoper, die het voorshands wel het drukst 
had van allen. Technisch en administratief personeel, voor zover niet door 
de directeur uit zijn militaire staf meegebracht, werd aangenomen en te
werk gesteld. Tezamen waren het er ongeveer tachtig.

Het zoemde en gonsde daar weldra in de oude tapijtweverij van niet te 
temmen werklust. Als een elektrisch veld, klaar om de metalen binnen zijn 
sfeer iets van zijn kracht mee te geven, flitsten de gedachten en ideeën van 
jonge mensen, zo uit de militaire dienst, die hunkerden naar de gelegenheid 
om initiatieven te kunnen omzetten in daden. Met de geestdrift en de ijver 
van pioniers begon men zich voor te bereiden op het opvangen en gereed
maken van de orders, die zouden komen of die in uitzicht waren gesteld en 
natuurlijk op die, welke men door te tonen kunnen zou weten te verwerven.

In dit licht van snel vlamschietende geestdrift kan men begrijpen, met 
hoeveel voldoening en trots de voltooiing werd gevierd van het eerste 
werkstuk, op 12 oktober 1918 ter aflevering gereed. Men zou zich vergissen,
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wanneer men meende dat de hele fabriek een half jaar had nodig gehad, 
om alleen maar dit feeststuk te produceren: een afstemspoel voor de Ma
rine, met een speciale schakelaar om niet-gcbruikte spoelgedeelten vol
komen onwerkzaam te maken. Het was het eerst werkstuk dat gereed 
kwam. Het gehele personeel verenigde zich op het achterterrein van de 
fabriek; een bloemstuk, met de initialen van de NSF kunstig en fleurig erin 
verwerkt, werd aan de directie en mevrouw Dubois-Bertling aangeboden 
en de feestport ging rond als een symbolische erkenning van een, in eerste 
voltooide daad, gewonnen zelfvertrouwen.

Bij de Metaalgieterij Holland te Amsterdam werd in deze dagen ook het 
vignet — ontwerp van mevrouw Dubois — besteld voor het briefhoofd van 
de NSF. Het zou het algemene embleem van de firma worden: twee zend
masten, waartussen een afgespannen antenne en daaronder de in vonken 
uitschietende letters NSF; verder twee vonkpolen, eindigend in bollen van 
metaal, verbonden met spiraalvormig gewonden draden: het symbool der 
zelfinductie, levensadem van de draadloze telegrafie.

EERSTE OPDRACHTEN

De militaire luchtvaart, die tegen het einde van de oorlog in Nederland 
onder leiding van majoor Walaardt Sacré van de Genie een bewonderens
waardige organisatie had opgebouwd, wenste uiteraard haar gevechts- 
waarde te vergroten door toepassing van draadloze telegrafie in de leger
vliegtuigen. Buitenlandse aanbiedingen waren zo goed als uitgesloten. De 
militaire luchtvaart gaf de NSF dus haar eerste grote kans. Een order voor 
130 vliegtuig-vonkzenders werd geplaatst en de voorbereidingen tot het 
ter hand nemen daarvan beheersten in 1918 de handelingen van de fabriek.

Een order van Radio Holland op een aanzienlijk aantal scheeps-vonk- 
zenders, met bijbehorende ontvangers, hing in de lucht. Met de Marine en 
PTT werden onderhandelingen geopend met betrekking tot de levering 
van landstations. Alsof dit nog niet genoeg was, werd ook een zijweg 
ingeslagen met de constructie en fabricage van waterstandmeters en 
Einthoven-snaargalvanometers.

De waterstandmeters waren instrumenten, die de commissie Lorentz 
had uitgedacht voor het verzamelen van gegevens over de waterloop in 
de ondiepten en geulen, die gekend moesten worden, alvorens men het
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grote werk van de drooglegging van de Zuiderzee ter hand kon nemen. 
Deze meters moesten, na op passende wijze in het water te zijn opgesteld, 
bewegingen uitvoeren onder de invloed van het stromende, rijzende of 
dalende water, welke bewegingen met elektrische hulpmiddelen een schrijf
stift in werking zetten aan de wal. Uit de opgetekende figuren werden 
conclusies getrokken over de grootte van een aantal factoren, die men 
moest kennen voor de opstelling van sterkteberekeningen voor toekom
stige beteugelingsdammen, dijkhoogten en zeeweringen. Een eervolle op
dracht, waarin een vleiende waardering verborgen lag voor het veronder
stelde kunnen van de jonge fabriek, maar . . . verre van een massaprodukt. 
Ook niet, toen men tot de conclusie was gekomen, dat de waterstand- 
meters zich — ongezocht — ook bij uitstek zouden lenen, om de zwaai te 
leren kennen van fabrieksschoorstenen, wier toppen zich in de lucht ver
hieven. Maar de onverschilligheid van de fabriekseigenaren — bestaande 
en toekomstige — voor het slingeren van de toppen van hun schoorstenen 
— en dus ook hun begeerte een instrument te bezitten, dat hun over deze 
bewegingen kon inlichten — was ontmoedigend. Het apparaat was noch 
wat betreft de om vang van het werk, die het verschafte, noch wat de baten 
aangaat een opdracht die zoden aan de dijk zette. Integendeel! Het was 
een verliespost.

Niet veel anders was het gesteld met de reeds hiervoor genoemde snaar- 
galvanometer van Einthoven. Dit toestel had een allernobelste stamboom, 
want het had zijn uitvinder de Nobelprijs bezorgd. Professor Einthoven te 
Leiden maakte gebruik van het verschijnsel, dat de menselijke hartspier bij 
haar samentrekking een elektrisch stroompje verwekt. Hij leidde dit door 
een verzilverd kwartsdraadje dat — in vacuüm — tussen de polen van een 
sterke magneet was geplaatst. De zijdelingse verplaatsingen van de draad 
(snaar genoemd) onder de invloed van het magnetisch veld werden, sterk 
vergroot, vastgelegd op een bewegende fotografische film. Uit de aldus 
ontstaande grafiek kon de geoefende arts conclusies trekken over de aard 
van de werking van het hart.

De werking van het toestel berustte op de grote volgzaamheid van het 
snaartje met een diameter in de orde van grootte van een duizendste milli
meter. Het heette, dat het zou kunnen fungeren als radiodetector, omdat 
het een voorkeur zou hebben voor de regelmatige trillingen der seintekens 
en een afschuw van de chaotische der luchtstoringen. De zeer gevoelige
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galvanometer — die het toestel in wezen was — werkte het beste, wanneer 
de snaar in een luchtledig kon trillen. Vacuüm handhaven in een niet- 
glazen vat is een opgaaf, waarop men zijn vernuft tot het uiterste moet 
inspannen en dit was ook hier het geval. Doch met of zonder luchtledig: 
het toestel, dat prachtige optekeningen gaf van de werking van het ge
zonde en zieke hart, maakte amok als radiodetector. Inplaats van een af
schuw te tonen voor de luchtstoringen, leek het erop verzot. Het misdroeg 
zich in dit opzicht zo erg, dat, wanneer het aangewezen was geworden als 
een gevoelige luchtstoringenindicator, het als zodanig een groot succes zou 
zijn geweest.

Intussen zal men moeilijk een glimlach kunnen verbergen, als men in 
een op 8 januari 1918 aan de leden van het oprichtingssyndicaat uitge
bracht verslag leest, dat de goede ontvangst op de Bandoengse hoogvlakte 
van de door de zender Nauen bij Berlijn uitgezonden berichten in hoofd
zaak was te danken aan een uitvinding van professor Einthoven, “waardoor 
het mogelijk is, luchtstoringen geheel uit te schakelen”.

De NSF had met dat al het verfijnde en zeker niet gemakkelijk te pro
duceren instrument zorgvuldig volgens de aanwijzingen van de uitvinder 
afgeleverd. Door het uitblijven van de toepassing ervan in de radio- 
ontvangst moest het echter worden bijgezet in het graf der eervolle teleur
stellingen. Later, in 1928, is de snaargalvanometer weer op de NSF ver
vaardigd. Men had de bezwaren, vooral dank zij de onderzoekingsarbeid 
van de zoon van de uitvinder, ir. W. Einthoven Jr., weten te overwinnen. 
Maar toen dat het geval was, had de snaargalvanometer zijn toekomst als 
radiodetector overleefd. De korte golven hadden hem niet meer nodig.

!

EEN NIEUWE FABRIEK

In februari 1918 waren er al plannen tot het bouwen van een definitieve 
fabriek. Ook andere plaatsen zijn sinds die datum in beschouwing genomen 
als mogelijk vestigingsoord, doch Hilversum zegeviert. Medio 1918 wordt 
dan besloten de nieuwe fabriek te bouwen aan de Larenseweg ter hoogte 
van de daar reeds aanwezige machinefabriek van Ensink. Er is zes hectare 
mee gemoeid. De directie wordt door commissarissen gemachtigd tot aan
koop over te gaan “indien de prijs niet te hoog mocht blijken". Misschien 
heeft Pieter Stuyvesant het schiereiland Manhattan in de zeventiende eeuw
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nog iets voordeliger verkregen, maar een slechte transactie wordt deze 
grondaankoop stellig niet: ongeveer zeventig cent per vierkante meter. 
Wèl zal de fabriek daar straks staan, als gestoken in een te ruime jas — 
maar wie kon ook vermoeden, dat zelfs die jas eenmaal veel te nauw 
zou worden?

Tegen optimistische verwachtingen in zal eerst in 1920 de eerste spade 
in de onberoerde zandgrond worden gestoken en het gebouw zal de eerste 
ervaring opdoen van alle gebouwen, die uit de wolken van de wens in de 
werkelijkheid treden: het zal anders worden dan men dacht, het zal 
duurder worden dan men dacht, het zal veel later klaar zijn dan men dacht. 
Deze ervaringswaarheid is zo constant, dat zij het karakter van een wet
matigheid heeft verkregen; men mag er zich over verwonderen, dat zij 
alleen bekend is aan architecten en aannemers en nimmer schijnt te kunnen 
doordringen tot de bouwheren.

Nu het besluit is gevallen tot het bouwen van een definitieve fabriek, 
wordt met ingang van 1 maart 1918 de directeur van Radio Holland, de 
heer L. H. F. Wackers, benoemd tot mededirecteur van de NSF. De heer 
Dubois kan daardoor de opdracht van commissarissen vervullen om, in ge
zelschap van de heer Tegelberg, een reis naar Engeland te maken teneinde 
met de Marconi-maatschappij te onderhandelen over de voorwaarden, 
waarop van hare octrooirechten mag worden gebruik gemaakt en ook om 
tot andere vormen van samenwerking te komen. De benoeming van de 
heer Wackers, die de handen vol heeft aan het beheer van Radio Holland, 
heeft van stonde af het karakter van de vervulling van een commissaris
plaats, die hij wenst op te geven, zodra men het over de benoeming van 
een vaste commissaris voor het dagelijks contact met de directeur eens is. 
Op 1 november 1918 heeft men zulk een commissaris gevonden in ir. 
G. L. Tegelberg.

Omstreeks deze tijd boekt de fabriek haar eerste grote teleurstelling, 
want het voor 309.500 gulden geoffreerde radiozendstation voor het eiland 
Sint Maarten in de West ontgaat haar, omdat Telefunken goedkoper is; 
ofschoon deze maatschappij, zoals later blijkt, ook niet aan de aflevering 
toekomt. Maar daar staat tegenover, dat Radio Holland over de brug is 
gekomen met haar eerste grote bestelling, namelijk van twintig 1,5—2 kW 
en tien 5 kW scheepszenders, met kans op uitbreiding van de aantallen in 
de toekomst en twintig ontvangers type 1231. Alles bij elkaar voor een
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begrote prijs van ƒ 213.000,-. Verder is nu een bestelling van het Rijk voor 
een 30 kW vonkzender zo goed als zeker.

Op 13 november 1918, twee dagen na het historische ogenblik waarop 
aan het westfront het signaal “staakt het vuren” heeft geklonken ten teken 
dat aan de eerste wereldoorlog een einde is gekomen, vindt in het Scheep- 
vaarthuis in Amsterdam een gecombineerde vergadering van commissa
rissen van Radio Holland en van de NSF plaats. Aan de orde zijn de voor
waarden waarop de Marconi-maatschappij, met inachtneming van de be
langen van Radio Holland, de SAIT en van haar zelf, bereid is deel te 
nemen in de NSF, onder beschikbaarstelling van haar octrooien, ervaring 
en kennis. En — zo de gelegenheid daarvoor komt — mag worden gedacht 
aan opdrachten tot het vervaardigen van toestellen.

MARCONI, RADIO HOLLAND EN NSF

Het is waard om de considerans van de concept-overeenkomst in haar 
geheel te vermelden:

“Marconi’s Wireless Telegraph Company Limited, een maatschappij 
met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Londen, hierna te noemen 
“Marconi” en de Naamloze Vennootschap Nederlandsche Seintoestellen 
Fabriek, gevestigd te Hilversum, hierna te noemen “NSF”;

overwegende, dat de beide maatschappijen hetzelfde oogmerk hebben, 
namelijk de exploitatie van een fabriek of van meer fabrieken of andere 
werkplaatsen tot het vervaardigen van al datgene wat nodig is voor draad
loze telegrafie en telefonie en soortgelijke apparatuur;

overwegende, dat in verband met een overeenkomst tussen de Société 
Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil, gevestigd te Brussel en de 
Naamloze Vennootschap Nederlandsche Telegraafmaatschappij Radio 
Holland, gevestigd te Amsterdam, van welke overeenkomst een afschrift 
is bijgevoegd, alsmede in verband met een overeenkomst tussen de NSF 
en Radio Holland, waarvan een afschrift is bijgevoegd, partijen het wen
selijk oordelen om met het oog op een economische produktie, samen
werking tot stand te brengen tussen diegenen die zich met de vervaardiging 
van radio-apparaten bezig houden;

hebben nu ten aanzien van deze aangelegenheid als volgt overeen
stemming bereikt..
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En dan volgen de bepalingen, die, wat de hoofdzaak betreft, neerkomen 
op het volgende:

a. Marconi geeft de N SF voor Nederland en Koloniën het exclusieve recht 
van gebruik van haar patenten, onder belofte van hulp en voorlichting.

b. In ruil daarvoor krijgt Marconi 40% van het aandelenkapitaal van de 
NSF; 20% tegen betaling van de nominale waarde en 20% om niet.

c. Marconi verwerft aanspraak op de vervulling van zoveel commis
sarissenplaatsen, als waartoe het aandelenkapitaal in haar bezit haar aan
spraak geeft.

d. De aandelen zijn op naam en Marconi zal deze niet van eigenaar laten 
veranderen, zonder toestemming van de commissarissen van de NSF.

e. De overeenkomst eindigt 1 mei 1929.
Natuurlijk wordt er uitvoerig over de voorstellen van gedachten ge

wisseld; de vergadering neemt de gehele dag in beslag. Maar tenslotte 
worden zij met algemene stemmen aanvaard.

Het gehele gedachtengebouw Tegelberg is daarmede voltooid. De be- 
langencirkel, gevormd door de MIMCC.SAITen Radio Holland — NSF, 
is gesloten. En van deze combinatie ligt het machtszwaartepunt, voor wat 
Nederland en Koloniën betreft, in Nederlandse handen.

Op 21 augustus 1919 komt een soortgelijke overeenkomst tussen SAIT, 
Marconi en Radio Holland tot stand. De heren Hudig, Tegelberg, Gou- 
driaan en Rypperda Wierdsma begeven zich naar Brussel voor onderhande- 
lingen namens Radio Holland met de SAIT, waarbij eerstgenoemde ven
nootschap haar SAIT-aandelen aan laatstgenoemde verkoopt en verder 
een volledige onafhankelijkheid verkrijgt. De overeenkomst NSF—Radio 
Holland, die reeds voorlopig functioneert, krijgt dezelfde expiratiedatum 
als het contract Marconi-NSF.

De acten zullen nu weldra in de kluizen worden opgeborgen. Het rader
werk, volgens de juridische constructies opgesteld, zal weldra geolied met 
de beste voornemens gaan draaien. Der Worte sind genug gewechselt, 
lasst uns auch endlich Taten sebenl

NAVIGATIE IN STORMACHTIG WATER

Goed! Om de daden op tijd te kunnen laten spreken, heeft de fabriek 
tevoren grondstoffen ingekocht. Metalen als koper, ijzer in profielen, hout,
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mica: dat alles moest reeds vóór de wapenstilstand worden ingeslagen op 
een natuurlijk hevig overspannen oorlogsmarkt. Messing, koper, magneet- 
ijzer waren op dat tijdstip peperduur. Het magneetijzer, bestemd voor 
transformatorkernen en dergelijke alsmede voor de kompassen, was in 
Noorwegen ingekocht en voor alle zekerheid had men duizend kilo in
geslagen. Met het teakhout voor de kasten der ontvangtoestellen had men 
misschien wel wat zuiniger kunnen zijn, maar wie kon zeggen dat de 
prijzen niet nog meer zouden oplopen? Het einde van de oorlog was, op 
de inkoopdatum, nog niet te voorzien. De Tyriërs mochten nu al tot 
David “cederhout in menigte” hebben gebracht, de jonge NSF moest het 
duur inkopen.

Het kapitaal, inmiddels bijgestort tot 710.000 gulden, moet opnieuw 
worden aangevuld en wel met 250.000 gulden. Met een licht hart doet men 
het, want de directie wijst er op, dat de “baet” zich aangordt om de “cost” 
te gaan inhalen. De levering voor de Genie omvat 130 vonkzenders a 1525 
gulden, waarbij nog 125 ontvangtoestellen komen a.675 gulden; voeg daar
bij de orders van Radio Holland en de, zij het nog traag, binnenvloeiende 
opdrachten voor scheepskompassen en scheepstelegrafen en het is duidelijk 
dat er grote bedragen moeten gaan zitten in de magazijn voorraden.

Op 5 augustus 1918 is er ontgoocheling in het NSF-kamp. Alles is er op 
gezet om een kans te maken voor de levering van het grote zendstation, 
dat van Nederland uit moet proberen een radioverbinding tot stand te 
brengen met Nederlands Indië en nu komt het bericht, dat de opdracht is 
gegeven aan Telefunken. Het is een vraag, die altijd onbeantwoord zal 
blijven, of de NSF in deze ontgoocheling geen blessing in disguise moest 
zien, want voor jonge schouders van een onervaren fabriek zou deze for
midabele taak wel eens een te zware last kunnen hebben gevormd. Vooral 
wanneer men achteraf constateert, dat zelfs Telefunken zich met dit pro
ject blaren op de handen heeft gewerkt, lijkt dit vermoeden niet misplaatst. 
Maar in de herfst van 1918 is dit alles niet zo wijsgerig te overzien. Men 
troost zich met een winstcijfer van duizend-zes-en-zeventig gulden en 
dertien cent.

Op 11 april 1919, als de Nederlandse economie nog volop in de turbu
lentie van de overgang van oorlogs- op vredestoestand zit, schemert aan 
de horizon de mogelijkheid van een opdracht tot het leveren van 1800 
patrijspoorten aan de Holland Amerika Lijn. Maar om daarop te kunnen
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reflecteren heeft men een eigen kopergieterij nodig en het stichten van een 
kopergieterij, voor het uitvoeren van een nog niet ontvangen order in een 
nog niet bestaande fabriek (want aan een onderbrenging ervan in de toch 
al overbezette oude weverij valt natuurlijk niet te denken) is een hachelijke 
zaak. Maar de ondernemingslust brandde echter met de felle vlam van een 
onbegrensd zelfvertrouwen, zodat ook wat de gieterij betreft, wordt 
besloten: doen!

Maar weldra trekken toch de eerste financiële beduchtheden hare groeven 
in de voorhoofden van commissarissen.

Hoe zijn de passiva van het werkkapitaal omgezet in activa? Er is een 
magazijnvoorraad van 318.000 gulden. Machines en werktuigen zijn aan
geschaft tot een bedrag van 160.000 gulden. Er is voor 200.000 gulden ver- 
loond of nog te verlonen en 146.000 gulden is vooruitbetaald aan onder- 
leveranciers. De oprichtingskosten beliepen 50.000 gulden en er is 25.000 
gulden gestoken in meubilair en magazijninventaris. Natuurlijk staan daar 
vorderingen tegenover, maar die zijn nog lang niet inbaar. Eerst moet er 
worden gefabriceerd en afgeleverd. Intussen is er een debetsaldo bij de bank 
van 25.000 gulden.

De liquiditeit is dus benauwend; te meer, wanneer men bedenkt dat 
voorlopig 200.000 gulden wordt geraamd voor de te ondernemen bouw 
van de nieuwe fabriek en 50.000 gulden voor de kopergieterij, om maar te 
zwijgen van de vrije aandelen die Marconi nog moet hebben. Besloten 
wordt dus, de aandeelhouders te bewegen tot het geven van een obligatie
lening tot een bedrag van 250.000 gulden, waartoe zij bereid zijn.

Voorlopig is men van de geldzorgen af en men keert het gelaat weer 
naar opgewekter stof, die weldra komt in de vorm van de opdracht van het 
Rijk tot modernisering van het kuststation Scheveningen Haven, tot dus
ver de oude roemvolle knetter vonk van H. J. Nierstrasz. Dat valt in juni 
1919 — en het gaat om een bedrag van ruim twee ton. Op 14 juli zijn de 
handtekeningen gezet en de voldoening daarover wordt niet weinig ver
groot door een opdracht van 30 stuks 2 kW stations voor de Gouverne
mentsmarine in Nederlands Indië.

Intusschen is een aantal 2 kW vonkzenders aan Radio Holland afge
leverd en hoewel er kinderziekten te bespeuren vallen, kan men in het 
algemeen niet zeggen, dat deze zenders een teleurstelling zijn. Wel is er 
bitterlijk geklaagd over de overschreden leveringstijd. En over de bij-
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geleverde kristalontvanger, type 1233, klinkt het tegendeel van een jubel
zang uit de mond van de cliënt. Het loopwerk van de talloze schakelaars 
is verre van feilloos en de draaicondensatoren zijn zo volumineus en stoer 
opgezet, dat zij goed geacht worden voor een spanning van 2000 Volt. 
Ook de prijzen, die immers gebaseerd zijn op de formule uit het pact Radio 
Holland—NSF (kostprijs plus 30%) worden gepeperd gevonden. Doch waar 
is ooit een koper van een eenzame markt met volstrekt stralend gezicht 
weergekeerd? Een begin van incompatibilité d'humeur, dat zal aanzwellen 
en dat de verhouding tussen de tweelingzusters Radio Holland—NSF eerst 
veel later zal verlaten, doemt als een aansluipend depressiefront aan de 
einder op. Het wordt niet veel beter als de eerste 5 kW fluitvonkzender, die 
geïnstalleerd is op het vlaggeschip Patria van de Rotterdamsche Lloyd, 
aanleiding geeft tot ernstig dispuut. Er komt over en weer een stemming 
van geprikkeldheid, waarin men elkaar verwijten maakt, zodat er zelfs 
strijd ontstaat over de vraag, of rivierpolitievaartuigen en lichtschepen 
rechtstreeks door de NSF mogen worden geïnstalleerd, omdat zij, of
schoon varende en drijvende dragers van radio-apparatuur, geen schepen 
worden geacht te zijn in de strikte zin van het pact, waarin de wederzijdse 
werkterreinen zijn afgebakend.

EEN NIEUWE VERSCHIJNING

Intussen voltrekt zich de grote stille revolutie in het radiowezen, die is 
ontketend door de uitvinding van de radiobuis; radio lamp zegt men 
in die dagen. Zij maakt de draadloze telefonie mogelijk en hoewel 
zij al een paar jaren bekend is, komt zij nu pas uit de geheimzinnige 
beslotenheid van de militaire toepassing in het burgerleven. Dit brengt 
de mogelijkheden 
telefoonverbindingen 
waardoor belangengenoten van allerlei aard met elkaar kunnen worden 
verbonden.

mee voor de organisatie van niet-openbare radio- 
voor grote instellingen of voor een netwerk,

In het — later overdreven gebleken - licht van grote verwachtingen, 
valt nu herhaaldelijk in de discussies het woord “landexploitatie”. Talloze 
indrukwekkende plannen worden geopperd. Zelfs gaan de reders er toe 
over om te besluiten een rekwest te richten aan H.M. de Koningin, voor 
het verkrijgen van een concessie voor het stichten en exploiteren van een
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radiotelefoonverbinding tussen het Amsterdamse Scheepvaarthuis en het 
Rotterdamse centrum van koopvaardij.
Maar er komt niets van terecht, omdat de Overheid haar monopolie 
van het exploiteren van telefonen en telegrafen niet wenst te laten ver
wateren. Hoezeer directie en commissarissen van de NSF zich ook in
spannen om de directeur-generaal van PTT tot het verlenen van een 
concessie te bewegen, het help niet. Met uitzondering van één geval dat 
zich in 1920 voordoet; dat echter, om zijn merkwaardigheid, hierachter 
een aparte behandeling krijgt.

Op 8 september 1919 wordt de polsslag van de fabriek opnieuw gevoeld. 
De lopende orders vertegenwoordigen nu een bedrag van 1,5 miljoen 
gulden, maar de eenzijdigheid van de clientèle is onbehaaglijk. Van dit 
bedrag is namelijk 700.000 gulden afkomstig van Radio Holland voor 
orders op 130 stuks 2 kW stations.

Moet er niet alles op worden gezet, om de werkingssfeer van de NSF uit 
te breiden over een grotere groep van afnemers? Met die levering van 
scheepstelegrafen en -kompassen loopt het tot dusver ook niet zo’n vaart. 
Geopperd wordt de gedachte van een metaaldraaierij, die massawerk zou 
kunnen verrichten voor derden. Meteen valt ook weer het woord van de 
— zoals later zal blijken, onder een kwaad gesternte geboren — koper- 
gieterij. Maar het zal nog tot december duren, voor de bedrijfsingenieur 
Bartels naar Berlijn gaat om de onderdelen daarvoor te bezichtigen en te 
kopen.

Als een zegen van de hemel komt in oktober een nieuwe wet, die radio- 
telegrafie voortaan verplicht stelt voor schepen vanaf 1600 ton, hetgeen 
voor Radio Holland aanleiding is om bij de NSF 50 stuks 1 kW stations te 
bestellen. Helaas staat daartegenover dat de Marine 2^ vliegtuigvonk- 
zenders, die zij had besteld, onder rouwkoopverzoeting annuleert, met 
belofte te zullen overwegen in hoeverre zij een nieuwe bestelling kan 
plaatsen op 34 Marconi-lampzenders.

De Genie wordt intussen ongeduldig over de aflevering van haar nog in 
oorlogstijd bestelde vliegtuigzenders; fluitvonkzenders om precies te zijn. 
Als deze op 21 oktober niet bij haar zijn binnengelopen, zal zij de order als 
vervallen beschouwen.

De bekoring van de opkomende lampzenders laat zich overal voelen 
Men wil van de vonkzenders op vliegtuigen af. Maar men kan zijn begeerte
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naar het nieuwste toch niet zo maar afwentelen op de rug van de onschul
dige NSF. De aflevering vindt met uiterste inspanning van de fabriek 
volgens contract en op tijd plaats, dat wil zeggen vóór ommekomst van de 
ultimatieve termijn.

In januari 1920 wordt het graafwerk voor de nieuwe fabriek aanbesteed, 
onder het uitspreken van de — ijdel gebleken — hoop, dat zij in augustus 
1920 zal kunnen worden betrokken. Laat ons echter even van de fabriek 
in engere zin afstappen en overgaan tot het memoreren van haar actief 
aandeel in een zaak van nationale waarde en internationale betekenis op 
radiogebied.

RADIOTELEGRAFIE MET INDIË

De eerste wereldoorlog, 1914-1918, isoleerde het moederland en Neder
lands Indië voor wat de uitwisseling betreft van vertrouwelijke berichten 
tussen opperbestuur en Gouverneur-Generaal. De normale kabelverbin- 
dingen werden gecontroleerd door Britse maatschappijen, die gedwongen 
waren censuur toe te laten.

Nederlands positie van neutrale mogendheid was een labiele, want de 
uiterste consequentie van onpartijdigheid bracht mee, dat het zou kunnen 
komen te staan voor de noodzaak zich te keren tegen de ene óf tegen de 
andere partij. Eén der partijen tot vijand verklaren betekende automatisch: 
zich voegen bij de andere als bondgenoot. Daarbij viel te bedenken dat 
gevaarlijke wrijving niet slechts in Nederland, maar evenzeer rondom 
Indië kon ontstaan. De Gouverneur-Generaal moest voor het bepalen van 
zijn beleid dan ook beschikken over betrouwbare berichten omtrent het
geen er in Europa voorviel; omgekeerd moest hij in staat zijn ontwik
kelingen in Indië aan de regering in Nederland te rapporteren. Bij een 
toespitsing van de situatie was het dus een zorgwekkende zekerheid te 
weten, dat de geallieerden kennis namen van alle gewisselde dépêches. 
Daarom ging de diplomatieke portefeuille in de regel over de verbinding 
Philippijnen—Yap-Guam-Honolulu, die onder Amerikaanse controle 
stond en deswege vrij was van censuur. Omdat Amerika ook neutraal was.

Maar toen op 7 mei 1915 de Lusitania, als een gevolg van de door de 
Duitsers gevoerde verscherpte duikbootoorlog, tot zinken werd gebracht, 
vlamde in de Verenigde Staten zulk een vuur van afschuw en verontwaar-
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diging op, dat president Woodrow Wilson geen moeite had de publieke 
opinie van zijn land voor te bereiden op zijn in april 1917 gerijpte besluit, 
om zich bij de geallieerden te voegen. De gevolgen waren vele. Voor Neder
land betekende het onder meer, dat de laatste mogelijkheid voor een ver
trouwelijke gedachtenwisseling tussen het landsbestuur in Den Haag en 
de Gouverneur-Generaal was verdwenen.

Ernstige pogingen werden in het werk gesteld om, met de mogelijkheden 
die de radiotelegrafie toen al wist te bieden, een tweezijdig werkende ver
binding, die geheel onafhankelijk zou zijn van buitenlandse indiscreties, 
tussen beide gebiedsdelen tot stand te brengen. De heer A. Dubois, 
professor ir. C. L. van der Bilt en enkele anderen zetten zich in het moeder
land aan het werk om een zogenaamde booglampzender te ontwikkelen, 
volgens het systeem van de Deense ingenieur Valdemar Poulsen, dat toen 
nieuw was.

Dr. ir. C. J. de Groot, het eminente hoofd van de radiodienst in Neder
lands Indië, die in 1917 van een dienstreis naar Europa en Amerika was 
teruggekeerd, had zich weten meester te maken van een soortgelijke boog
lampzender en een aantal triodebuizen voor ontvangtoestellen, die sedert 
enige maanden de grote sensatie van de radiowereld waren. Met deze 
buizen werden in Indië ontvangtoestellen geconstrueerd, voorzien van ver
sterkers waarmee, met een gemak dat de stoutste verwachtingen overtrof, 
tekens van Europese en Amerikaanse zenders konden worden opgevangen. 
Oorlogscommuniqués, afkomstig van geallieerde èn van Duitse zijde, 
konden nu met elkaar worden vergeleken en uit beider inhoud en toon kon 
met redelijke benadering de werkelijkheid worden gereconstrueerd. De 
Gouverneur-Generaal, mr. J. P. graaf van Limburg Stirum, verklaarde her
haaldelijk dat deze berichten voor hem van onschatbare waarde waren. 
De Indische pers mocht er in oktober 1918, toen een ontknoping in de 
lucht hing, uittreksels uit publiceren, die vaak actueler en juister nieuws 
inhielden, dan wat haar door de kabelkanalen van de Europese en 
Amerikaanse persagentschappen toevloeide.

Toen de booglampzender van dr. de Groot op Malabar bij Bandoeng tot 
seinen in staat was, werd gretig uitgezien naar een bericht uit Nederland, 
behelzende de mededeling dat men de tekens van deze zender ontving. 
Maar dat bericht bleef uit. Men hoorde in Nederland niets. Allerlei theorieën 
werden opgezet over de merkwaardigheid, dat seintekens klaarblijkelijk zo
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goed en gemakkelijk reisden van west naar oost en geen voet aan de grond 
kregen van oost naar west. En toen de oorlog eindigde bleef het vraagstuk 
bestaan.

Toen H.M. De Zeven Provinciën begin 1919 de thuisreis naar het 
moederland aanvaardde, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
aan boord van die bodem een modern ontvangtoestel te monteren. Het 
toestel stond onder supervisie van de luitenant ter zee, later vice-admiraal, 
jhr. G. L. Schorer, die met zijn marineseiners zou beproeven dag-in dag-uit 
in contact te blijven met Malabar. Zelfs lang nadat het voor De Zeven 
Provinciën onmogelijk was geworden om het radiocontact te onder
houden kwamen nu kabeltelegrammen binnen, meldende dat het oorlogs
schip Malabar nog “keihard” ontving. Bij de Philippijnen, op Honolulu, 
bij San Francisco, in het Panamakanaal, ter hoogte van de West was de 
ontvangst van Malabar “als lag men in de Straat van Madoera”.

Maar na een goede dag stomen in de richting van Haïti en Cuba was 
het mis. Geen ademtochtje was meer van Malabar te bespeuren. En mis
troostig peinsden al diegenen, wier hart zo boordevol was geweest met de 
hoop dat het deze keer zou gelukken, over de vraag van het hoe en het 
waarom van de tegenslag . . .

Het ontvangstation van De Zeven Provinciën werd na aankomst van 
het schip op 1 april 1919 in Den Helder “in magazijn" opgeslagen, omdat 
de Marine haar eigen zorgen had. Dr. de Groot, een vasthouder, gaf het 
echter niet op. Hij had gehoord van de benoeming van de heer Dubois tot 
directeur van de NSF en van diens aandeel in het Nederlandse booglamp- 
ontwerp, dat om allerlei redenen niet tot uitvoering had kunnen komen. 
En zo geviel het, dat de NSF het verzoek bereikte om zich over het ont
vangtoestel te ontfermen en te proberen het ergens op te stellen teneinde 
nog eens een poging te wagen om Malabar te ontvangen.

In het voorjaar van 1919 was er, door de zorgen van de heer Dubois, een 
langegolfantenne gespannen van drie kilometer lengte tussen een punt op 
de Blaricumse Meent onder de rook van Eemnes-Buiten en “de Bult”: een 
terrein verheffing onder Huizen, ongeveer ter plaatse waar de ex-Phohi- 
zenders staan. Het ontvangtoestel was aan de Eemnes-zijde ondergebracht 
in een houten keetje op palen. Een maatregel die niet overbodig was met 
het oog op de wintergedragingen van de toen nog niet beteugelde 
Zuiderzee.
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Het ontvangstation werd bemand door de marinetelegrafist R. Visser, 
die een jaar later naar de NSF zou overgaan en voor wie een langdurige en 
eervolle loopbaan bij de Nederlandse omroep zou zijn weggelegd.

Het duurde niet lang of een luide juichkreet schalde over de wijde Meent, 
waar men aan alle kanten de hemelkoepel zich met de horizon kon zien 
verenigen; waar honderden paarden en koeien van de erfgooiers krachtens 
het oude “schaarrecht” onbewogen graasden. De tekens van Malabar 
kwamen op 23 mei met fors geluid door. Ruim een jaar lang werden daar 
des nachts — overdag was de verbinding niet mogelijk of onbetrouwbaar — 
telegrammen uit Indië opgenomen en ter kennis van de regering gebracht. 
De ontvangst van de telegrammen kon echter niet per draadloze worden 
bevestigd, omdat nog geen tegenstation in Nederland gereed was, zodat 
de verbinding eenzijdig werd uitgeoefend en voor het antwoord aan dr. 
de Groot gebruik moest worden gemaakt van de conventionele kabel- 
verbindingen.

In 1921 werd de ontvangsttaak van het station Meent overgenomen 
door PTT, die een eigen, moderne ontvangcentrale had doen oprichten bij 
Sambeek (L). De radiotelegrafische verbinding met Indië verdween hier
mede uit het operatieterrein van de NSF. Desniettemin zal hij, die de 
historie van de NSF schrijft — de verdiensten van dr. de Groot voorop
stellend — niet kunnen voorbijzien, dat door haar inspanning en onder 
haar vlag, de radioverbinding Nederland-Indië werd verwezenlijkt wat de 
ontvangst betreft en dat, wat later op dit gebied aan technische triomfen 
werd behaald, zijn fundament had in dit eerste historische slagen.

Het behoeft ternauwernood te worden gezegd, dat, hoe schoon en hoe 
belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de radio het aantonen van 
mogelijkheden ook moge zijn geweest, hoezeer het landsbelang daarmede 
ook was gediend, de NSF zich tevreden moest stellen met het slagen van 
pogen en pionieren. Zij was er geen cent rijker door geworden. Wel be
schouwd was dat bij herhaling de glorie en tegelijkertijd de tragiek van de 
fabriek. Zij bewees de aanwezigheid van mogelijkheden; zij beet, ten koste 
van geestelijke inspanning en van geldelijke offers, de spits af — maar zag 
dan niet zelden door “consolidatieploegen”, met onaantastbare rechten of 
plichten, het geëxploreerde terrein ontwikkelen en tot bloei brengen. Het 
lag vaak in de onvermijdelijke gang der dingen, dat zoiets gebeurde; het 
kón vaak niet anders. Maar op een vergadering van aandeelhouders, waar
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de financiële uitkomsten van een jaar arbeid onder de loep worden ge
nomen, waren de morele en technische overwinningen, niet vergezeld van 
“baet", een te eenzijdige spijze, om een glimlach van voldoening vast te 
houden en om de rimpels der zorgen uit de voorhoofden te doen verdwijnen.

Maar in datzelfde jaar 1920 gloorde alweer het eerste morgenrood van 
een nieuw NSF-initiatief aan de kim: de “Bcurszender”. Een initiatief, dat 
tot de meest gedurfde en merkwaardigste behoort, welke de fabriek in haar 
jonge jaren heeft genomen en waarbij zij de wrange voldoening heeft 
gesmaakt, dat, toen het ogenblik weer kwam waarop zo’n “consolidatie- 
ploeg” ten tonele verscheen en zij de vruchten van haar arbeid moest over
dragen, dit onderdeel van de NSF een lopende organisatie had met winst
gevende exploitatie.

Het was in de eerste prille dagen van de draadloze telefonie. Het voor
jaar van 1920. De eerste zendbuizen werden door Marconi (die deze door 
de firma Osram liet maken) op de markt gebracht. Behalve dat zij in staat 
waren om bij de telegrafiezenders de klassiek geworden vonk op elegante 
wijze te vervangen, hadden zij een mogelijkheid waaraan de vonk niet kon 
tippen. Men kon er, zoals reeds terloops werd opgemerkt, draadloos mee 
telefoneren.

ALLADINS WONDERLAMP

Voordat de chroniqueur van de geschiedenis van de NSF iets te boek zal 
stellen over de eerste praktische toepassing van draadloze telefonie in 
Nederland, een enkel woord over die nieuwe zendbuis. Over de radiobuis 
in het algemeen.

Zij werd namelijk in het burgerleven gelanceerd op vrijwel hetzelfde 
ogenblik waarop de NSF werd opgericht. En de ontwikkelingsjaren van de 
NSF vielen samen met die van de radiobuis. De NSF kon zich dus ook 
niet wenden tot deze nieuwe buis als de basis van haar bedrijf — want 
daarvoor was er te weinig over bekend. Bovendien was zij veel te moeilijk 
en zeker niet in bruikbare hoeveelheden te krijgen.

Hier kwam nu het voordeel van de belangengemeenschap met Marconi 
tot uitdrukking, want aan buizen fabricage en buizenresearch kon een 
jonge fabriek, die zich toelegde op het maken van vonkzenders, niet 
denken. Marconi zou daarom de ontwikkeling van de buis op de voet laten
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volgen door de lampenfabriek Osram, met haar in belangen verbonden. 
De NSF zou dan automatisch van de uitkomsten van dat onderzoek 
kunnen profiteren; zij kon zich voorlopig blijven concentreren op de 
fabricage van vonkzenders.

Met de ongeremde zegetocht van de radiobuis nu als een gekend feit 
voor ogen — in de wetenschap van nu dat zij de vonkzender volkomen van 
zijn plaats verdrong en verving; dat zij het zwaartepunt van de zender- 
fabricage verlegde van de instrumentenfabriek naar de gloeilampenfabriek; 
dat zij de detector terzijde schoof — wordt het wel duidelijk, dat de 
NSF haar leven begon juist op de grens van twee radiotijdperken. Het 
“vonkende” en het “kristallen” tijdperk was afgesloten en het elektronische 
tijdvak ving aan.

Tijdsgrenzen zijn voor de tijdgenoot nooit duidelijk te bespeuren. Het 
stellen ervan is altijd het werk van de latere geschiedschrijver, die de gebeur
tenissen — op de vereiste grote afstand — in haar verband kan zien. Nu wij 
weten, welke een enorme vlucht de buizentoepassing in de radio-industrie 
heeft genomen, staat het vast, dat de NSF in haar prille jeugd de meest 
ingrijpende structuurverandering in haar vak heeft moeten opvangen en 
naar zich toebuigen, op een ogenblik dat zij zich toerustte voor een taak 
volgens de gevestigde technische orde. Zulke aardbevingen onder de vast 
geachte waarden van het industriële bestaan moeten wel gepaard gaan met 
enig vensterrinkelen, dat het vallen van scherven verraadt. ..

De moderne wonderlamp van Alladin was — in tegenstelling tot de 
vonkzenders, die gedempte golftreinen uitzonden — onder andere een ver
wekker van ongedempte golven. Door een geëigende en in wezen een
voudige schakeling van de elektrische onderdelen kon men een toestand 
bereiken, waarbij de energieafgifte in de nuttige vorm van radiogolven 
door de zender, werd gecompenseerd door de onafgebroken aanvoer van 
elektrische energie uit het primaire energiereservoir. Er was dus geen rust
poos tussen het uitstralen van de antenne-energie en het optreden van de 
volgende vonkontlading, zoals bij de vonkzender. Er was continu trillings- 
energie in de antennekring en wel met onveranderlijke — ongedempte — 
amplitude.

Dat betekende, dat er voortdurend een voertuig — een draaggolf — aan
wezig was, in de vorm van hoogfrequente trillingen, waarop ook ononder
broken informatie over afstanden kon worden meegegeven. Dat ononder-
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broken aanwezig zijn van het voertuig is juist wat de telefonie verlangt en 
aangezien de buis bovendien door haar versterkereigenschappen het vraag
stuk van de indirecte koppeling van de microfoonketen aan de zenderkring 
oploste — nodig vanwege de hoge energieën waarmede noodzakelijkerwijze 
bij draadloze telefonie moet worden gewerkt - stond er weinig meer aan 
haar ontwikkeling in de weg. Telefoniezenders konden bovendien, zonder 
veel moeite en kosten, worden ingericht om ook te kunnen dienst doen als 
telegrafiezenders. Daarbij had men dan nog de keuze uit twee soorten 
telegrafie. Ten eerste: de ongedempte golf onderbreken in het seinritme 
van het morse-alfabet en de ontvangst bewerkstelligen door het op het 
ontvangstation genereren van een trilling met iets ten opzichte van die 
van de zendergolf verschoven frequentie. Het interferentie- of zweeftoon- 
beginsel, dat zo gewichtig is bij trillingsvermengingen, zorgde dan voor 
een resulterende verschiltoon, die de marconist bovendien zelve naar toon
hoogte kon kiezen. Ten tweede: was men niet in staat een interferentie- 
toon bij het ontvangtoestel te verwekken, omdat men nog oude ontvang
toestellen had, dan kon de zender worden geschakeld op zogenaamde 
gedempt-ongedempte golven, ook wel tonic train (toontelegrafie) ge
noemd. Hierbij werd het morsesignaal op de draaggolf van de lampzender 
“gedrukt", op dezelfde wijze als een microfoon de menselijke spraak- 
trillingen op de draaggolf ent.

Deze summiere toelichting zal het gemakkelijker maken, de werking van 
deze zenders te begrijpen, want weldra zit de NSF tot over de oren in de 
problemen van de lampzenders die bij haar worden besteld of waarover 
men inlichtingen verlangt van de zijde van Marine, Leger en Luchtvaart
diensten. Maar al deze lampzenders zijn prototypen. Proefkonijnen 
de betrokken diensten om kennis te kunnen nemen van de nieuwste tech-

voor

nische mogelijkheden. De opdrachten en verzoeken om inlichtingen ver
eisen veel laboratoriumwerk en ontwerptalent. Eén, hoogstens twee stuks 
moeten er van worden gemaakt. Het is geen lopendebandwerk. Welke 
constructie- en fabricage-eer er ook met de afgeleverde werkstukken wordt 
ingelegd ... de schatkist van de fabriek raakt er niet door gevuld. Integen
deel! Er marcheert steeds maar “cost” vóór de “baet” uit. De afstand

de “baet” is altussen de kopgroep van de “cost" en het peloton van 
benauwend groot.

Eén type zender-ontvanger behoefde de NSF niet zelf te ontwerpen.
7°



Dat was een ensemble, geschikt voor het gebruik in vliegtuigen. Hiervoor 
was door de Marconi-maatschappij in 1921 een type ontwikkeld, dat bekend 
stond als het type AD 2, later gevolgd door het verbeterde type AD 6. Deze 
toestellen moesten nu door de NSF als agente van Marconi aan de man 
worden gebracht. Maar hier was nu weer dat bezwaar van het handelen in 
een artikel, dat een zeer exclusieve clientèle heeft en dat volle medewerking 
van de cliënt behoeft om te kunnen worden gedemonstreerd. Wie de ver
diensten wil aantonen van een vliegtuigzender, moet namelijk over een 
vliegtuig en een landingsterrein en nog veel meer beschikken, wil hij zijn 
cliënt uitnodigen zijn produkt te beoordelen. Dat was te veel gevergd van 
de NSF, maar gelukkig hadden wij Plesman en de KLM.

De wijze waarop de NSF de radio op de Nederlandse vliegtuigen intro
duceerde is een onderwerp op zichzelf, dat de lezer niet onthouden zal 
worden, wanneer hij bereid is om eerst de draad van het verhaal over een 
telefoniezender, bekend geworden als de Beurszender, op te vatten.

BEURSZENDER EN PERSDIENST

Zoals wij reeds eerder releveerden, werd de eerste wereldoorlog gevolgd 
door een tijdsspanne waarin handel en nijverheid zich schokkenderwijs 
aanpasten aan de overgang van oorlogs- op vredeseconomie in de landen 
van de ex-belligerenten. De waardevastheid van het ruilmiddel was in die 
landen zeer wankel en zo’n tijd geeft altijd een opgewekt verkeer in geld
soorten en in effecten te zien. In het voorjaar van 1920 was er althans een 
levendige handel in geldswaardig papier op de Effectenbeurs van Am
sterdam.

Bij de NSF, bedacht op het vinden van nieuw debiet nu de polsslag bij 
de scheepvaart wat trager was, rijpte het denkbeeld om de draadloze tele
fonie in te schakelen bij het verbreiden van effectennoteringen. Bankinstel
lingen en commissionairs in effecten — aldus redeneerde men - hebben 
gedurende de beursuren een intensieve belangstelling voor het verloop der 
noteringen; met name banken en commissionairs in de provincie, omdat 
degene, die hierover de beste wetenschap bezit, in staat is zijn cliënten, heet 
van de naald, te adviseren en daardoor het aantal transacties op te voeren. 
In deze handel gaat het om minuten, soms om seconden. De telex was 
onbekend en waar de automatisering van het telefoonbedrijf nog in een
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ver verschiet lag, kostte het tot stand brengen van interlokale gesprekken 
altijd een zelfs niet bij voorbaat te bepalen aantal minuten, hetgeen niet in 
overeenstemming was te brengen met de snelheid waarmede effecten- of 
valutakoersen op en neer kunnen gaan. Zou er dus een middel kunnen 
worden gevonden, om alle belangstellenden zonder tijdverlies en op het
zelfde moment te informeren, dan mocht men verwachten, dat daarvoor 
grote interesse zou bestaan en dat de betrokkenen wel bereid zouden zijn, 
daarvoor ook geldelijke offers te brengen.

Dat middel was er nu met de komst van de draadloze telefonie en de 
directie smeedde het ijzer terwijl het heet was. Het bestuur van de Ver- 
eeniging voor den Effectenhandel in Amsterdam had wel oren naar het plan 
dat haar werd voorgelegd. Toen het zich door middel van een circulaire 
tot zijn leden in de provincie richtte, teneinde zich over de mate van 
belangstelling die er was te oriënteren, bleken de reacties zelfs zo aan
moedigend, dat er eerder beduchtheid was voor een te groot dan voor een 
te klein succes. Want een plan opperen - zoals de N SF had gedaan — naar 
aanleiding van een mogelijkheid, die nog slechts in de dageraad van haar 
dag stond en waarbij vier- tot zeshonderd ontvangtoestellen uit de grond 
moesten worden gestampt ten behoeve van gebruikers, voor wie radio
verkeer een vreemd element was, is heel wat anders dan het uitvoeren 
ervan.

Maar het werd uitgevoerd - aanvankelijk onder het gebruikelijke vallen 
en opstaan. Met Kerstmis 1920 kwam de Beurszender voor proefuitzen- 
dingen in de lucht. In de zomer van 1921 waren de eerste vijftig abonnees 
op de radiobeursdienst van de nodige uitrusting voorzien. Op vijftig bank
gebouwen, binnen een cirkel met een straal Amsterdam-Dordrecht, waren 
indrukwekkende antennes opgericht, die verbonden waren met vernuftig 
geconstrueerde ontvangtoestellen, door de Duitse firma Huth geheel voor 
het bijzondere doel vervaardigd en geheel ingesteld op de bediening door 
leken. Men behoefde slechts een hoofdtelefoon van een verende haak te 
nemen om het toestel in te schakelen.

Bij de eerste proef met deze voorhoede van vijftig abonnees werd 
hoofdkwartier ingericht in het hotel Van Zeben in de Wagenstraat te Den 
Haag, waar een
houden om in actie te komen bij telefonische meldingen van 
ontvangst. Maar alles ging goed.

een

snelvoetige storingsopheffingsbrigade werd gereed ge
slechte

72



De op de effectenbeurs opgestelde zender — met een nogal opzichtige 
L-antenne, afgespannen aan de toren van de Oude Kerk (alles mocht!) — 
had een vermogen van ongeveer 3 kW primair, waarvan niet veel meer 
dan 0,5 kW in de antenne kwam. Maar zelfs die energie zat grotendeels in 
de draaggolf en maar voor een bescheiden ademtochtje in de modulatie. 
Men moest dus wel alle zeilen bijzetten met de ontvangantennes, teneinde 
zoveel mogelijk energie uit de ether te halen. De golflengte lag in de buurt 
van tweeduizend meter. Die ontvangantennes, fors en hoog en bij voor
keur afgespannen aan de dorpskerktorens, schreeuwden van de daken dat 
de Bank radio had. Zij waren dus meer dan technische nieuwigheden: zij 
waren reclame, representatie en onmiskenbare bewijzen van voortvarend
heid. Opgemerkt zij nog dat de zender niet het eigendom was van de NSF 
doch van de Marconi-maatschappij, van wie hij gehuurd was. Marconi 
volgde het experiment met een tikje ongeloof, doch met grote belang
stelling.

Het succes was hartverwarmend. Vele aanvragen moesten voorlopig op 
een wachtlijst worden geplaatst. Omdat de ontvangtoestellen door de 
NSF niet verkocht doch verhuurd werden, met een daarbij behorende 
service, ontstond de op 1 augustus 1920 al administratief in het leven 
geroepen “Exploitatie-afdeling der NSF”, met een eigen huisvesting in een 
tweede voormalige tapijtweverij op de Groest in Hilversum. Welk bedrijfs
pand de trotse aanduiding Gebouw B kreeg. Behoeft het overigens vermel
ding dat het woord Exploitatie-afdeling een klank was, die Radio Holland 
in de oren snerpte als die van een griffel, rechtstandig voortbewogen over 
het vlak van een schoollei?

In deze dagen bleek het ook nodig te zijn om verdere montage- en andere 
werkruimten te scheppen in een derde gebouw, waartoe het pand Trianon 
werd gehuurd, dat tevoren een kwijnend bestaan had geleid als permanente 
expositieruimte van landbouwmachines. Later, na het betrekken van de 
nieuwe fabriek, werd het ontruimd. Het is nu het bioscooptheater Casino. 
Dit derde NSF-gebouw — Gebouw C — waarin het daglicht ruime toegang 
had, maakte op het passerend publiek wel indruk als radiofabriek door de 
aan de zoldering opgehangen tientallen draadramen, die gedimensioneerd 
waren voor de ontvangst van de beursgolf. Deze draadramen waren eervolle 
getuigenissen voor de vakbekwaamheid van de afdeling Houtbewerking 
van de N SF, maar zij kwamen helaas nimmer in dienst. De schrale nuttige
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capaciteit van de beurszender vereiste voor een bruikbare ontvangststerkte 
flinke buitenantennes, op de daken van de panden der abonnees en hun 
welwillende buren.

Er is intussen een vraag te beantwoorden, die de lezer dezer geschied
schrijving al te lang op de lippen moet hebben gebrand. Wat heeft een 
bankinstelling aan een koersendienst, waarvoor zij behoorlijk betaalt, 
wanneer iedereen de informatie met een ontvangtoestel gratis uit de lucht 
kan halen en . .. no questions asked?

Juist! Maar daar was in voorzien! Iedereen kon de koersen opvangen, 
die in beurstijd om de tien minuten werden uitgesproken. Maar wie met 
deze clandestien verworven wetenschap zaken poogde te doen, zonder 
behoorlijk als betalend abonnee te zijn ingeschreven, rookte een kwade 
pijp. De koersen werden namelijk in codecijfers uitgesproken. De argeloze 
aftapper, die op een ogenschijnlijk prachtige koers van Koninklijke of 
Biliton tweede rubriek in de markt trad, kwam bedrogen uit. Alle aan
geslotenen waren in het bezit van een vertaalsleutel, die natuurlijk alleen 
aan bona fide abonnees werd verstrekt en deze sleutel werd op onverwachte 
ogenblikken tegen een nieuwe verwisseld.

Het systeem bewees zijn waterdichtheid meer dan eens. Het werkte zelfs 
zo goed, dat het nieuw succes aantrok. Het ondernemende en vindingrijke 
Persbureau Vaz Dias, voorloper van het tegenwoordige ANP, kwam op 
de gedachte de beurszender op de zondagen gedurende enkele uren af te 
huren, teneinde aan houders van sigarenwinkels en aan dagbladredacties 
de sportuitslagen — in de eerste plaats die van de voetbalcompetitie en 
interlandwedstrijden — door te geven. Natuurlijk ook in code — en hoe ...!

Bij internationale wedstrijden werden voortaan complete ooggetuige- 
verslagen uitgezonden, zij het uit de tweede hand: de gegevens werden 
vanaf de toeschouwerstribune naar het persbureau getelefoneerd. Daar 
werd het verslag op primitieve wijze “gescrambled”, onbegrijpelijk ge
maakt. Daartoe droegen de ploegen in deze verslagen codevermommingen. 
Zodat de gewone luisteraar hoorde hoe de “negers” optrokken tegen de 
“hottentotten”. Of hoe de “indianen” hardnekkig het middenveld be
heersten en de “filistijnen” voor het doel faalden met hun schot! En de 
individuele spelers werden aangeduid met voornamen als Hannes, Bram 
Joop of Kees. De aangesloten luisteraars, die een kleine bijdrage in de 
kosten hadden betaald, kregen tijdig een volledige de-coderingssleutel toe-
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gezonden, waarmede zij ploegen, spelers, standen en getallen konden ont
raadselen en herleiden tot verstaanbare taal, die dan op borden in haastig 
krijtschrift werd voorgezet aan de belangstellende menigten buiten. Som
mige slimmerds, die, gesteund door een uitgebreide voetbalkennis, na een 
poos deduceren en combineren erin slaagden door het geheim van de sleutel 
heen te zien, waren na de rust weer even ver, omdat dan de code werd 
veranderd.

De opkomst van de radio-omroep ontnam later aan deze ingenieuze 
onderneming haar zin. Het was “commercial broadcasting” in een ver
makelijke vorm.

Deze dienst was voor het Persbureau Vaz Dias nochtans niet meer dan 
een onderdeel van zijn nieuwsverspreiding per radio. Toen dit beginsel 
levensvatbaar bleek, ging het als eerste ter wereld over tot het inrichten 
van een radiopersdienst, op gelijke leest geschoeid als de radiobeursdienst 
en gebruik makend van dezelfde zender, welker exploitatierekening aldus 
een welkome versterking kreeg. Deze dienst werd 21 februari 1922 geopend. 
Onder hen die gelukwensen zonden waren de Britse premier Lloyd George 
en de Zweedse minister Branting. De exploitatie-afdeling van de NSF trok 
er nu op uit om veertig tot vijftig redacties van dagbladen en van bladen, 
die twee- of driemaal per week verschenen, van een soortgelijk ontvang
toestel als dat van de banken te voorzien.

Het was wel eens hartverscheurend om de installateurs te zien worstelen 
met de wetten van een onvermurwbare natuurkunde, die spotten met de 
inspanning die zij zich getroostten. Bijvoorbeeld, om boven een drukkerij, 
wier vonkensproeiende machines met gelijkstroom werkten, een bruikbaar 
ontvangtoestel aan te brengen. Maar slechts zelden werd voor de over
macht gezwicht. Dan moest die klant het zonder radio doen, of een ander 
pand aan wijzen voor het- onderbrengen van de installatie. Maar vooraf had 
de leider van de installatieploeg de zware gang te maken naar de bank- of 
dagbladdirectie met de bekentenis “dat het niet ging”. De heren be
schouwden de aanleg van radio niet anders dan die van centrale verwarming 
of gas, of water: een falen in die radioaanleg leek dus in hun ogen verdacht 
veel op beunhazerij, inplaats van een capituleren voor natuurwetten. Met 
de later in zwang gekomen elegante verklaring “dat de signaal-ruisver- 
houding te ongunstig was” kon men in die dagen nog niet terecht.

Ook bij de Persdienst drong zich de vraag op, hoe het niet-geautori-
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seerde gebruik van het slechts voor de abonnees bestemde nieuws te be
teugelen. Van een code kon hier moeilijk sprake zijn, men moest wel het 
nieuws in verstaanbare taal geven. En van de geraffineerde scramble- 
techniek, het onverstaanbaar maken van telefoongesprekken, had men 
toen nog geen weet. Dus nam men weer een foefje te baat.

Een ieder mocht de berichten als eenling afluisteren, maar wie het ge
hoorde publiceerde, behoorde als abonnee bij de persdienst te zijn in
geschreven. Vaz Dias had een probaat middel om dat besef in te scherpen. 
Van tijd tot tijd kregen de bona fide aangeslotenen een geheime circulaire, 
waarin het uitspreken van een pittig stukje nieuws werd aangekondigd. 
Werd dit uitgesproken, zo luidden de instructies, dan moest men het als 
waardeloos ter zijde leggen, want het was uit de duim gezogen. Publiceerde 
een niet-aangesloten courant — die slimheid in de plaats poogde te stellen 
van het betalen van cijns — het bericht wèl, eventueel zelfs onder het voor
wendsel dat zij over “eigen nieuwsbronnen” beschikte, dan stond zij niet 
slechts met beschaamde kaken voor Vaz Dias, maar zij werd ook nog het 
doelwit van leedvermaak harer vakbroeders. Natuurlijk bleef het bij uit
zonderingsgevallen, maar de wetenschap dat er hinderlagen werden gelegd 
en de afkeer om “voor schut” te staan droegen er toch toe bij, dat de 
eerlijkheid werd aangewakkerd.

Men kan niet voorbijzien, dat mede door de opkomst van de hierna te 
beschrijven radio-omroep, het publiek meer vertrouwd raakte met de 
kneepjes van de radio-ontvangst. Het begon zich te redden met een ge
kocht of zelfgemaakt apparaat, hetgeen op den duur de exploitatieactiviteit 
van de NSF niet onberoerd zou hebben gelaten. Dat neemt niet weg, dat 
alle betrokkenen bij de stichting van de beurs- en persdiensten een duidelijk 
gevoel van spijt hadden te verwerken toen, na ommekomst van de con
cessieperiode op i januari 1927, de overheid de diensten in eigen beheer 
nam en voortzette met een zender van Scheveningen-Haven, die “zakelijke 
zender” werd genoemd. De plannen van het Rijk om een eigen zakelijke 
omroepzender te bouwen dateerden al van 14 oktober 1921 af, maar tot 
uitvoering waren zij niet gekomen. Het bedienend personeel van de NSF 
ging gedeeltelijk in ’s rijksdienst over. Opnieuw ruimden de pioniers het 
veld voor de “consolidatieploeg” uit het achterland.

Maar deze pioniers snoven alweer de eerste golfjes zuurstof op van een 
nieuwe morgenstond in etherland, die mogelijkheden zou brengen, welke
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de geestdriftigste radioman in zijn stoutste dromen niet had durven 
spinnen. De dageraad van een maatschappelijke instelling, die nu haar 
middaghoogte heeft bereikt: de Radio Omroep! Maar het landschap is nog 
te zeer in nevelen gehuld voor een klaar uitzicht.

EEN NIEUWE FABRIEK

De verhuizing naar het nieuwe “home" voor de NSF op i juli 1921 
geschiedt niet onder een stralende hemel. Er pakken zich wolken van 
tegenspoed samen, die als de eerste boden van een breed front van econo
mische depressie naderen. De kwetsbaarheid van een instelling, die afhan
kelijk is van de welvaart van een kleine clientèle, doet zich gelden. Want 
het gaat de scheepvaart niet voor de wind. Steeds meer bodems keren van 
hun voorlopig laatste reis terug, om te worden opgelegd in sluimerhavens. 
De pakhuizen van Radio Holland raken vol met vrijgekomen scheeps- 
zenders en ontvangers. De scheepstelegrafen rinkelen hun signalen niet 
meer naar de machinekamers. Zij staan op “stop". De naalden van de 
kompassen staren in één dode richting en wijzen geen koers ...

De nieuwe fabriek was verrezen op de plaats, waar zij nu, na grote uit
breidingen te hebben ondergaan, nóg staat. Maar in 1921 bevond zij zich 
eenzaam op de maagdelijke hei, door een eigen, korte straatweg verbonden 
met de Larenseweg, die na Ensink begon te aarzelen als beschouwde hij 
verdere bebouwing een ergerlijke dwaasheid. De bebouwing van de Ripolin- 
straat - later meer passend omgedoopt in Radiostraat - bestond uit één 
dubbel huis op de hoek van de Larenseweg. De rest van de straat, tot aan 
de kantooringang, was onbebouwde grond in eigendom bij de NSF en 
bestemd om er later een railverbinding op aan te leggen naar de baan van 
de Gooise Stoomtram, die bij de Conradstraat een halte had. Dit strookje 
grond is in 1923, toen de financiële nood hoog was gestegen, voor een 
appel en een ei verkocht; een transactie, die de fabriek later moet hebben 
betreurd.

In de driehoek, gevormd door de Larenseweg, de spoorweg naar Amers
foort en een lijn, die nu Kamerlingh Onnesweg heet, trof men alleen de 
gasfabriek en de NSF als noemenswaardige bebouwing aan. En verder 
was er de golvende, met vliegdennen gestoffeerde heide! De Jan van der
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Heydenstraat was een zandpad, dat van de Hoge Larenseweg langs de 
fabriek van Ensink kwam aanzetten en de Larenseweg kruiste om, tussen 
de NSF en de Ripolinfabriek door, dapper op de Oude Amersfoortseweg 
aan te koersen. Tussen de Ripolinfabriek en de N SF waren tuinderijen. De 
Eemnesserweg, gerekend van het station, eindigde lusteloos ergens tussen 
de tegenwoordige Morse- en Galvanistraat. Wil men een duidelijke indruk 
krijgen van het fabrieksgebouw annex kantoor, dat in 1921 met respect werd 
bezien, dan dient men in het huidige complex naarstig te speuren naar de 
bedrijfsruimten die sedertdien met dat jaartal zijn gemerkt. Achter het 
kantoorgebouw stond een vrijstaande bijbouw, waarin de centrale ver
warming en een transformatorhuis waren ondergebracht.

In het metselwerk bij de ingang van het kantoorgebouw was het sym
bool verwerkt van een elektrische slingerkring: condensatoren met spoel 
en vonkenbaan. Het is er nog. Evenals het bronzen bord van de Mctaal- 
gieterij Holland tegen de muur, weergevend het N SF-vignet. In de directie
kamer aan de jan van der Heydenstraat praalde een pasteltekening 
Antoon Molkenboer: een niet tot uitvoering gekomen ontwerp voor een 
muurmozaïek. In deze dramatische allegorie was de radiozender gesymbo
liseerd in een grimmige god Donar, zijn bliksems uit de wolken slingerend 
naar een lijdzame vrouwenfiguur. Deze met de voeten in een beek wadende 
dame stelde natuurlijk de ontvanger voor. Verder vond men in de directie
kamer nog een ander getuigenis van de techniek. Op de schoorsteenmantel 
stond namelijk het model van een soort indicateur; een toestel dat de 
aanwezigheid van enigerlei druk kon optekenen, maar nimmer daartoe 
werd geroepen.

van

De verhuizing van Groest naar Jan van der Heydenstraat gaat niet 
in het oog lopende feestelijkheden gepaard. De stemming is er niet naar. 
De welvaart in de maatschappij ebt weg in een aansluipende malaise en 
de interne financiële toestand geeft reden tot bezorgdheid. In 1919 is er 
een winst gemaakt van ongeveer veertigduizend gulden, die voor afschrij
ving is gebruikt. In 1920 is er een verlies, dat weliswaar niet groot is, 
maar de liquiditeit is onvoldoende.

Aanzienlijke bedragen zijn bevroren in de vorm van magazijnvoorraden 
en de prijsbewegingen op de goederenmarkt doen vrezen dat de waardering 
daarvan in geld te hoog is. Veel te hoog! Van de zijde van Marconi wordt

met
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op diezelfde eerste juli, de dag van het betrekken 
de somber klinkende vraag gesteld, wat er op 31 december van het jaar met 
de NSF zal moeten gebeuren. Wanneer er geen orders meer komen en de 
lopende opdrachten zijn afgewerkt, zal er niet veel anders opzitten dan 
sluiten, meent men.

De heer A. J. M. Goudriaan, een der commissarissen, laat echter 
ander geluid horen: “Wij moeten ons door de minder gunstige tijd niet 
laten verleiden tot liquidatie van de NSF”. Hij wint ’t. En dus blijft de 
fabriek draaien. Een bankcrediet van twee ton wordt geopend en hoewel 
de accountant heeft becijferd, dat vijf ton nieuwe middelen nodig moeten 
worden geacht, doet men het voorlopig met die twee.

het kantoorgebouw,van

een

EEN STAKING !

In het late najaar van 1921 beleeft de fabriek een geheel nieuwe ervaring. 
Er breekt een staking uit onder de metaalbewerkers en voor de eerste maal 
in haar leven staan de machines op een werkdag stil. Het is de enige staking 
in het leven van de fabriek: de staking tijdens de tweede wereldoorlog, als 
protest tegen de jodenvervolgingen, niet meegerekend.

Het is geen arbeidsconflict dat binnen de muren van de fabriek, tussen 
werkgever en werknemer, is ontstaan: het komt van buiten. De onder- 
handelingen op nationale schaal tussen de werkgevers en de werknemers 
in de metaalindustrie zijn mislukt. Men is het niet eens geworden over een 
nieuw schema van loonbepaling. Partijen hebben tot het laatst toe onder
handeld over — hoe vreemd klinkt dit woord ons in de oren! — een loons- 
verlaging. De fabriek moet één lijn trekken met de werkgeversorganisatie, 
waarvan zij als rechtspersoon lid is; de metaalbewerkers volgen het parool 
van hun vakvereniging.

Het is een situatie die vol is van paradox en melancholie. Buiten het hek 
staan de jongens uit de fabriek — die, omdat het maar een kleine fabriek is, 
allen goede bekenden zijn van de bazen en van het kantoorpersoneel — te 
posten tegen werkwilligen, die niet komen opdagen. Waarom zouden zij 
ook komen? Het is immers een vermoeide fabriek, waar het weinige door 
de draaibanken en de ponsmachines en de gereedschapmakerij nog te ver
richten werk niet zo’n haast heeft, dat het niet kan wachten op het uit
woeden van deze strijd. Wanneer men wèl haast zou maken, kan men
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daarmee waarschijnlijk alleen maar bereiken, dat de fabriek enkele maanden 
eerder sluit, dan volgens de voortekenen mag worden verwacht. . .

Het paradoxale is, dat in een fabriek zonder voldoende werk door de 
arbeiders wordt gestaakt en dat de fabriek haar leven onverwacht door 
deze staking ziet rekken, terwijl de weerstandskas van de werkgevers haar 
op de been houdt. De melancholie zit in een strijd zonder zin, zonder 
vijandschap en zonder enige sportieve mogelijkheid van het spel. Men 
denkt aan Galsworthy’s “Strife”: All this . . . and what for ? Als het con
flict straks is opgeheven, zullen beide partijen op dit stille front misschien 
moeten heengaan, omdat de aandeelhouders het voortdurend wegterende 
kapitaal niet meer kunnen aanvullen; omdat zij de hoop moeten opgeven 
nog ooit winst te maken, vooral nu de maatschappij, de samenleving, 
gebukt gaat onder een verlammende malaise, die overal werkloosheid 
verwekt, waardoor een consumptiebeperking ontstaat, welke de produktie 
lam legt en die weer . . .

Het is de afschuwelijke omlaag gerichte spiraalgang van een stuurloos 
geworden economie. Geestelijk gedragen de mensen zich daaronder, zoals 
posters buiten de poort dat lichamelijk doen: zij hullen zich rillend in 
hunne jassen en zetten er de kragen bij op.

Want het is bitter koud. In de fabriek is het onwezenlijk stil.
Eén van de ponsmachines, door een prijscalculator bediend, doorbreekt 

de stilte. Er is namelijk een merkwaardige order onder handen, die nu moet 
worden afgeleverd, wil het artikel nog zin hebben voor de cliënt. Het zijn 

ijzeren punaises, die ingeschreven staan als “ijs- 
het winter is, in de hoefijzers der paarden worden 

de dieren voor uitglijden te behoeden. Eigenlijk een
fijne-instrumentenfabriek als de NSF. Even 

vreemd voor haar als baai en bukskin bij Schiaparelli of Balmain.
Maar men pakt in deze tijden alles aan. Een artikel dat een fabricage- 

tempo “duizend” moet hebben moet het nu doen met een tempo “tien". 
Als een aantal van de stiften, die roodheet uit de stansmachine komen, is 
afgekoeld, worden zij met een zorgvuldigheid, die passen zou bij het ver
pakken van fijne pralines, in kartonnen dozen geschoven. De gehele werk
wijze is absurd. Zij roept beelden op van monnikenwerk en van trappen 
klimmen in een wolkenkrabber .. .

Er moet iets gebeuren om aan deze onwezenlijke toestanden een eind te

enige duizenden ruw 
stiften”. Zij moeten, nu 
geklonken, om 
twijfelingsartikel voor een

ver-
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maken. Als er straks weer wordt gewerkt, moeten er nieuwe banen worden 
gezocht, nieuwe wegen gekapt en niet meer deze platgetrapte paden van 
fabricage opgegaan. Deze fabriek heeft een ziel... en uit de stilte van de 
vrijwel verlaten gebouwen schijnt zij een nieuwe kracht te putten. Maar 
waartoe?

De Metaalbond en de vakorganisaties zijn het tenslotte eens geworden over 
een loonsverlaging van 10%. Er wordt weer begonnen, zij het wat stroef. 
Men schrijft januari — en met een onzekere wind laveren wij 1922 binnen.

DIATHERMIETO ESTELLEN

Een zijlijn van de N SF-activiteit op het gebied van de toepassing der hoog
frequente ongedempte trillingen, die met behulp van een zendbuis in radio- 
telefoniezenders konden worden gegenereerd, was het diathermietoestel.

In de medische therapie voor bepaalde spier- en gewrichtsaandoeningen 
en infecties werd de diathermie met hoogfrequente wisselstroom reeds 
sedert de uitvinding van de draadloze telegrafie toegepast. Men trok 
daarbij partij van de eigenschappen der hoogfrequente energie om vrij 
diep onder de slecht geleidende huid van de patiënt te kunnen doordringen. 
Door haar licht verwarmende werking kon men een heilzame invloed uit
oefenen op betrekkelijk ontoegankelijke lichaamsplaatsen. Dit geschiedde 
dan met behulp van vonkzendertjes.

De vonkzender deed dat alles wel, maar voor de medicus op een niet 
geheel bevredigende wijze. Zo'n vonkzender was nu eenmaal te vergelijken 
met een ontploffingsmotor tegenover de lampzender, die men een soort 
turbine zou kunnen noemen. Bij de lampzender — de lezer vergeve ons 
dat wij in dit historische verband telkens weer terugvallen op woorden als 
“lamp” en “lampzender”, waarvoor de tegenwoordige tijd met een neer
buigende glimlach zijn woorden “buis” en “buiszender” substitueert — bij 
de lampzender dan vindt de aan voer van energie geleidelijk en ononder
broken plaats, terwijl bij de vonkzender dat met stoten geschiedde. Geen 
wonder dus dat de arts Reynders, de kampdokter van het vliegveld Soes- 
terberg, in 1921 op het idee kwam om de vonk te vervangen door de lamp. 
Reeds in het jaar daarop was een eerste proefmodel door de NSF ont
wikkeld.
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Het was gelijkelijk de verdienste en de vloek van deze NS F, dat zij steeds 
ontvankelijk was voor iedere fluisterende gedachte om apparaten, die 
binnen haar technische gezichtsveld lagen, een vreugdebrengend bestaan 
te geven. En moge men dan een enkele maal een vragende uitdrukking op 
het gelaat krijgen — dit natuurlijk achteraf - bij de beschouwing van 
sommige beleidsaspecten, nimmer zal men de jonge NSF met reden voor 
de voeten kunnen werpen, dat zij zich gelegenheden liet ontgaan om een 
misschien succesbrengende gedachte een wijle in haar technische couveuse 
op te kweken. Maar het sterftecijfer onder couveusekinderen is, onver
mijdelijk, hoog. En de verwarmende lamp der illusie kan daaraan slechts 
weinig veranderen.

Kortom: met de diathermietoestellen viel misschien nog wel eer, maar 
in ieder geval geen gewin te behalen. Althans in dit stadium — want later 
toen de medische wetenschap zich dieper op deze zaken had bezonnen, 
konden in de Philips-fabrieken te Eindhoven en elders succesvolle produkten 
worden ontwikkeld, die duidelijke trekken van verwantschap vertoonden 
met het vroeg gestorven Hilversumse pionierskind.

Bij de NSF bleven aan de proefneming twee herinneringen hangen. De 
eerste is die van de lichte braadgeur van rauwe biefstukken, die van de 
slager “om de hoek” werden betrokken, ter nabootsing van het weefsel 
van de zieke mens bij de behandeling. De tweede is die van een post op de 
balans van het boekjaar 1925, welke thans de melancholie heeft van een 
wegstervende echo: “afschrijving diathermietoestellen 8.353,7.4 gulden”.

Maar er werden ook triomfen gevierd en zeer verkwikkende. Natuurlijk 
vormden zij met de minder levenskrachtige geesteskinderen van de NSF 
één nest, want de tegenslagen sproten zelden voort uit een falen van het 
primaire inzicht. Soms kwamen zij voort uit jeugdige zelfoverschatting van 
eigen vermogen, maar vaak ook waren zij het gevolg van te vroeg 
beginnen. Een “te vroeg” is echter altijd moediger en beter dan een “te 
laat” of “nooit”.

NIEUWE ORDERS EN NIEUWE MENSEN

Wat zijn, nu de fabriek geleidelijk aan haar nieuwe behuizing went, de 
voornaamste orders die in bewerking zijn, in uitzicht kwamen of — en dat 
kan wel eens opluchting geven — ingetrokken werden? Dit laatste vindt
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illustratie in de opdracht voor de 30 kW vonkzender voor Scheveningen- 
Haven, die wordt geliquideerd. Al is dit natuurlijk betreurenswaardig, om
dat aan de NSF een gelegenheid ontgaat, om met “groot werk” nog wat 
meer goodwill te scheppen, dan zij langzamerhand reeds heeft verworven: 
de annulering bezorgt geen verlies. Aan de andere kant omzeilt de fabriek 
het risico van half succes of zelfs falen met deze bestelling, want volstrekt 
opgewassen tegen de voltooiing van zo’n groot werk, dat nog in de Groest- 
periode is opgedragen, is zij misschien nog niet. De financiële afwikkeling 
volgens het rouwkoopprincipe is bovendien zeer bevredigend, terwijl het 
uitzicht is geopend, dat de NSF mag meedingen naar de levering van een 
of twee lampzenders, die nu — wat begrijpelijk is — door PTT meer worden 
begeerd dan de vonkzender.

Tegen het einde van het jaar is PTT zowaar weer voor het prijs
gegeven Scheveningen-Haven in de markt en wel met de bedoeling om 
de zender door te verkopen naar Sabang in Nederlands Indië. Bovendien 
draagt zij de NSF op, de reeds in Scheveningen opgestelde antennetorens 
te voorzien van de bijbehorende antennes en te zorgen voor het graven 
en aanbrengen van het aardnet. Alles keert zich dus weer ten goede, want 
de fabriek is nu heel wat beter in staat om een prima zender te maken, dan 
toen zij zich in de voormalige weverij aan de Groest, met zo’n opdracht in 
huis, ternauwernood kon keren of wenden. Maar er komt meer reden tot 
blijdschap. Al zet dit alles nog niet voldoende zoden aan de dijk. Omstreeks 
Kerstmis 1921 draagt de Marine aan de NSF de levering op van drie onder- 
zeebootzenders, compleet met ontvangers en toebehoren aan boord te in
stalleren. Op verzoek van de NSF stelt Marconi in verband met deze 
order een van haar ingenieurs, die grote ervaring heeft in het construeren 
van lampzenders, ter beschikking. Hij zal tijdelijk in dienst van de NSF 
overgaan. Deze ingenieur is de heer G. W. White, M.A., B.Sc.

De heer Tegelberg, die geruime tijd in Indië heeft vertoefd om de be
langen van zijn firma daar te behartigen, is in Nederland teruggekeerd en 
wordt opnieuw benoemd tot gedelegeerd commissaris van de NSF. Daar
entegen verlaat de leider van de fabriek, die sedert het begin als zodanig is 
opgetreden, de ingenieur Bartels, haar dienst om elders in het bedrijfsleven 
een functie te aanvaarden. De staf wordt echter met twee gezichten uit
gebreid als op 16 december 1921 de goedkeuring van commissarissen wordt 
verkregen voor de aanstelling van de ingenieurs A. van den Honert en
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L. van Dissel. De eerste werktuigkundig, de laatste radiotechnisch ingenieur.
Van Dissel zet zich aanstonds aan de grote taak van het ontwerpen en 

uitvoeren van het “nieuwe Scheveningen-Haven”, dat, zoals gezegd, zijn 
bestemming zou vinden als zendstation op Sabang. Een taak die hij met 
succes voltooit, waarna hij een hoge technische positie aanvaardt bij de 
inmiddels gecreëerde radiodienst van de Volkenbond te Genève.

een nieuw experiment: oliebranders

Ir. van den Honert was een bekwaam werktuigkundig ingenieur, maar hij 
was meer dan dat: hij had een uitvinding gedaan op het gebied van olie
branders. Voor die uitvinding was een octrooi aangevraagd en de realisatie 
van de inhoud van dat octrooi bood hij de fabriek aan. De NSF die — men 
verlieze dit nimmer uit het oog — onverminderd onder de gesel van de 
malaise in de scheepvaart zuchtte, was begerig om haar werkterrein uit te 
breiden en ging op het interessante voorstel in.

De oliebrander van 1921 was niet het wijdverbreide toestel dat tegen
woordig in zovele particuliere huizen voor centrale verwarming zorgt. 
Maar de begeerte naar een hulpmiddel, dat de omslachtige en vuile arbeid 
vereisende kolenstookinstallaties in de huizen en kleine kantoren en fa
brieken kon vervangen, was er wel. En dit verlangen was voor de uitvinder 
een stimulans geweest om naar een oplossing te zoeken.

Oliestookinrichtingen waren reeds lang in gebruik op stoomschepen en 
bij grote instellingen. De omvang van de installaties en de draagkracht van 
de gebruikers vormden geen beletsel voor de aanvaarding van de tech
nische noodzaak, om de olie onder vrij aanzienlijke druk naar de verstuivers 
te brengen, teneinde haar vervolgens als een mist van oliedeeltjes in het 
vuur te spuiten. De pompinrichtingen, die nodig waren om tot deze ver
stuiving te komen, vormden echter wel een beletsel voor de toepassing op 
huishoudelijke schaal.

Ir. van den Honert nu vermeed de pompinstallatie, die de druk verwekte 
en dwong de middelpuntvliedende kracht om hem ter zijde te staan. Hij 
construeerde een toestel met een aantal metalen schijven, die op 
gemeenschappelijke as waren geklemd; hij liet die schijven dompelen in 
een bak met stookolie en bracht de as vervolgens met een kwart pk elektro- 
motortje in snelle wenteling. De olie, die aan de schijven vastkleefde, zag

een
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zich door de centrifugale kracht genoodzaakt om die schijven los te laten 
en zich in fijne druppeltjes in het vuur te storten. En daarmee was men van 
het drukverwekkend mechanisme af.

Het heeft geen zin te wijzen op de “fooi proof"-huisoliebranders volgens 
het drukprincipe van tegenwoordig. Die waren er toen niet en als de 
middelpuntvliedende kracht van 1922 tegenover ir. van den Honert had 
beseft, wat van haar werd verlangd en wat er op het spel stond, waren deze 
moderne opvattingen er wellicht nooit gekomen.

De experimenten met de nieuwe vinding werden — volgens het grote 
voorbeeld van onderzoekers, die hun eigen lichaam beschikbaar stellen 
voor de beproeving van een onbekend vaccin of serum — uitgevoerd met 
de in oorsprong met kolen gestookte installatie der centrale verwarming 
van de NSF. Het verraderlijke van de oliestookinrichting was, dat zij 
gedurende uren feilloos aan de verwachtingen van de uitvinder voldeed en 
hem als het ware aanmoedigde om haar niet te blijven gadeslaan, omdat 
het een uitgemaakte zaak was, dat zij zonder toezicht en automatisch kon 
werken. Maar dan, plotseling, trad er een moment van onvolkomen ver
branding op, die oorzaak was van een roetklonter, welke zich aan de 
binnenkant van de vuurdeur hechtte. Als een kwaadaardig gezwel groeide 
deze dan snel aan tot een roetbarrière, waartegen de stuifolie zinloos aan
botste: de stuifolie die dan tot overmaat van ramp nog door een nu loom 
lekkende vlam buiten de vuurhaard in brand kon worden gestoken.

Het gevolg was dat het NSF-kwartier de beklemming onderging van 
het schouwspel van een met groot materiaal aanstormende Hilversumse 
vrijwillige Brandweer. Waren dan de zwarte wolken van de oliebrander 
weggewaaid, dan bleek de centrale verwarming voor het ogenblik onbruik
baar te zijn geworden. En aangezien het barre wintertijd was, verstijfden 
de vingers die pennen moesten voeren of draaibanken moesten bedienen. 
Zodat het werk werd gestaakt en overging in voetbalspel op het ruime, 
onontgonnen voorterrein, gedurende de tijd van het herstel van de warmte
bron. Dit voetbalspel gaf enerzijds aanleiding tot het leggen van het fun
dament voor een latere grote voetbalcarrière van enkele jonge spelers, 
bijvoorbeeld van de jeugdige tekenaar Huizenga; anderzijds tot het in
zamelen van bijdragen voor de aankoop van een mand fruit om het ziekbed 
in het Diaconessenhuis te verzoeten van een onfortuinlijke deelhebber, die 
de bal miste welke hem raakte.
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Eenmaal is het nog gekomen tot een leverantie van een afgewerkte 
oliestookinstallatie “aan derden”. Maar toen die installatie, na een aan
vankelijk hoopgevend gedrag, in dezelfde grilligheid verviel en de om
geving bedekte met de roetregen van een temperamentloze vulkaan, was 
het afgelopen. Het verlies werd genomen en de teleurstelling boekhoud
kundig geliquideerd. In het accountantsrapport aan commissarissen van 
15 juni 1925 wordt het mes nog eens in de wonde rondgedraaid.

“Op die branders is over 1924 5000 gulden afgeschreven”, staat er in 
poëzieloze taal, “het zal echter noodzakelijk zijn tot gehele afschrijving 
over te gaan, daar zij als waardeloos kunnen worden beschouwd.”

ZAND VOORT-SOUTH WO LD

Een merkwaardig experiment is in februari 1922 te Zand voort door de 
Marconi-maatschappij in samenwerking met de NSF begonnen. De ont
wikkeling van de draadloze telefonie, met de triodebuis als uitgangspunt, 
heeft geleid tot interessante initiatieven. Er bestaan namelijk slechts ge
brekkige mogelijkheden om van Nederland uit met Engeland te telefoneren 
en omgekeerd, over een kabel van verdachte kwaliteit en met een beslist 
ontoereikende capaciteit. Er bestaan wel plannen voor het leggen van een 
betere kabel, maar hij is er nog niet.

Marconi heeft intussen een systeem uitgewerkt, waarbij het voor een 
willekeurige abonnee in een der beide landen mogelijk zal zijn, gesprekken 
te voeren met iedere abonnee in het andere land. De verbinding over de 
Noordzee komt met behulp van draadloze telefonie tot stand. Daartoe zijn 
zenders en ontvangers opgesteld in Zandvoort en in Southwold.

Dit alles zal een kwart eeuw later vieux jeu heten voor een generatie die 
intercontinentale telefonie, mobilofoons en gesprekken tussen schip en 
land doodgewoon vindt, maar in 1922 zien wij in Zandvoort een gloed
nieuwe techniek van het koppelen van landlijnen aan draadloze circuits. 
Het hoofdmoment van de ingenieuze schakeling is natuurlijk het scheppen 
van de mogelijkheid tot het voeren van kruisgesprekken, met vermijding 
van het vermoeiende en omslachtige “over!”.

Medio november 1922 werkte de verbinding uitstekend en als de com
missarissen van de N SF op 15 december in vergadering te Hilversum bijeen 
zijn, worden zij uit Londen via Southwold—Zandvoort opgebeld en in de
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gelegenheid gesteld gesprekken te voeren met leidende figuren uit de Mar- 
coni-maatschappij. Deze demonstratie wordt gevolgd door een andere in de 
Amsterdamse Effectenbeurs, voor vertegenwoordigers van handel en in
dustrie, regering en pers. Wethouder De Miranda spreekt als waarnemend 
burgemeester met de Lord Mayor van Londen.

Beide demonstraties maken algemeen grote indruk. Zij geven bij de 
NSF aanleiding tot uitgebreide beschouwingen tussen commissarissen en 
directie over de wijze, waarop de nieuwe technische vondst in exploitatie 
kan worden gebracht. Allen stellen zich hiervan heel wat voor; hier is ook 

weg tot meerdere glorie van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, 
wier reputatie langzamerhand reeds beduidend is geworden. Het woord 
“landexploitatie” wordt weer met nadruk genoemd. Er worden lucht
kastelen opgebouwd. Luchtkastelen — want de uitkomst is anders. De 
Overheid is namelijk niet bereid verder te gaan, dan het in uitzicht stellen 
van een toestemming voor een zeer korte proefperiode, waarbij men nog 
aan allerlei beperkingen onderworpen blijft. Zou het tot het exploiteren 
van de draadloze schakel over de Noordzee komen, dan zou de Overheid 
dit zelf ter hand nemen en niet overlaten aan een particuliere maatschappij! 
Dus blijft het voor de NSF andermaal bij het aantonen van een interes
sante mogelijkheid en bij de ietwat wrange voldoening over een geslaagd 
pogen. Die radioverbinding Nederland—Engeland zal er overigens even
min komen. Er wordt dan van rijkswege een kabel gelegd. Vreemd? 
Neen, niet zo vreemd - want de kabel is tegenover zijn bedreigster 
— de radio - een uiterst taaie rakker gebleken. Zal niet in september 
1956 iedereen weer verrukt staan over het tot stand komen van de eerste 
niet-radiotelefonische transatlantische kabelverbinding tussen Engeland 
en Noord-Amerika?

In de zomer van 1923 onderneemt de Kamer van Koophandel te Londen 
nog een poging de verbinding Zandvoort—Southwold te redden. Tever
geefs! In de pers van 5 juli 1923 lezen wij de begrafenisrede:

“Draadloze telefonie met Southwold.
De Directeur Generaal van Posterijen en Telegrafie heeft zich daarover 
uitgelaten in een brief aan de Kamer van Koophandel te Londen, waarin 
hij wijst op de tot stand gekomen telefoonkabel met Engeland die drie 
geleidingen oplevert.

Aansluiting van de lokale netten aan zulk een verbinding — waarover nu
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tweehonderd gesprekken per dag gaan — is lastig, maar de aansluiting van 
netten aan de draadloze levert nog meer moeilijkheden op.

Het plan is nu een tweede telefoonkabel te leggen, waardoor de behoefte 
aan een radioverbinding veel minder dringend(!) is geworden. De van 
particuliere zijde ondernomen proefnemingen zullen door de Engelse en 
Nederlandse administraties echter zoveel mogelijk worden bevorderd en 
de administraties zullen op de resultaten nauwkeurig acht slaan.”
Dit laatste dan blijkbaar als een pleister op de wonde. Die geneest — omdat 
de spirit niet gebroken is.

VOORBEELDIG WERK

De radio-instaUaties voor de onderzeeboten K VIII, K IX en K X werden 
voor de NSF een schitterend succes. De heer L. C. Weeda, oud-zeeofficier, 
schreef daarover nog in 1955 een relaas, dat even stralend was als de 
schrijver moet zijn geweest, toen hij als jonge marineman naar de nieuwe 
NSF-produkten kwam kijken.

"Toen ik aan boord van de K VIII stapte”, aldus de heer Weeda, “en een 
blik in de radiohut wierp, bleef ik een ogenblik stomverwonderd staan. Een 
voor die tijd hypermodern station was ondergebracht in een zeer beperkte 
ruimte. Heden ten dage verwonder ik mij er nog over, dat men een derge
lijke uitgebreide apparatuur in een zo beperkte ruimte heeft kunnen mon
teren, zonder gevaar voor de telegrafist of zelfs zonder dat er vonkover- 
slagen konden plaatshebben”. - Of het station, uiterlijk reeds zo boeiend, 
aan de gestelde verwachtingen voldeed? Meer dan! Bij herhaling werden er 
successen mee geboekt die aan het sensationele grensden en die in deskun
dige kringen druk werden besproken. Zo bijvoorbeeld in 192.3, toen een 
drietal onderzeeboten in convooi naar Indië voer met Hr.Ms. Pelikaan als 
moederschip. Voor Aden liggend probeerde dit moederschip draadloos 
contact te krijgen met het Marine-etablissement te Amsterdam. Tever
geefs! Luitenant Weeda aan boord van de K VIII vroeg echter, optisch 
seinend naar de Pelikaan, of hij het eens mocht proberen met zijn NSF- 
zender. In een ommezien was nu de verbinding tot stand gebracht, niet
tegenstaande het geringer zendvermogen van de onderzeeboot en — uiter
aard — de veel ongunstiger antennehoogte. Vermelding verdient nog het 
feit, dat deze zenders reeds waren voorzien van een eenvoudige modulatie-
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mögelijkhcid voor telefonie op korte afstand. Vaak konden dergelijke 
bewijzen van vooruitstrevendheid worden herleid tot het vernuft van 
ingenieur White, die ook in een ander succes belangrijk aandeel had: de 
torpedobootjager-zender voor de Marine. Deze zender bezat de eigenaar
digheid — op verlangen van de opdrachtgeefster — dat de anodespanningen 
voor de zendbuizen niet werden ontnomen aan gelijkrichters van wissel
stromen, maar direct aan een 6000 Volt gelijkstroomdynamo.

Ook buiten het eigenlijke fabricageterrein werden successen geboekt. 
Vermelding verdient bijvoorbeeld de levering van vijf Marconi YC 3 tele- 
foniezend-ontvangers, gemonteerd in automobielen en bestemd voor het 
Koninklijk Nederlands Indisch Leger. De maximumafstand waarop tele
graferen nog mogelijk moest zijn was 250 km. Bij de proef, die over de 
afneming door het Departement van Koloniën moest beslissen, werd echter 
genoegen genomen met de afstand Den Haag—Nieuwe Schans, gezien het 
gemak waarmede de stations die afstand haalden. We zullen zien dat helaas 
niet alles zo gemakkelijk werd “gehaald”.

;
'GEEN GOUD IN HET KOPER '

Buitenstaanders ten opzichte van de industrie en het zakenleven hebben 
daarvan vaak de voorstelling, dat alles binnen die sfeer getuigt van koude, 
harde zakelijkheid waarin geen plaats is voor de mildere gevoelens van 
hart en hoofd. Waarin alles zwart of wit is en waar de tere tint niet wordt 
geduld. Men beschouwt de aandeelhouders in zo’n zaak dan als steenharde 
naturen, die koelbloedig hun geld in een onderneming hebben gewaagd en 
die met dezelfde koude onverstoorbaarheid de grote winsten opstrijken, 
als waarmede zij aanhoren dat er tonnen zijn verloren. De managers zijn 
in de ogen van dezulken kort aangebonden bonzen met volgeboekte 
agenda, die spreuken in hun directiekamers hebben hangen met: “Wees 
kort”, of: “Het onmogelijke gebeurt hier terstond, voor wonderen 
hebben wij iets meer tijd nodig”. Die zeggen waar het op staat en die een 
harde toon altijd verkiezen boven een zachte kalmerende hand. — Hoe ver
gissen zij zich! Het is anders! Want is het niet als de zachte hand van de 
verpleegster op een van zweet parelend voorhoofd, wanneer de directie in 
een nota van 28 juni 1921 aan de aandeelhouders de eerste indicatie 
geeft, dat zij zich van de kopergieterij — welke de lezer zich uit een vorig
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hoofdstuk zal herinneren — geen gouden bergen moeten voorstellen?
“In onze fabriek hopen wij verder orders te krijgen op het gebied van 

patrijspoorten, condensormoeren, bouten, onderdelen voor machinetele- 
grafen enzovoort. Zoals U bekend is, heeft bij de oprichting van de nieuwe 
fabriek het denkbeeld voorgezeten om de kopergieterij voor dergelijke doel
einden dienstbaar te maken. Wij vrezen evenwel, dat wij voorlopig geen 
voldoende orders zullen krijgen om de volledige capaciteit van de gieterij 
te benutten, waarom wij in onderhandeling zijn getreden met een wit- 
metaalfabriek om de gieterij, onder zekere voorwaarden, aan bedoelde 
fabriek af te staan en waarbij een der voorwaarden is, dat afwerking van de 
gietstukken in de NSF zal plaatsvinden. Wij hopen op deze wijze kapitaal, 
in de gieterij vastgelegd, rendabel te maken cn tevens in de fabriek werk te 
krijgen. Het voordeel blijft dan bestaan dat onze fabriek in de onmiddel
lijke nabijheid een gieterij heeft, zodat de gietstukken die voor onze eigen 
orders nodig zijn, op tijd zullen worden geleverd.”

Men voelt, dat deze kopergieterij geen gunstelinge is van het lot. Men 
voelt ook, dat het uitzicht op de onafzienbare rijen patrijspoorten in de 
flanken van oceaanstomers ons wordt ontnomen door een aansluipende 
mist. Weldra worden er geen doekjes meer om gewonden. In een nota 
26 september 1923 lezen wij het volgende:

“De kopergieterij-inrichting, welke voor ons geen doel heeft, wordt door 
de scheepvaarmaatschappijen overgenomen, terwijl wij zullen trachten ze 
te haren behoeve te verkopen.”

Is dit nu niet een olijkheid die de laatste verdenking wegvaagt, dat 
zakenleven dor is? Het voorstel heeft immers de argeloze beminnelijkheid 
van iemand die op zijn hoed wijst en zegt: “hij past me niet, ik zal hem 
voor U zien te verkopen, als ge mij de opbrengst voorschiet”.

De reders gaan er niet op in en de kopergieterij eindigt haar voor de N SF 
zichtbaar leven in de pakhuizen van een Hilversumse oudmetaalfirma, die 
van vader op zoon zich heeft ontfermd over de teleurstellingen van anderen.

van

OP ZOEK NAAR DE STEEN DER WIJZEN

Men behoeft geen groot psycholoog te zijn om te weten dat nu, anno 195®’ 
op het fabrieksterrein heel wat wordt “afgekankerd”. Het zou een hoogst 
merkwaardige of zelfs verdachte zaak zijn, indien er niet werd gekankerd,
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als gebruikelijk in elke omvangrijke organisatie. Wel zeer sterk moet dit 
gelden voor een industrie van zo grote ingewikkeldheid - technisch, 
fabricatorisch, financieel en commercieel - als “Hilversum”. Om het even 
of men 1958, 1968 of 1978 schrijft. Het is nu eenmaal zo, dat niets mense
lijks werkelijk perfect is, zodat er voor kritische geesten altijd gegronde 
redenen tot sputteren zullen bestaan. De volstromende “ideeënbussen” 
vormen een constructieve reactie op die toestand.

Voor de avonturierende zwoegers van de vroege jaren twintig lagen de 
kaarten nochtans anders. Die baanbrekers moesten namelijk na herhaal
delijk struikelen tot de moeilijke erkenning komen dat de fabriek, veel
belovende successen ten spijt, vaak niet eens aan de term “redelijk" kon 
toekomen. Dat zij nauwelijks was opgewassen tegen de orders, die zij 
begeerde - zo men zich een duidelijk beeld van die orders wist te vormen. 
Maar aangezien er niet alleen onverwoestbaar optimisme en ontwapenende 
zelfoverschatting waren, aangezien ook een prijzenswaardig streven naar 
zelfkritiek viel waar te nemen, begon nu een nieuw parool opgeld te doen. 
Het niet ongevaarlijke parool dat ook nog in latere fazen van de NSF zou 
klinken: “Versterk de fabriek met uiterst deskundige krachten — en ge zult 
zien wat een veelheid van produkten wij dan kunnen maken”. Dit laatste 
min of meer als een verzuchting bij de optelstreep der bedrijfsuitkomsten.

Er was immers in het boekjaar 1921 een verlies geleden van vijftig
duizend gulden en de liquiditeit bestond slechts bij de gratie van een aan
zwellend bankcrediet. Het bedrag van zeven ton aan magazijnvoorraden 
vond men een te hoge waardering met het oog op het dalen van de markt
prijzen. Om de fabriek financieel toch weer tot een realiteit te maken, werd 
het kapitaal tot de helft teruggebracht en werden nieuwe aandelen ver
strekt tot een bedrag van 250.000 gulden, terwijl de nog uitstaande lening 
van 250.000 gulden in aandelen werd geconverteerd.

De voorzitter van de raad van commissarissen vatte de problemen van 
de NSF samen in deze woorden: “Het punt waarom de gehele toestand 
draait is de moeilijkheid tot het verkrijgen van werk. Wel bestaat hierop in 
tal van richtingen uitzicht, doch de ervaring van de laatste tijd heeft er toe 
geleid, dat deze mogelijkheid met zeer veel reserve dient te worden be
schouwd”. Inderdaad: er waren te veel vogels in de lucht en te weinig in de 
hand. Maar met meer goede krachten hoopte men eventueel opdagend 
werk met constant succes te kunnen uitvoeren. In de fabriek ging het alras
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wat beter, omdat de rampzalige ontwaarding van het betaalmiddel in 
Duitsland een aantal ervaren fabriekskrachten naar Nederland dreef, waar 
zij — onder meer bij de NSF — de fabricagemogelijkheden met hun kennis 
en ervaring vergrootten. In het kader van dit streven naar versterking van 
de technische staf paste ook, dat ingenieur White met ingang van i no
vember 1922 in vaste dienst van de NSF werd aangesteld.

Nu de fabriek wat op krachten kwam, achtte men — gedreven door een 
lofwaardige ijver om van het gladde ijs af te komen — het de hoogste tijd 
om die krachten ook meteen nuttig te gebruiken. Maar het proces van op 
krachten komen — men weet dit uit medisch ervaringsmateriaal — laat 
zich niet forceren. Ook niet in de techniek en industrie. En wat het gladde 
ijs betreft - dat kan weergaloos glad zijn!

DE NSF BRENGT DE RADIO BIJ DE LUCHTVAART

Een der nieuwe wegen, die men insloeg, leidde naar interessante successen 
en wel ten aanzien van de luchtvaart; vrijwel even oud — of liever: even 
jong - als de NSF.

Het burgervliegwezen stelde het tot 1922 zonder radio aan boord. Dat 
is te begrijpen, want terwijl de militaire toestellen wel werden uitgerust 
met een vonkzender, omdat men daar nu eenmaal meer risico mocht aan
vaarden, zag men voor civiele vliegtuigen op tegen toepassing van zulk 
een apparaat. Bovendien had men in den beginne bij de luchtvaart geen 
duidelijke voorstelling van de grote betekenis van de radio. Zo zag 
heel wat bezwaren in de gebruikmaking van morsetelegrafie. Die 
immers de aanstelling van beroepsmarconisten bij de luchtvaart vrijwel 
onvermijdelijk maken. Ook vond men, dat de aandacht van de bestuurder 
al meer dan wenselijk was in beslag werd genomen door alles wat met de 
navigatie verband hield. De bediening van een telegrafie- of zelfs telefonie- 
loestel zou on mogelijk nog daarbij kunnen worden gevoegd.

Er waren op de Europese vlieghavens grondstations, die weerberichten 
verzonden of ontvingen en die het vertrek van vliegmachines en hare aan
komst rapporteerden. Dat was voldoende, meende men, en tevens: het 
voor het ogenblik bereikbare. Men verkeerde dus altijd in het onzekere 
over het lot van een vliegtuig zolang het tussen twee landingsplaatsen in 
de lucht was.
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De KLM had deze knagende onzekerheid voor de eerste maal in haar 
volle tragiek ondervonden, toen haar vlieger Pijl met een der HNAB- 
toestellen en één passagier uit Croydon was vertrokken, om nimmer op 
Waalhaven aan te komen. Hij moet met zijn toestel in Het Kanaal zijn 
gestort, maar tot op de huidige dag is niets over de toedracht van dit 
ongeluk bekend geworden.

Door gebruik te maken van haar relaties met Marconi, kwam de NSF 
in 1922 voor de dag met een mondvol nieuws: een radiotelefonie- en radio- 
telegrafïe zend-ontvangapparaat voor vliegtuigen, typenummer AD 2. Dit 
toestel was geen vonk- doch een lampzender. Men kon er ongedempte 
golven mee uitzenden op 900 meter, zijnde de officiële golf van de lucht
vaart, maar ook op 600 meter, welke vanouds de golf van de scheepvaart 
was. Stations, die nog niet waren ingericht voor de ontvangst van on
gedempte golven, kon men bereiken volgens het reeds genoemde tonic 
train-beginsel. Daarenboven kon men overschakelen op telefonie, zij het 
dat de werkingsradius daarvan klein was tegenover die van de telegrafie. 
In 1922 nu smaakte de NSF de voldoening het eerste passagiersvliegtuig 
in Europa - misschien was het zelfs het eerste burgervliegtuig in de 
wereld — met een zend-ontvanginrichting voor telegrafie en telefonie de 
lucht in te mogen sturen. Maar dat zou natuurlijk nooit gebeurd zijn 
zonder de medewerking van Albert Plesman, met zijn vurige belangstelling 
voor alles wat het vliegen veiliger en betrouwbaarder kon maken, bij de 
nauwelijks drie jaar oude KLM.

Plesman wenste onder geen voorwaarde een kat in de zak te kopen, zo
dat de HNABC — een lesvliegtuig met twee bestuurdersplaatsen — voor 
proefvluchten beschikbaar werd gesteld, op de basis van no cure no pay: 
geen succes geen betaling. Zelfs bij succes zou de betaling nog geheel vrij
blijvend zijn, want de directeur van de KLM bond zich tot niets, dan tot 
het geven van hulp en het schenken van belangstelling — 
ongeacht de uitslag.

De installatie werd door de NSF op de vrijgemaakte leerlingbestuurders- 
plaats geïnstalleerd en was weldra gereed voor beproeving tijdens de vlucht. 
In de zomer van 1922 vond die bijzondere vlucht plaats met Rotterdam — 
Waalhaven als vertrekhaven en Londen — Croydon als bestemming. Er 
waren twee plaatsen in het vliegtuig voor passagiers, die beide waren bezet. 
Passagiers en bemanning hadden gedurende de vlucht echter geen enkel
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contact met elkaar, of het moest zijn door een klein kijkglaasje in de wand 
tussen “bok” en cabine. Deze cabine leek veel op het koetsje van een ouder
wetse vigilante. Op de “bok”, naast de bestuurder (de latere commodore 
Sillevis) zat de NSF-gelegenheidsmarconist, getooid met lederen vlieghelm 
en dito vliegjas; hij moest wachten op het teken van de piloot dat het 
vliegtuig voldoende hoogte had, om de zestig meter lange antennedraad 
uit te haspelen.

Al dadelijk boven Oud Beierland was er telefonisch contact met Plesman, 
die was gezeten achter de schrijftafel van zijn bureau op Waalhaven. Wel
iswaar kon het kruisgesprekbeginsel van de Zandvoort-Southwold-proeven 
nog niet worden toegepast, maar het maakte toch diepe indruk bij alle 
waarnemers op de grond, dat de directeur van de KLM via een dood
gewoon telefoontoestel met een van zijn vliegtuigen in de lucht sprak.

De telefonieverbinding kon — zoals was verwacht — niet lang in stand 
worden gehouden, zodat boven de Zeeuwse eilanden werd overgeschakeld 
op morse. De telegrafieverbinding bleek met een kinderlijk gemak te 
kunnen worden gehandhaafd. Het kostte niet de minste moeite om op 
ieder punt van de route verbinding tot stand te brengen, zowel met de 
thuishaven Rotterdam als met het reisdoel Croydon. Op de 6oo-meter golf 
kon men verder naar hartelust in verbinding treden met schepen in Het 
Kanaal, voor zover zij althans waren voorzien van een radio-installatie. 
Tijdens die eerste vlucht waren er overigens schepen, die ternauwernood 
konden geloven, dat zij correspondeerden met dat vliegtuig daar boven hen.

De demonstratie werd een zegetocht, vooral toen op de terugreis de toch 
altijd nog wat sceptisch over deze nieuwigheid gestemde piloot het besluit 
nam, de radio-installatie eens voor een praktisch doel aan de tand te 
voelen. Hij wilde na aankomst op Waalhaven met een andere machine 
naar Amsterdam doorvliegen. De andere machine was nodig, omdat de 
eigen “kist” was beladen met een van een zustertoestel afkomstig hoogte
roer, dat in Rotterdam eerst moest worden losgesjord. Om geen tijd te ver
liezen zou hij, Sillevis, gaarne zien, dat het verse toestel voor Amsterdam 
niet wachtte met warmdraaien tot het ogenblik waarop zijn machine in 
zicht van Waalhaven kwam. Dit immers was in het radioloze tijdperk de 
normale gang van zaken - maar nu er radio aan boord was, moest deze 
toch ergens goed voor zijn.

Het verzoek aan Waalhaven flitste weg boven Het Kanaal, tijdens de
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oversteek van Dover naar Duinkerken, en het werd onmiddellijk begrepen. 
Toen de H N A B C, na telefonisch contact te hebben gemaakt, op het vlieg
veld Waalhaven neerstreek, stond de nieuwe machine dan ook al een 
kwartier te ronken.

Deze proef op de som was doorslaggevend voor het rapport van de 
bestuurder aan zijn chef en voor de aanvaarding door de KLM van radio 
op haar vliegtuigen. De vruchten van haar pionierswerk ontgingen de 
NSF deze keer niet. Het verzorgen van de radiobelangen van de KLM is 
tot lange tijd na de proefvlucht een groot stuk NSF-taak gebleven. Later 
kon de fabriek op het gebied van de vliegtuigradio met gebruikmaking van 
aldus verkregen ervaringen beduidende technische en commerciële suc
cessen behalen, waarop wij nog terugkomen.

Ook al ontwikkelde de luchtvaartradio zich zo sterk, dat deze thans een 
geheel eigen dienst uitmaakt van het KLM-bedrijf, het was de NSF die 
haar in Nederland stichtte en opvoedde tot zelfstandigheid in de radio
techniek. En een ongezegde vriendschap tussen de twee bedrijven bleef 
bewaard.

HARTKLOP, VUUR EN HOOFDPIJN

Indien men de geschiedenis neemt als een schouwtoneel en een levensles, 
dan is het niet aanvaardbaar om die geschiedenis te verpulveren tot op 
zich zelf staande, op een zinloos rijtje gelegde data. Dan tracht men bij 
elkaar te vatten wat bij elkaar hoort, om het even of de tijdrekening hier 
en daar met een aantal maanden ontspoort. En zo moet de kroniek
schrijver hier samenvattend enige activiteiten beschrijven, die opborrelen 
uit het manhaftig besluit om een veelsoortiger klantenkring voor de onder
neming te vinden en in geen geval bij de pakken neer te zitten, ook al 
waren de kansen van het ogenblik bitter slecht om nieuwe wegen te 
zoeken.

Zoals we zagen, leidde een van
Maar . . . Vondel zei het al: De vaten van Jupijn bevatten zoet 
Als dat zo is, dan moet er op een der vaatjes met zuur sinds de vroege jaren 
twintig een etiket te vinden zijn, dat de naam Cardiovox draagt! Deze van 
menslievendheid doortintelde naam voert ons terug naar de experimenten 
van de hartspecialist professor Zwaardemaker, die op de NSF onderzocht

die wegen tot succes bij de luchtvaart.
en zuur.

■
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wat een versterker en luidspreker konden bereiken bij het luid hoorbaar 
maken van de menselijke hartklop.

Sommige bezoekers van de NSF waanden zich op de woensdagen reeds 
buiten het fabriekshek in de nabijheid van een wat traag werkende ketel
makerij. Zij dwaalden, want wat zij hoorden was — enorm versterkt — het 
bonzen van een van de gezondste harten van de NSF: het hart van ons 
aller vriend Vink, assistent van White en trouw medewerker aan de zonder
lingste escapades op het gebied der elektronica, waarheen de weg van de 
NSF ook leidde.

Als men tot de bevoorrechten behoorde die tot het laboratorium mochten 
doordringen, zag men daar een overmatig lang, bloot torso van een ge- - 
brilde jongeman, dat op borst en rug betekend was met rode, paarse en 
blauwe krijtstrepen. Het waren de plaatsen waar de microfoon van pro
fessor Zwaardemaker zijn hart had beluisterd. De krijtsoort, die bij het 
aftekenen werd gebruikt, was zo hardnekkig aanklevend, dat Vink moeite 
had om de volgende woensdag met een onbesmeurd torso te verschijnen. 
Waagde hij ’t tegen deze krijtorgieën een schuchter geformuleerd protest 
uit te brengen, dan werd hem gewezen op de gebruiken bij de Maori’s van 
Nieuw Zeeland. De aanzienlijkste stamhoofden herkende men daar immers 
aan overvloedige en kunstzinnige tatouages. Met zijn kleurige borst- en 
rugornamentiek zou hij daar menige benijdende en bewonderende blik 
hebben geoogst.

Vink was overigens niet de enige die de narigheden van deze geschiedenis 
te dragen kreeg: zijn werkgeefster, de NSF, had het niet beter. De Cardio- 
vox, zoals het proefinstrument werd genoemd, leidde namelijk niet tot 
winstgevende uitbating. Evenmin was dat het geval met een reclameauto- 
maat, die was voorzien van de uitnodigende volzin “Een beetje vuur?” 
Het was de bedoeling dat deze zou worden bevestigd aan de muren van 
cafés als openbare sigaren- en sigarettenaansteker. Daartoe droeg de voor
kant van het apparaat de beeltenis van een elegant geklede theater
bezoeker, die een sigaret achteloos tussen de lippen klemde. Het einde van 
de sigaret kon elektrisch tot gloeien worden gebracht als men gevolg gaf 
aan de uitnodiging: “Op deze knop drukken”. Deed men dit, dan ver
schenen aan de zijkanten tevens verlichte transparanten met reclames in 
de zin van “Even tijd voor een Caravellis” of “Eiken dag een glaasje”.

Het zal duidelijk zijn, dat de als duizelingwekkend voorgestelde op-
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brengst van deze reclame meer dan voldoende compensatie moest vormen 
voor de kosten van fabricage en plaatsing der apparaten. De NSF zou er 
duizenden van moeten maken als de prijscalculatie maar meeviel.

Het consortium, dat zich achter deze onderneming had gesteld, bleek 
echter bij aandachtiger beschouwing over minder luister en over aan
zienlijk minder financiële armslag te beschikken dan het aanvankelijk had 
voorgewend te bezitten, zodat het ook met dit project niet tot zaken 
kwam. Aan het proefmodel werden nog geruime tijd de sigaretten aan
gestoken van het kantoorpersoneel. Met een gevoel van spijt herinnert 
men zich dan, dat het toen sigaretten waren van vijfentwintig cent per 
doosje!

Het is slechts toevallig dat nu, na de sigaretten, moet worden voort
gegaan met een historie van hoofdpijn en hoesten — korter aangeduid als 
“het astmaproject". Evenals bij de Cardiovox en de diathermietoestellen 
was de NSF in dit project de uitvoerende hand voor het redenerend brein 
van een arts. De arts-met-het-idee was hier professor Storm van Leeuwen, 
de Leidse specialist op het gebied van allergische ziekten. Het lot schikte 
het zo, dat het de directeur van de NSF onder zijn aandacht leidde, voor 
de behandeling van een hoofdpijnaandoening, die waarschijnlijk een 
allergische oorzaak had.

Het opsporen van de verdachte stof, die bij een lijder overgevoeligheid 
wekt — een geduldvragende bezigheid voor arts en patiënt — verloopt 
meestal als een kuur. Tijdens zo’n kuur wordt uit de aard der zaak over het 
wezen der allergie gesproken; temeer in dit speciale geval, waar een van 
nature mededeelzame arts een ongewoon belangstellend oor van een 
patiënt vond.

Storm van Leeuwen was van mening, dat astma het gevolg is van minus
cule hoeveelheden stoffen, die de patiënt inademt en die door typische 
overgevoeligheid van de lijder aanleiding geven tot die eigenaardige kramp- 
toestanden, die de astmapatiënt zoveel ongemak en kwelling bezorgen. 
“Geeft die mensen berglucht”, was zijn stelling, “en degene die niet zelf 
naar het hooggebergte kan trekken, moet thuis iets soortgelijks kunnen 
bereiken. Geef hem gelegenheid, zijn bedrust in een vertrek te genieten 
waarin hij kiemvrije lucht, uit de hogere regionen aangevoerd, kan in
ademen en men tast de kwaal in haar oorzaak aan”.

De eisen der werktuigkunde stellen natuurlijk hun beperkingen met be-
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trekking tot de kunstmatig te bereiken hoogte, maar het was toch zeer wel 
mogelijk om een buis rechtstandig op te richten tot op een hoogte van een 
twintig, dertig meter boven de daken. Op die hoogte kan men dan de 
zuivere onbedorven lucht naar binnen zuigen. In een bijzondere, in de 
woning geplaatste cabine kon de patiënt deze lucht inademen. Het ganse 
denkbeeld was doordrenkt van een verrassende logica, zodat voor de 
patiënt, die zich de aanzienlijke kosten van uitrusting en aanleg kon 
veroorloven, er wel een eind moest komen aan veel lijden.

De NSF belastte zich met de fabricage en installatie van de apparatuur die 
nodig was bij hen, die zich onder de hoede van Storm van Leeuwen hadden 
gesteld. En aldus verrezen in ons land die geweldige schoorstenen, welke 
in rustige woonwijken aandacht moesten trekken. Alles bij elkaar zullen 
er een vijftigtal van deze installaties zijn aangebracht. De oordeelvellingen 
over haar doeltreffendheid liepen uiteen en varieerden met het voort
schrijden van de tijd; er waren opmerkelijke genezingen evenzeer als duide
lijke tegenvallers. Men kon aan de behaalde resultaten eigenlijk geen touw 
vastknopen — en op den duur ebde deze zaak weg.

Bij de NSF was het astmaproject begonnen met een zorgvuldige formu
lering, die later ingeklemd zou raken in een der dikste bundels van de 
administratie: “inrichting tot het genezen van astma door het aanvoeren 
van kiemvrije inademingslucht, die betrokken wordt uit hoog boven de 
huizenmassa der stad gelegen luchtlagen”. Alzo stond het te lezen in de 
“prijsaanvraag” - beurtelings verheerlijkt en verguisd instituut van kramp
achtig streven naar reglementering van het onbepaalde, administrering 
van het niet-aanwezige, vaststelling van het onberekenbare. De prijsaan
vraag . .. men moest met dat gehate woord maar liever niet aankomen bij 
de technici en beambten - buiten die van de administratie natuurlijk. In 
hun ogen leek het immers vaak alsof de orders gezocht moesten worden 
om te kunnen aantonen, welk een glorieus administratief systeem er gereed 
stond om ze op te vangen; om hun weg van laboratorium via fabriek tot 
klant met bloemenslingers te omzomen.

Het knellen van het administratieve keurslijf, de moeite en omslag die 
verbonden waren aan het aanvatten van zelfs maar de geringste tech
nische voorstudie over een halsbrekend project, waaraan werkuren en 
materiaal moesten worden besteed, snoerde echter de lust tot initiatieven 
in. En intussen kregen denkbeelden over zonderlinge eenlingprodukten
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een opgezwollen existentie in een belastingbiljetachtig formulier de 
prijsaanvraag. De prijsaanvraag, waarin alles moest worden opgenomen 
en alles vermeld tot in lengte van dagen, ten gerieve van ieder die alles zou 
willen weten. Zo leefden vele prijsaanvragen een kwijnend of sluimerend 
bestaan, waaraan slechts nu en dan een einde werd gemaakt in de vorm 
van een handeling, die later in de omroeptechniek zou worden aangeduid 
met de regie-aantekening: “langzaam uitfaden”.

NACHT - EN EEN NIEUWE DAGERAAD

De cijfers van de balans en de winst- en verliesrekening der NSF over 1922 
persen een traan zelfs uit de ogen van geharde mannen. De werkelijke 
waarde van de magazijngoederen, voorraden, machines, gebouwen, ge
reedschappen en andere bezittingen bedraagt hooguit de helft van de boek
waarde, zodat er drastisch moet worden afgeschreven. De kaspositie vereist 
onmiddellijke voorziening; een aanzienlijk debetsaldo bij de bank, met 
zware ren te verplichtingen, vraagt om delging. Er is weinig minder dan 
periculum in mora: doodsgevaar.

Commissarissen besluiten een beroep te doen op de directie van de 
zusterinstelling Radio Holland, die wat haar bedrijfsuitkomsten betreft, 
één waarheid zonneklaar heeft aangetoond, namelijk dat het exploiteren 
van radio-apparatuur aanzienlijk dankbaarder en winstgevender is dan het 
vervaardigen ervan. Zij hopen, dat Radio Holland aan de NSF een geld
lening zal verstrekken in de orde van grootte van vier ton. Een hypo
thecaire als het moet.

Nu is het uitlenen van gelden stellig niet altijd een handeling, die zonder 
geestdrift en zonder hartelijke bereidheid door de bezitters wordt verricht. 
Die stemming van bijna juichend aanbieden van het nodige geld was 
echter, zelfs door scherpe waarnemers, bij Radio Holland niet te ont
dekken. Als de commissarisposities in beide maatschappijen niet zo ver
weven waren geweest, zou de hand op de buidel zijn gebleven. Thans werd 
het geld afgestaan onder beding, dat een van de directeuren van Radio 
Holland, als mededirecteur van de NSF, op de besteding van de geleende 
bedragen een scherp toezicht mocht uitoefenen.

En zo zien wij medio 1923 de terugkeer bij de NSF van de heer L. H. F. 
Wackers.

I
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Het is alsof nu in het nachtelijk duister licht wordt geworpen op twee 
feiten. Ten eerste: de orders van Radio Holland alleen kunnen de schoor
steen niet blijvend laten roken. Ten tweede: de handel in de artikelen 
van firma's door de NSF vertegenwoordigd, hoewel bescheiden, is toch 
duidelijk stijgend. Men voelt, dat het nodig zal zijn niet al te zeer te wedden 
op het ene paard van Radio Holland en veel meer aandacht te schenken 
aan de handel in meer courante artikelen.

En zo verschijnt in augustus 1923 — na een voorlopertje dat op 15 maart 
uitkwam - de eerste “Prijscourant van volledige ontvangtoestellen en van 
onderdelen tot het zelfbouwen van een installatie” — bewijs dat de NSF 
zich intensief gaat bezighouden met het opkomend radio-amateurisme. In 
de inleiding van het geschriftje wordt gezegd:

“In het beeld onzer prijscourant is de stand van het radio-amateurisme 
in Nederland gekarakteriseerd. Het is een afspiegeling van de groei ervan 
en van de wassende belangstelling, die voor de draadloze telefonie als 
hoogstaand en verheffend genoegen gaande raakt. De NSF voelt dat zij 
hier een taak heeft te vervullen. De adspirant-amateur, die verlangend is 
deze voor hem geheimzinnige radiowereld binnen te gaan, raakt ver
bijsterd op het zien der vele wegen die blijkbaar naar het doel voeren. Hij 
ziet om naar een gids, naar een betrouwbare leidsman, toegerust met er
varing en vakkennis en dragende een naam van 
genoot de voldoening door velen als zulk een gids te zijn getekend. Zij 
hoopt het ook te mogen zijn voor U”.

De prijscourant, rijkelijk met afbeeldingen verlucht, toont ook de onder
scheidene artikelen van aanzienlijke buitenlandse firma’s, waarvan de NSF 
de vertegenwoordiging bezit. Zo heeft zij zich het agentschap weten te 
verwerven van enkele goede merken van onderdelen, zoals van Dubilier 
voor condensatoren, van Federal voor lagefrequentietransformatoren, van 
Amplion en Gueulard le Las voor luidsprekers; van Hellesen voor anode- 
batterijen en van Brown en Sterling voor hoofdtelefoons. Dergelijke agent
schappen vormen een onderstreping van het feit, dat de jonge firma — on
danks talloze moeilijkheden — een zeer goede reputatie heeft weten op te 
bouwen en voor velen inderdaad een “betrouwbare leidsman, toegerust

goede klank” is

goede klank. De NSF

met ervaring en vakkennis en dragende een naam van 
geworden. Naast de artikelen, die in agentschap worden verhandeld, blijkt 
dat alles ook uit de vele andere zaken die de NSF uit eigen keuken ter
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markt brengt. Verder trekken ook de ontvanglampen D en E de aandacht: 
lampen, voor welker vervaardiging de Hilversummers contact hebben ge
zocht met de succesvolle, reeds meer dan een kwart eeuw oude gloei
lampenindustrie van Philips te Eindhoven.

En dan zijn er de complete ontvangers waarop de NSF met gerecht
vaardigde trots mag wijzen. Na het type O zo, voor het eerst gelanceerd 
op 8 maart 1913, en een demonstratietoestel O 29, bestemd voor het 
middelbare onderwijs — en enkele niet-voortgezette typen als O 14 en 
Odv — schiet men in de roos met de O 41 (Radiovox I), O ^o (Radiovox 
II) en de V 3: een tweelamps lagefrequentieversterker. Deze toestellen, die 
een ontvangstgebied bestrijken tussen 250 en 6000 meter golflengte, zijn 
uitgerust met honingraatspoelen, zo gezocht om haar gemakkelijke uit
wisselbaarheid. Zij oogsten alom lof en de omzetten lopen dan ook sprongs
gewijze omhoog van de introductie in april 1923 af.

Twee opmerkelijke uitvloeisels van deze geslaagde creaties behoren te 
worden vermeld. Het eerste voert ons weer tot Radio Holland. Na zich 
geruime tijd te hebben onthouden van bestellingen op scheepsontvangers, 
koestert Radio Holland namelijk het voornemen haar "ontvangerspark" 
te moderniseren. Men zoekt naar een handige honingraatontvanger, waar
op de scheepstelegrafisten evenzeer zijn gesteld als de amateur. De NSF 
“O"-serie trekt daarbij zeer de aandacht, maar voor scheepsgebruik is zij 
wat volumineus. De NSF ontwikkelt dan voor Radio Holland een proef
model van een tweckringsontvanger in een kast, die in haar gebogen vorm 
iets van een arcade heeft. Onmiddellijk staat dit type, officieel O 34 ge
doopt, bekend als "de naaimachine". Het wordt een succes zoals de NSF 
tot dusver nog niet heeft behaald. In minder dan twee jaren tijd worden er 
350 stuks van afgeleverd tot grote tevredenheid van “de klant" - en bijna 
een kwart eeuw later, in 1956, zullen er vaklieden zijn die verklaren dat, 
wanneer er scherp afgestemd precisiewerk te doen valt bij de scheeps- 
ontvangst, de O 34 second to none is: wel te evenaren, maar niet te 
overtreffen.

Meer typen voor amateurtoestellen volgen nu kort daarop. Daarbij 
vinden we een apparaat zonder honingraatspoelen, doch met vaste spoelen 
en insteekcontacten. Wij zullen het later nog als "Koninginnetoestel” 
tegenkomen. Dit toestel is bestemd voor de klant met de wat ruimere beurs, 
hetgeen in de prijscourant tot uitdrukking komt in de toevoeging: de luxe.
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Is de triomf met de O 34 voor Radio Holland het eerste opmerkelijke 
gevolg van de goede constructiegreep met de “0”-serie gedaan, het tweede 
is nog dieper snijdend — en feitelijk toekomstbeheersend voor de NSF. 
Ogenschijnlijk ligt het op een zijterrein, namelijk dat van de accuzorgen 
der vroege jaren negentientwintig. Het acculaden is dan nog een hinder
lijke zaak en menig toestelbezitter moet zijn laatste ampère-uur voor de 
topuitzending van zijn voorkeur bewaren. Er bestaat dringend behoefte 
aan een goedkope oplaadinrichting, aan te sluiten op het stopcontact van 
de huiskamer. Weliswaar voert de NSF een Heemaf-gelijkrichter, die een 
laadstroom produceert van 1,5 ampère, maar hij is te gepeperd van prijs 
voor massa-omzet. De tijd en de markt vragen nadrukkelijk om een goed
kope gelijkrichter — die er dus ook komt. We zullen later zien hoe en met 
welke gevolgen.

Intussen moeten wij, voordat het doek ter afsluiting van de eerste acte 
der NSF-geschiedenis valt, onze blik van de produkten nog even wenden 
naar de produktie, dat wil zeggen: naar de onderneming en wat zich 
daarin voltrok.

HET SCHARNIER VAN 1923

In woord en geschrift is het begrip “onderneming” te vaak geschilderd in 
de grauwe kleuren van het industrialisatiebegin, zoals dat een eeuw geleden 
in sommige streken van Europa wel viel waar te nemen: een college van 
geldschieters, een barse directeur-met-de-wijsheid-in-pacht en een gedach
teloos voortploeterende menigte, gevangen in één grote tredmolen.

Misschien dat er mensen zijn, die een dergelijke schildering nog van 
toepassing willen verklaren op ondernemingen, die zich hebben geworpen 
op een volledig uitgekookte massafabricage — als zo’n fabricage ook vol
ledig uitgekookt kan zijn - van onveranderlijke produkten. Maar in de 
veertigjarige geschiedenis van het Hilversumse bedrijf is één ding wel glas
helder gebleken: als men in de frontlinie van de techniek werkt, hebben de 
liefhebbers van tredmolens geen schijn van kans. Men zou dat een kwestie 
van klimaat kunnen noemen, zo men wil van stormachtig klimaat. Neem 
ter illustratie hiervan de figuur van M. f. Baumans, die reeds in 1920 werd 
benoemd tot administrateur van de fabriek en in wiens omgeving de 
kroniekschrijver onder meer de namen aantreft van F. C. W. van der
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Woord — de man die later een belangrijke taak bij de A VRO zou vinden — 
en T. J. de Vries, sieraad van de administratie dier dagen en nu, anno 1958, 
nog steeds als procuratiehouder te vinden in de gelederen van de vier 
kruisjes tellende telecommunicatie-industrie.

De middaggesprekken van de leden van deze staf, tijdens het koffieuur, 
liepen steevast over “de nieuwe banen” die de aanwezigen zouden willen 
inslaan. Het was de moeilijke tijd, waarin van directiewege werd gedacht 
over de fabricage van een nieuw artikel: het rijwiel. En daarnaast zou de 
houtbewerkingsafdeling zich moeten gaan bezighouden met het maken 
van kozijnen en dergelijke voor de woning- en fabrieksbouw. Alles om 
maar het hoofd boven water te houden! Maar “de koffietafel" was over de 
earning power, de winstmogelijkheden, van een fiets en een kozijn scep
tisch gestemd. Daarvoor waren het rijwiel en het kozijn “te uitgekookte” 
artikelen. Daarin kon niemand meer rijk worden of zich handhaven naast 
de, op dit gebied opererende, speciale fabrieken met een nationale naam en 
een kapitaal aan ervaring, in overwonnen duurbetaalde tegenspoed ver
worven. De chef van de “houtbewerking”, Boonacker, was nu wel een te 
bekwaam vakman om tegen de directie te zeggen: “want gij weet dat 
onder ons niemand is die weet hout te houwen, gelijk de Sidoniërs”, doch 
dat nam niet weg dat de concurrentie groot was.

De NSF — zo redeneerde men — moest zich blijven bewegen op niet of 
nauwelijks ontgonnen terrein. Men moest niet gaan nabootsen wat an
deren, gesteund door een schat aan ervaring en na een tol aan mislukkingen, 
veel beter konden; men moest integendeel iets gaan doen wat niemand 
tevoren had beproefd en aldus het voordeel trekken van een braakliggende 
markt. En zoiets was er, betoogde de koffietafel; zoiets lag voor het grijpen, 
als je maar in je vak verder keek dan je neus lang was. Het was: het nog 
vinniger exploiteren van het opkomend radio-amateurisme, dat al niet 
weinig gestimuleerd werd door de publicaties van de radiopionier J. Corver.

“De boekjes van Corver”, zoals zij werden genoemd, vormden het alpha 
en omega voor de beginnende radio-amateur, die zich echter ook interes
seerde voor hetgeen er buiten de landsgrenzen aan het groeien was, bij
voorbeeld in Engeland. Daar had, midden 1921, Marconi’s Wireless Tele- 
graph Company een experimenteel omroepstation in Writtle geopend, 
welk station de herkenningsletters 2 MT ontving. Het verbreidde muziek 
en zang en in het algemeen die zaken, die men later zou samenvatten als
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“radio-omroep”. Een jaar later, in de lente van 1922, kwam het Marconi- 
station 2 LO in de lucht. In de herfst van dat jaar waren er al 30.000 luister- 
vergunningen door de Postmaster General uitgereikt.

“Houdt het verschijnsel in de gaten”, was de gedachte die bij de NSF- 
leidingpostvatte, “daar zit muziek in! Niet in fietsen en niet in kozijnen”. 
Beide kwamen er nochtans. De fietsen op 1 december 192.4, de kozijnen 
kort daarvoor.

Geen boodschapper over de lotgevallen van de fabriek zou volledig 
zijn, wanneer hij hier niet wees op de activiteiten van de heer H. H. S. a 
Steringa Idzerda, de Hagenaar, die reeds op 24 februari 1919, in samen
werking met Philips demonstreerde op de Utrechtse Jaarbeurs en wel 
tussen Vreeburg en Lucas Bolwerk; een steenworp afstand weliswaar, maar 
alle begin is moeilijk! En die daarna het befaamde station PCGG op
richtte, waarmede hij in 1922 vanaf augustus gedurende een half jaar con
certen gaf op kosten van het Engelse blad Daily Mail, dat hiermede de 
totstandkoming van een Britse radio-omroep wilde forceren. De voorhoede 
van de Nederlandse radio-amateurs, grotendeels verenigd in de in 1916 
opgerichte Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie — waarvan de 
heer A. Veder, commissaris van de NSF, de bezielende voorzitter was — 
genoot hiervan met volle teugen.

Wat die Hagenaar met beperkte armslag trachtte te bereiken, moest de 
NSF — waarheen de blikken van Nederlands groeiend radiowereldje zich 
meer en meer begonnen te richten - toch beter kunnen doen. Dat was het 
hoofdthema van de gesprekken in het koffie-uur. En de velden werden wit 
geacht om te oogsten.

Vaag besefte men in die dagen, wat nu gemakkelijker en duidelijker is te 
zien: dat het lot bezig was met het smeden van een scharnier, waardoor aan 
het bedrijf een andere stand zou worden gegeven. Aanvaardt men die ver
gelijking, dan heeft het zin om te bedenken dat een scharnier uit twee goed 
bij elkaar passende en in elkaar grijpende delen pleegt te bestaan. Eén dier 
delen hebben we bezien: het werd gevormd door alles wat er in het bedrijf 
leefde; wat er aan ervaring was vergaard; wat er door langzaam gegroeid 
vakbegrip kon worden voorvoeld; wat er door onbetwiste reputatie was ge
wonnen — tegen de prijs van vijfjaren zweet en tranen. Willen wij ook het 
andere scharnierdeel betasten, dan moeten wij onze aandacht van de koffie
tafel verplaatsen naar de vergadertafel van de commissarissen der NSF.
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We schrijven 5 april 1923 als de heren bij elkaar komen om het ellendige 

jaar 1922 een boekhoudkundige begrafenis te geven, volgens de regelen van 
de vennootschappelijke kunst. Alhoewel er geen zwarte dassen en dito 
handschoenen bij te pas komen, is de geestelijke kledij der aanwezigen 
uiterst stemmig, zo niet somber te noemen — geheel passend voor de 
gelegenheid. Ter tafel ligt namelijk een verslag, dat in de koele afgemeten 
taal der boekhouding enkele uiterst onbehaaglijke feiten omlijnt. Het ver
lies van de N.V. is nu tot 150.000 gulden opgelopen; een afschrijving op de 
magazijnvoorraden van zes ton moet vrijwel onvermijdelijk worden 
geacht. De toestand is weinig minder dan angstaanjagend . . .

Commissarissen komen nu tot een uitspraak, die van zeer verre strekking 
zal blijken te zijn. “Waar bij commissarissen”, zeggen zij, “in het algemeen 
het gevoelen heerst dat, tengevolge van gecompliceerde toestanden, de 
adviezen van een fabrikant in de Raad van Commissarissen gewenst zijn, 
is er aanleiding de heer Philips uit Eindhoven uit te nodigen om commis
saris van de NSF te worden”.

Philips — de naam die in 1923 reeds een begrip is; de naam die in vorige 
pagina’s reeds terloops moest worden genoemd, omdat er, onvermijde- 
lijkerwijs, raakpunten waren ontstaan tussen het improviserende verken- 
nersbedrijf van Hilversum en de krachtig gefundeerde, rationele massa- 
fabricage van Eindhoven. Het grootbedrijf van Philips, waar de ploeterende 
NSF met haar vele technische vraagstukken niet langer onbekend was en 
zelfs erkend om haar successen op radiotechnisch terrein. Philips: de gigant, 
die met peinzende blik wel eens een ongewone, aanvankelijk commercieel 
onbelangrijke opdracht van het jongmaatje in Hilversum had aangenomen. 
Philips’ Gloeilampenfabrieken tenslotte, die juist een jonge natuurkundige 
in dienst hadden genomen — een zekere dr. B. van der Pol, die eens een 
internationale vermaardheid op het gebied van de radio zou verwerven.

En Anton Frederik Philips, de fascinerende figuur die in het ganse Philips- 
concern blijft voortleven als “dr. Anton”? Zijn persoon laat zich niet naar 
formaat schetsen in de bedrijfshistorie van de NSF; zij die een dergelijke 
schets verlangen, kunnen worden verwezen naar het welbekende boek van 
prof. dr. P. J. Bouman, “Anton Philips — de Mens, de Ondernemer”*. Wij 
mogen echter niet nalaten hier een enkele passage uit die boeiende levens
beschrijving aan te halen. “Antons principe was, dat ieder ten volle zijn 
*) J. M. MeulenhofF, Amsterdam, 1956.
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plicht moest doen”, aldus Bouman op pagina 120 van genoemd boek. 
“Alles wat ‘half werk’ was, stuitte hem tegen de borst. Men moest weten 
wat men wilde, recht op het doel afgaan. Philips bracht dit zelf in praktijk 
door alles van de hand te wijzen — binnen het zakenleven althans — wat 
zijn aandacht van het bedrijf zou kunnen afleiden. Hij nam geen commis
sarisfuncties aan buiten het gebied van de bedrijfstak, waarin hij zo’n 
prominente rol vervulde.”

Ware men in voorgaande alinea’s niet geïnformeerd, men zou verwachten 
dat Anton Philips, de 49-jarige fabrikant van gloeilampen, overeenkomstig 
zijn stelregel het aanbod uit Hilversum zou afwijzen. Nu echter begrijpt 
men, dat hij zich op 18 mei 1923 bereid verklaart om tot het college van 
commissarissen der N. V. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek — vijfjaren 
tevoren opgericht - toe te treden. Zijn besluit wordt door genoemd college 
met instemming begroet — en op 15 oktober 1923 wordt de nieuwe 
commissaris geïnstalleerd.

Een scharnier draait in zijn heng.
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ZIT DAAR TOEKOMST IN?

De taak van een historieschrijver is soms een dankbare: hij is de man die, 
met het antwoordenboekje in de hand, alwetend kan doen. Hij kan achter- 
af zeggen wat men bij elkaar hoort te zetten en wat in een ander vakje 
moet worden geplaatst. Hij is de belichaming van het reddende zinnetje 
“O, ja, natuurlijk”, wat zo velen zo vaak in de mond moeten nemen om 
peilloze diepten van onwetendheid te bedekken met de schijn van klaar
blijkelijke kennis. Hij is daardoor ook in de bevoorrechte positie om met 
indrukwekkend gebaar de scharnierpunten der historie te kunnen aan
wijzen. O, ja, natuurlijk — achteraf.

Maar de historie zelf presenteert zich niet in afgemeten geledingen. Er 
klinkt geen gong om de faze af te sluiten of een nieuwe in te luiden. De 
historie ontrolt zich doorlopend, als een tapijt waarvan men het patroon 
pas kan overzien als dat tapijt eenmaal ontrold is. De geschiedschrijver 
moge dan naar believen en geweten met zijn gegevens spelen, de historie 
zelf gaat gewoon door. En zo ging ook “het koffie-uur” door. Men had er 
z’n theorie langzamerhand duidelijk voor ogen gekregen; de hechte en 
simpele, vaak niettemin veronachtzaamde theorie, dat men geen roei
spanen in de Sahara kan verkopen, geen straatlantaarns in een land zonder 
straten — en ook geen radio-ontvangers in een wereld waar niets was te 
ontvangen.

Zou in die tijd een bandrecorder onder de koffietafel zijn opgesteld, men 
zou nu donkere stemmen uit het verleden het volgende met gloeiende 
overtuiging horen zeggen: “Amareurartikelen, daar zit toekomst in. Wij 
hebben nu een ontvangtoestel, dat in staat is om golven te ontvangen 
tussen 250 en 6000 meter en algemeen wordt erkend, dat het een voor
treffelijk en aantrekkelijk produkt is. Voor een verkoper is het dus een koud 
kunstje om de belangstelling op te wekken van een gegadigde — als er voor 
die gegadigde amateur maar genoeg uit de ether te ontvangen was. Altijd 
weer zal hij vragen, wanneer er iets te ontvangen zal zijn. En altijd weer 
zal de verkoper zijn eigen vonnis tekenen met de erkenning: zelden of 
nooit”.

Inderdaad was de adspirant-koper dier dagen aangewezen op de spaar
zaam hoorbare uitzending van muziek en spraak van 2 MT in Writtle 
en op de even zeldzame uitzendingen van Idzerda met zijn PCGG-zender
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in Den Haag. Niet dat dit werd onderschat, maar het was toch niet genoeg 
voor de man, die de hartstocht miste om zijn gehele denken te concentreren 
op de inhoud van de boekjes 
in extase brengen door hem te wijzen op de mogelijkheden om de vol
komen wartaal van de beurszender af te luisteren. En de poëzie om het 
tijdsein of het weerbericht van Vossegat in morseschrift op te vangen was 

de meesten verspild.
Maar zou men dan niet zelf iets kunnen uitzenden dat de moeite van het 

afluisteren waard was? Dan zou men immers de vraag “waar is het goed 
voor?” triomfantelijk kunnen beantwoorden met: “luister naar de NSF”. 
Zou men niet iets op touw kunnen zetten in de geest van Writtle? En 
als men dat zou kunnen: “. . . houd ons dan vast! Dan moet er voortaan 
met een dag- en nachtploeg worden gewerkt!”

De directie van de NSF volgde de ontwikkeling met aandacht en poogde 
er een richting aan te geven, voordelig voor de fabriek. Uiteraard moest 
hier op hoger niveau worden geopereerd dan op dat van de dagelijkse 
handel.

Corver”. De verkoper kon hem ook nietvan

aan

DE KANSEN OP OMROEP WORDEN GEPEILD

De successen van beurs- en persdiensten, alsook de eerste stappen die door 
de Marconi-maatschappij in Engeland werden ondernomen in de richting 
van een organisatie vooreen verschijnsel, dat later “broadcasting” zou gaan 
heten, vormden voor directie en commissarissen van de NSF herhaaldelijk 
aanleiding tot bespreking. Het Nederlandse woord “omroep” was nog niet 
ingeburgerd. In 1922 ontmoette men meer de Engelse term “radio flue”, 
radiogriep; een term die eer de bedoeling had om de gevolgen van een ver
schijnsel aan te duiden, dan om het verschijnsel zelf een passende naam te 
geven. Gelijk de influenza tijdens een epidemie greep die radio om zich 
heen, wilde men ermee zeggen. En de industrie overwoog op welke wijze 
zij haar voordeel ermee kon doen.

Merkwaardigerwijs dacht men daarbij geheel in termen van exploitatie, 
als die van de beurs- en perszender. Men nam de stichting van uitgebreider 
nieuwsdiensten voor het publiek in overweging en ook wel het distribueren 
van muziek. Maar de geheimtaal, waarvan die diensten gebruik maakten, 
kon hier geen uitkomst geven, zodat de gedachten uitgingen naar een
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speciaal verzegeld ontvangtoestel, dat men van de exploitatiemaatschappij 
zou kunnen huren. Geïnspireerd door het Engelse voorbeeld, waarbij par
ticulieren met “broadcasting” waren begonnen, trok nu de NSF de stoute 
schoenen aan en wendde zich tot de Regering met het verzoek om een 
machtiging tot “omroepen”.

De overheid wist met dat vreemde verzoek niet goed raad en stelde het 
dus om advies in handen van de Permanente Commissie voor Radiotele- 
grafie: een college, dat reeds eerder was ingesteld om zaken, de radio- 
telegrafieverbindingen betreffend, te bestuderen.

De heer Dubois lichtte het NS F-verzoek, waarin ook werd gesproken 
over bescherming van nationaal fabrikaat met betrekking tot de ontvang
toestellen, toe. De uit te zenden programma’s — zo dacht men zich de 
organisatie — zouden door Vaz Dias worden geredigeerd en de kosten 
ervan zouden hoofdzakelijk worden bestreden uit de opbrengst van 
gesproken advertenties.

De Permanente Commissie voelde echter niet veel voor dit plan. Er was 
trouwens een soortgelijke aanvraag binnengekomen van de heer A. W. K. 
Tamson, een klein industrieel uit Den Haag, die meer het accent legde op 
de culturele betekenis van radio-uitzendingen. In april 1923 riep de com
missie dus belanghebbenden bijeen om, na hen te hebben gehoord, op 23 
juli 1923 aan de Regering advies uit te brengen. De conclusie was, dat men 
ter zake van de omroep en de daarvoor te verlenen concessies geen regelen 
moest stellen, zolang niet grondig was nagegaan, wie er alzo tot dit doel 
in de markt was. Op 1 augustus 1923 verscheen deswege in de Staats
courant een hoogst merkwaardige oproep: allen, die ambitie hadden zich 
op dit terrein te gaan bewegen, werd verzocht zich vóór een bepaalde 
datum bij de Regering aan te melden. De tekst van de oproep luidde als 
volgt:

“Het voornemen bestaat om dagelijks tussen 7 en 10 uur n.m. en des 
zondags bovendien van 3 tot 5 uur n.m., na verkregen machtiging van de 
Minister van Waterstaat, de gelegenheid te geven voor het rondzenden 
van mededelingen aan allen, zogenaamde “broadcasting”, waaronder 
wordt verstaan het verspreiden van mededelingen van woord- en toon- 
inhoud van ontspannende, leerzame, politieke, ethische en religieuze aard, 
bestemd voor allen die daarnaar wensen te luisteren.

Hiervoor zullen, in afwachting van internationale regeling, golflengten
in



van 1050 tot 1100 meter worden beschikbaar gesteld, terwijl vermoedelijk 
een retributie van honderd gulden per weekuur per jaar zal worden geheven.

Degenen die voor een desbetreffende machtiging in aanmerking wensen 
te komen, hieronder mede begrepen degenen, die reeds mededelingen als 
vorenbedoeld rondzenden, behoren zich met een schriftelijk verzoek te 
wenden tot de Directeur Generaal der Posterijen en Telegrafie, onder ver
melding van de dagen en uren waarover zij zouden wensen te beschikken 
en onder opgaaf van de ligging van het station, van systeem, golflengte en 
te bezigen antennevermogen.

Hieraan kunnen dan al die inlichtingen omtrent werkwijze en anders
zins worden toegevoegd, welke de aanvrager nuttig toeschijnen.

De verzoeken behoren voor 15 augustus te zijn ingeleverd bij het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie, Kortenaerkade 12, ’s-Gravenhage, 
onder vermelding van de aard der mededelingen welke men zich voorstelt 
te verspreiden.

Daarna zal worden overwogen, op welke wijze door overleg met en door 
samenwerking tussen de aanvragers zo volledig mogelijk aan de verzoeken 
kan worden tegemoetgekomen.”

Het resultaat was verrassend: niet minder dan 23 kandidaten, onder wie 
17 handelaren en fabrikanten, melden zich aan! Het is duidelijk, dat de Re
gering tegenover deze overweldigende belangstelling geen andere houding 
kon aannemen dan een terughoudende. Zij adviseerde de betrokkenen om 
het op de een of andere wijze onderling eens te worden over een gezamen
lijke rechtspersoon. Intussen ontweek zij de dreiging van een vacuüm 
tussen het zich snel ontwikkelende heden en de nog onzekere toekomst 
door het verlenen van een zogenaamde fabrikantenmachtiging, met de 
bedoeling radiofabrieken in staat te blijven stellen omroepzenders te ont
wikkelen en te beproeven. Eén der overwegingen van de fabrikanten die 
zulk een machtiging vroegen was natuurlijk mede, dat, wie op het moment 
der beslissing met een zender in de lucht was, “in de schuit” zat en dus 
grote kans had op meevaren.

Nu moest dus de NSF — het ijzer heet wetend — ook gaan smeden! Het 
aanvragen van een fabrieksmachtiging, wat onverwijld geschiedde, 
slechts één kant van de zaak. De technische kant van het vraagstuk, het 
bouwen van een passende zender, was moeilijker. Maar daarop had in
genieur White zich reeds enige tijd beraden. Onder de inventarisartikelen
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van het laboratorium had hij heel wat odds and ends gevonden — ditjes en 
datjes zou een Nederlander zeggen — die, mits “in laboratoriumopstelling” 
aanvaard, tezamen een zender konden opleveren met een primair ver
mogen van 5 kW. Maar de zendbuizen daarvoor moesten ergens vandaan 
komen: dat waren kostbare onderdelen, die niet zo maar rondzwierven.

Aangezien dit boek niet de bedoeling heeft een volledige bekentenis te 
zijn van een verleden, moet worden volstaan met de toelichting, dat de 
eerste lampen voor de omroepzender er kwamen op een wijze die eerst veel 
later, namelijk tijdens de tweede wereldoorlog, een omschrijving zou 
krijgen in het woord “organiseren". In het magazijn lagen verder nog twee 
zend mastjes van een oud Marconi-veldstation, die plotseling het nut en 
het gemak aantoonden van het boekhoudkundige begrip “afschrijving”. 
Zij waren afgeschreven — en konden derhalve zonder veel omslag de sluit
steen worden van een project, waarin op ontwapenende wijze het en
thousiasme in de plaats trad van financiële middelen.

Er werd nu een piano gehuurd die, voor het produceren van de proel- 
klanken, eindeloos door een melancholieke jongeman uit het bedrijf werd 
bespeeld. Voor het gesproken woord putte hij uit de rijke schatten van de 
Britse nursery door het reciteren van het kinderrijmpje: “Mary had a 
little lamb/its fleece was white as snow/and everywhere that Mary went/ 
the lamb was sure to go." Toen de melancholieke jongeman tot het ver
richten van zijn normale bezigheden in de fabriek werd teruggeroepen, 
werd een pianola met muziekrollen gehuurd van de firma Bender te 
Amsterdam.

Half juli 1923 waren de voorbereidingen voltooid. Aan de pers werd op 
19 juli de volgende mededeling verstrekt:

“Dames en heren amateurs worden uitgenodigd hun gewaardeerde mede
werking te willen verlenen bij de beproeving van een nieuwe Nederlandse 
telefoniezender, vervaardigd door de NSF. Bij de bouw van deze zender 
heeft voor ogen gestaan de grote belangrijkheid om de muziek gaaf en 
onvervormd de lucht in te zenden. Te dien einde is door de heer ir. G. W. 
White, chef van het NSF-laboratorium, een nieuw systeem van modulatie 
en geluidsoverbrenging op de zender bedacht, dat is toegepast op het NSF- 
toestel, welk apparaat een antenne-energie geeft van ongeveer 500 Watt.

De microfoon is een van bijzondere constructie, terwijl de grootst moge
lijke aandacht is geschonken aan de samenstelling van alle energietrans-
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formators die zich bevinden tussen microfoon en antenne, teneinde de 
daarin optredende spraakvervorming tot een minimum te beperken.

Met het oog op de reeds bestaande omroepdiensten was het niet 
gemakkelijk, een behoorlijk uur voor de eerste proefneming gereserveerd te
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Proefconcert der N. S. F.
Woensdagavond 8 Aug. a. s., 

van 10—11 nam.
H.H. Amateurs worden beleefd ver
zocht hunne rapporten in te zenden.
De Nederlandsche Amateurs verlangen 

ENERGIE.
De N. S. F.

zal het 
hun geven.

Golflengte 
1050 M.

IlEDERLAnDSCHE SEinTOESTELLErt FABRIEK 
- Hilversum-

krijgen. Dank zij de grote vriendelijkheid van de heer P. Middelraad te 
IJmuiden, zal de proef thans plaatshebben op zaterdagavond 21 juli, van 
8.30 tot 10.00 uur, namelijk op de uren waarop anders PCMM seint. 
Golflengte 1050 meter.

Voor het muziekprogramma zorgt het Larense orkest, gevormd door de 
heren L. Mees, viool; H. Mossel, viool; J. Loeber, cello en K. Lommel,
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piano. Teneinde vrijheid te hebben in de keuze van de stukken die voor 
een proefneming als deze nodig is, ziet de NSF af van het publiceren 
het volledige programma. Vóór iedere transmissie zal de naam van het 
komende nummer worden opgegeven. Waarschijnlijk zullen bovendien 
enige zangnummers worden ten gehore gebracht.”

De zangnummers kwamen inderdaad en wel van de Larense zangeres, 
mevrouw Anna Schlüter-Van de Bruggen. Zij zal haar optreden voor een 
levenloos instrument, dat de nerveuze technici een microfoon noemden, 
wel als een rariteit van voorbijgaande betekenis hebben beschouwd. Nu, 
ettelijke jaren later, nu wij bijvoorbeeld weten dat het befaamde Columbia 
Broadcasting System .(CBS) in Amerika met trots zijn geschiedenis tot 
1927 herleidt, nu kunnen wij die zaterdagavond in juli 1923 gemakkelijker 
naar waarde schatten. Dit was een mijlpaal!

van

DE NSF-PROEVEN WINNEN ALLER HART

Zeer tot genoegen van de radio-amateurs ontwikkelde de proef van de 
NSF zich op moedgevende wijze. Op 8 augustus 1923 volgde weer een 
proefconcert en op diezelfde avond kwam een verheugende mededeling:

“Dank zij de ook door de luisteraars zeer gewaardeerde medewerking 
van de Regering zal de NSF in de gelegenheid zijn voortaan — althans in 
de maand augustus — de proefnemingen te houden op zondagavond van 
8.30 tot 10.30 uur op een golflengte van 1050 meter. Het eerstvolgende 
concert der NSF vindt derhalve plaats op zondagavond 12 augustus aan
staande des avonds om 8.30 uur. De rapporten van amateurs zullen als 
gewoonlijk op prijs worden gesteld en persoonlijk schriftelijk worden 
beantwoord.”

Op zondag 19 augustus werd iets sensationeels vertoond! De eerste lijn
uitzending, zij het nog binnen het Gooi, stond op het programma. Wat er 
gebeuren zou deelde de NSF met grote bereidwilligheid aan de geïnteres
seerde pers mede:

“Door de zeer op prijs gestelde medewerking van het hoofd van de 
PTT-Dienst en van de directie van het hotel Hamdorff te Laren-NH is 
het mogelijk, gedurende het aanstaande zondagavondconcert enige 
nummers van de jazzband van hotel Hamdorff draadloos weer te geven.

Voor degenen die Laren en het aloude hotel Hamdorff niet kennen zij
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verteld, dat gedurende de zomeravonden het gebruikelijk is, aldaar open
luchtbals in de hoteltuin de organiseren. Onder de stralende belichting van 
honderden gloeilampjes beweegt zich een zeer mondain publiek door de 
tuin en over de dansvloer, onderwijl de jazzband de nieuwste foxtrots, 
shimmy’s, enzovoort, ten gehore brengt.”

Ook deze proefneming was een succes. Radio Expres van 23 augustus 
bijvoorbeeld was er zeer over te spreken. Het blad liet op een waarderende 
bespreking van het experiment nog een veelbelovende mededeling volgen:

“Aanstaande zondag zal een speciaal pianomuziekprogramma worden 
gegeven. De heer Pen uit Hilversum is aangezocht voor de zender op te 
treden en heeft zich daartoe bereid verklaard; de heer Pen zal onder andere 
enige klassieke muziek ten gehore brengen.”

Het staat er en dus wordt van de verteller verwacht, dat hij nadere infor
matie geeft over die meneer Pen, die zich bereid had verklaard. Het zij zo. 
Hoewel er een Jacobus Pennweg in Hilversum bestaat, die zijn naam ont
leent aan een van de stichters van het nu verkavelde lustoord Trompen
berg en het derhalve voor ingewijden op het gebied der plaatselijke historie 
niet ondenkbaar behoeft te zijn, dat een nazaat van deze heer zijn talenten 
schonk aan de jonge instelling van de omroep, dient de waarheid onver
bloemd te worden geopenbaard in de mededeling - of bekentenis — dat de 
heer Pen geen kunstenaar was van vlees en bloed. Deze drie letters hielden 
een aanduiding in van de leverancier der energie, die de rollen van de 
elektrische piano voortbewoog: het Provinciaal Elektrisch Bedrijf van 
Noord Holland (PEN).

Deze omfloersing van de werkelijkheid — hoezeer misleidend en deswege 
berispelijk — was het begrijpelijk gevolg van een lege schatkist. Want het 
was ontzettend moeilijk om van de heer Wackers wat exploitatiemiddelen 
los te krijgen: hij hield de koorden van de beurs strak. Door de beheerste 
koele toon van het NSF-communiqué van 6 september heen, hoorde men 
dan ook de laatste ademtochtjes van de voor de gesloten kast stervende 
muizen:

“Naar de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek meldt, is zij thans met 
hare proefnemingen zover gevorderd, dat zij voor het ogenblik voldoende 
inzicht heeft in de ware aard der technische moeilijkheden, die een uit
zending van goede draadloze muziek in de weg staan. Het is voor de 
verdere voltooiing van de zender niet nodig de zondagavondconcerten
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regelmatig voort te zetten. Het is dan ook het voornemen van de NSF om 
op zondag 9 september aanstaande geen draadloos concert te geven en 
waarschijnlijk op 16 september wèl; wat daarna gebeurt staat niet vast.”

Het heeft iets van lachen-als-een-boer-die-kiespijn-heeft! Maar hoe dan 
ook: op 16 september vindt het beloofde concert plaats, dat in de legende 
de roep heeft gekregen van het “wolkbreukconcert”.

Als solist trad op de bariton Nico de Rop uit Den Haag. Hij zong aria’s 
uit Elias van Mendelssohn en uit Haydn’s Schöpfung. Het was noodweer 
buiten; de regen striemde met de zweep van zware herfstvlagen op het 
houten getimmerte, dat als studio dienst deed. De zangersplaats vóór de 
microfoon — een omgetoverde oorschelp van een Sterling-telefoon — was 
met een krijtcirkel op de vloer aangeduid. Op het middelpunt van deze 
cirkel drupte na Haydn, met de regelmaat van een machine, het regen
water door het lekke dak. Tijdens het zingen van het Lied aan de Avond
ster, uit Tannhauser, hield de omroeper derhalve een paraplu boven het 
hoofd van de zanger, wiens gevoel voor humor gelukkig in bedwang werd 
gehouden door de ernst waarmede hij zijn Kunst beoefende.

Maar . . . wat nu?

DE NSF STICHT DE OMROEP IN NEDERLAND

Toen Napoleon aan de voet der pyramiden tot zijn soldaten zei: “Veertig 
eeuwen zien op u neer”, had hij er geen voorstelling van, welk een on
sterfelijke bijdrage hij leverde voor toekomstige geschiedenisboeken en 
encyclopedieën. Evenmin zal ir. Gerard Philips in 1891 hebben geweten, 
dat hij in het oude bukskinfabriekje — werkplaats voor de fabricage van 
zijn eerste gloeilampen — de grondslag legde voor het industriële empire 
dat nu Philips heet. Zo valt het ook niet zwaar om te bekennen dat, toen 
de NSF in 1923 de kiem schiep waaruit later de Nederlandse omroep zou 
opbloeien, zij niet in volle omvang overschouwde welk een uiterst belang
rijk fundament zij hiermede legde. Latere keurende en proevende geschied
schrijving heeft over het beleid, waarmede een nieuw instrument werd 
gehanteerd, wel eens een kritische noot laten klinken, die haar toonhoogte 
uitsluitend ontleende aan de kennis van gegevens, welke op het moment 
van handelen niet beschikbaar waren en zelfs niet konden worden voor
zien. Daarom heeft het grote woord, dat als titel boven dit hoofdstuk is
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geplaatst, eerst later uit de geschiedenis het keur der waarheid ontvangen. 
Om die waarheid te bevatten is het per se nodig om hier enige aandacht te 
schenken aan het decor van overwegingen, aanleidingen en omstandig
heden, tezamen de toneelomgeving vormend voor de opvoering van dit 
wel heel geslaagde stuk. Wijst dat decor op een treurspel, een komedie, een 
opera misschien? Het is moeilijk een keuze te doen. Beter is het te zeggen, 
dat er van-alles-wat was. De lach zowel als de traan. Evenals in de latere, 
gevestigde omroepprogramma’s. Vóór alles beseffe men: het ging hier om 
een onderneming, die voor een redelijk verankerd bestaan vocht!

Tijdens de opbloei van het radio-amateurisme en in de dageraad van de 
omroep, toen zich voor een handelsman met een goede commerciële neus 
een mogelijkheid voordeed tot het fabriceren van grote aantallen toe
stellen, waarnaar de clientèle reikhalzend uitkeek, alsook tot het grossieren 
in toebehoren en onderdelen, voltrok zich in de verkoopsector van de N SF 
een metamorfose. Zij was grondig en zo effectief, dat zij herinnerde aan de 
ommezwaai van dominee Anderson, uit Shaw’s The Devil’s Disciple, die 
zijn toga verwisselde voor de broekriem met pistolen, toen hem duidelijk 
werd, dat zijn ware roeping lag in de positie van rebellenleider in de 
Amerikaanse vrijheidsoorlog.

Men had genoeg van ingekomen, ingegraven en ingedutte prijsaan
vragen. “Verkoop” vroeg verlof een vertegenwoordiger aan te stellen, die 
heel gewoon zou rondreizen als verkoper. Die met een auto erop uit zou 
trekken om cliënten te bewegen de artikelen te kopen, waarvoor de markt 
rijp werd geoordeeld. Niet achter een schrijftafel blijven wachten, maar 
werken volgens het Amerikaanse recept van go and get them: zelf je 
orders binnenhalen!

De directie verenigde zich met het voorstel, dat tot uitstekende resul
taten leidde.

Enthousiast kwam de verkoper van zijn tochten terug met verhalen 
over de onafzienbare korenvelden, die op de zwaai van zijn commerciële 
zeis wachtten. Ook verzamelde hij aanwijzingen voor nieuwe produkten, 
waarvoor belangstelling werd gepeild of hij reflecteerde kritiek op werking 
of uiterlijk van bestaande goederen. Er begon een frisse wind te waaien, 
die niet kwam van een kunstmatige airconditioning, maar als een zuur
stofrijke bries. Met ontsteltenis hoorde men dan ook van het voornemen 
tot stoppen van de NSF-uitzendingen.
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DEUS EX MACHINA

In het lot van mensen, volken en ondernemingen is het soms een toe
vallige kleinigheid, die op de toekomst beslissende invloed heeft. Denk aan 
de verdwaalde kogel, die de ketting van de slotbrug bij Wezel, ten gunste 
van Frederik Hendrik’s veldheer Otto van Dieden, doormidden schoot; 
denk aan het pistoolschot in Serajewo, dat de eerste wereldoorlog ont
ketende; denk aan het bal van de hertogin van Richmond aan de voor
avond van Waterloo! Zulk een onverwacht voorval nu was ook van 
invloed op de crisis van de NSF-uitzendingen.

Op 13 september bericht “de concurrentie", zijnde de zender PCGG 
van Idzerda in Den Haag, via de kranten het volgende:

“Aangezien op 10 september de hoogspanningsgenerators van het sta
tion PCGG zijn verzegeld, teneinde voorlopig het verder gebruik te 
beletten in verband met gerezen moeilijkheden met ambtenaren van de 
Hinderwet over het al of niet veroorzaken van hinder bij de buren, zullen 
de radioconcerten van PCGG voor de NV VR tot nader bericht worden 
gestaakt.”

Radio-Expres is op kondschap uitgegaan en deelt aanvullend mede:
“De gerezen moeilijkheden zijn ontstaan door een klacht van een juf

frouw die inmiddels het naastliggende huis om andere redenen heeft ver
laten en de klacht niet heeft ingetrokken."

De zenuwen van de mensen uit die dagen waren blijkbaar van peziger 
stof dan die van de agressieve journalist van tegenwoordig, want het blad 
besluit met een bijna defaitistische berusting:

“Waar bij de gehele kwestie de Heilige Bureaucratius de leiding heeft, is 
niets bepaalds te zeggen en slechts af te wachten, wanneer PCGG weer 
komt opdagen in de etherwereld."

Daar verdwijnt een heel stuk initiatief uit de ether, omdat een 
juffrouw niet de grootheid van ziel bezit om in het belang van haar 
evennaasten het ongemak te verduren van snorrende hoogspannings- 
generatoren bij de buurman. En wanneer dan de Wet haar loop gaat 
nemen, drijft een merkwaardige onrust — “om andere redenen” — haar 
uit haar huis, zonder dat zij de klacht intrekt. En dan legt de Pers zich 
daarbij neer!

De NSF, aan wie het voorbeeld van Tromp bij Duins in 1667 niet ver-
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spild is geweest, vindt het ogenblik van tactisch handelen gekomen en 
biedt de N V V R haar diensten aan.

“Door een vriendelijke aanbieding van de Nederlandsche Seintoestellen 
Fabriek” — aldus een communiqué van de N V V R op 20 september 1923 — 
“zal het mogelijk zijn ook gedurende de tijd dat PCGG niet kan werken 
de omroep van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie te doen 
doorgaan. De NSF heeft namelijk aangeboden om gedurende die tijd de 
omroep door middel van haar zender Hilversum te doen plaats hebben. 
Daar de N V V R nog niet over eigen seintijden beschikt, zal de omroep 
tijdelijk worden gehouden op de uren van de NSF, te weten des zondags 
van 8.30 tot 10.30 uur n.m. te beginnen op zondag 23 september.”

Op die eerste zondag wordt er dadelijk fonkelend uitgepakt, want de 
voorzitter van de N VVR, de heer A. Veder, commissaris van de NSF, 
spreekt uit zijn woonhuis te Rotterdam de leden toe.

“Men begrijpt,” schrijft radiopionier Corver enige dagen later in zijn 
blad, “wat deze technische prestatie op de duur voor de ontwikkeling van 
de omroep kan betekenen. Wanneer de vergunningsbepalingen in ons land 
dat eens gaan toestaan, zal het mogelijk zijn door personen op willekeurige 
plaatsen in het land vanuit hun huis draadloos mededelingen te laten doen 
en — wanneer de lijn daarvoor lang genoeg ter beschikking is te krijgen — 
medewerking te laten verlenen aan de omroep, zonder dat zij zich een stap 
behoeven te verplaatsen. Het door de NSF gedemonstreerde opent in dit 
opzicht wijde perspectieven.”

Van de eerste spreker “thuis” naar de eerste concertuitzending van een 
groot symfonie-orkest is maar één stap; een stap van krap twee maanden. 
Op woensdag 21 november 1923 wordt het abonnementsconcert uit
gezonden van het Utrechtsch Stedelijk Orkest onder leiding van Evert 
Cornelis. Het is de historische, eerste uitzending van orkestmuziek uit een 
concertzaal.

De machines van PCGG zijn op 18 oktober 1923 van de ketting los
gemaakt en de verenigingsomroep van de N V V R is weer naar Den Haag 
verhuisd. De NSF-omroep heeft echter een adempauze gekregen, die hem 
weer op de been heeft geholpen; nu zal hij weldra aan de nog wat terug
houdende intelligentsia onder de luisteraars tonen wat hij waard is ...

In maart 1924 loopt de “fabrieksmachtiging” binnen. Men bekijkt het 
stuk aandachtig, omdat nu plotseling duidelijk wordt, dat men een klein
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jaar zonder deze machtiging heeft uitgezonden. Ook de Overheid kan 
geestig en sportief zijn in het dichtknijpen van oogjes! De spanning wordt 
even door een lach doorbroken — en dan gaat men weer voort.

Een radiotraditie van voorname huize ontstaat. Niemand beseft dat er 
geschiedenis wordt geschreven. De Matthaus Passion wordt voor de eerste 
maal uitgezonden. Evert Cornelis - de maestro van het USO - heeft 
immers van zijn vrienden opgetogen beoordelingen gekregen over de uit
zending van het concert van 21 november. En wanneer de NSF tegen 
Pasen 1924 poogt zijn medewerking te krijgen voor het uitzenden van de 
Matthaus Passion op 21 april, uit de Sint Bavo in Haarlem, gelukt dat 
zonder veel moeite.

Op 19 mei volgt zendtijduitbreiding: Antoinette van Dijk zal voortaan 
iedere maandag een kinderuurtje verzorgen. Van 19 juni 1924 af beschikt 
de NSF over een “eigen omroeporkest”! Het is een kapel van tien man, 
een strijk- en blaasensemble, dat overdag zijn brood verdient door op de 
straathoeken van Hilversum nummertjes te spelen in het genre van Gold 
und Silber Walzer van Léhar, fragmenten uit populaire opera’s en mode- 
nummertjes van de tijd. Zij hebben een contract voor zesmaal optreden 
en heten in de aankondiging: omroeporkest “de Vogelaars”, als door
zichtig pendant van het tevoren gecreëerde begrip “Luistervinken”.

Op 27 juli 1924 krijgt de NSF-omroepdienst een nieuwe vuurdoop. Wat 
er nu moet worden gepresteerd door de buitendienst, waarin de technicus 
R. Visser wonderen verricht, grenst aan het roekeloze. Het betreft de uit
zending van de slotplechtigheden van het Eucharistisch Congres, dat in het 
oude stadion te Amsterdam wordt gehouden. Een koor van 800 mannen 
en van 500 knapen zal zich onder leiding van Hubert Cuypers laten horen 
en daarna zullen alle aanwezigen, dertig- tot veertigduizend, het Tantum 
Ergo zingen. Aan het slot zal de Pauselijke Legaat, kardinaal Van Rossum, 
de pauselijke zegen geven . ..

Alles gaat goed tot op het laatste ogenblik! De uitzending heeft dan al 
drie uren onafgebroken geduurd. De gloeidraden van de lampen in de 
zender gebruiken veel gelijkstroom, die wordt ontnomen aan een grote 
accubatterij, welke meer spanning geeft dan de lampen op haar gloei
draden vereisen. Daarom wordt er wat energie vermoord in uit draad- 
spiralen geïmproviseerde weerstanden. Die spiralen zitten bevestigd op het 
hout van een pakkistdeksel; de gestage warmteafgifte wordt voor het hout
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echter te veel. . . het gaat vlam vatten ... en d&t op een ogenblik waarop 
de Aartsbisschop van Utrecht, Monseigneur Van de Wetering, de Pauselijke 
Legaat aankondigt. . .!

Met scheutjes water uit een melkkan wordt iedere vlam in haar geboorte 
gesmoord, waarbij moet worden gepoogd de draden te missen, want de 
plotselinge afkoeling zou het broze materiaal doen afknappen. Synchroon 
met de kardinaal smeken de technici de Allerhoogste, om, indien het met 
alle gevoelens van eerbied in overeenstemming kan blijven, de Pauselijke 
Legaat bij zijn gebed tot spoed aan te manen. Met een gevoel van op
luchting horen zij Zijne Eminentie de zegenbede uitspreken, waarna de 
zender, midden in een machtig Te Deum Laudamus, gezongen door een 
achtstemmig koor en begeleid door een harmonieorkest, tijdelijk ten 
ondergaat. . .

De premières van uitzendingen met een bijzonder en voor die rijd wel
haast sensationeel karakter beginnen elkaar nu snel op te volgen. Op 15 
oktober 1924 wordt voor het eerst een opera uitgezonden. Het is LaTraviata 
van Verdi, uitgevoerd in het gebouw Carré te Amsterdam, met Italianen 
in de hoofdrollen. Op 31 oktober “gaat” uit de Stadsschouwburg Lucia di 
Lammermoor. De centrale commissie voor het vrijzinnig protestantisme 
besluit om op 31 oktober — hervormingsdag — een kerkdienst uit te zenden. 
De preek wordt gehouden door dr. G. f. Heering, remonstrants predikant 
en hoogleraar te Leiden . .. Een bonte mengeling zoals men ziet, maar zo 
is de omroep.

In de omroeprace gaan twee paarden dus enige tijd aan de kop. De andere 
uitzendstations, die een zendmachtiging van de Regering ontvingen, 
hebben op PCGG na de uitzendingen gestaakt. En ziedaar: op 15 sep
tember 1924 legt PCGG, na in de zomer nog de Kurhausconcerten te 
hebben uitgezonden, het bijltje er ook bij neer.

De NSF-zender is nu als enige paladijn van de omroep in de Nederlandse 
ether — een geweldige verantwoordelijkheid die men — misschien: ge
lukkig — niet geheel kan beseffen. Maar ook bij de NSF is geld nodig. Wie 
zal dat verstrekken? De heer Wackers zit op het deksel van de schatkist. 
Toch is ook hij geïmponeerd door het succes. “Doorgaan!” beslist de 
directeur tenslotte.

Maar het kan toch geen kwaad als er naar een solieder financiële basis 
wordt gezocht. Broadcasting is - men begrijpt dat reeds in 'i/\ — geen
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aangelegenheid, die financieel op een schoen en een slof kan worden 
bedreven. Ook als men rekening houdt met de NSF-omstandigheden — 
met het relatief geringe aantal zenduren, de bescheiden investeringen, het 
minimum aan personeel, de ingetogen honorariumaanspraken van de toen
malige medewerkers aan de programma’s, de dommel van de nog niet uit 
zijn slaap gewekte wolf van het auteursrecht — is het uitoefenen van een 
omroep, tenzij men volop inkomsten uit reclame trekt, voor één paar 
schouders te zwaar.

“Laat ons de medewerking en de financiële steun van de luisteraars in
roepen/’ luidde het besluit van degenen die zich binnen fabrieksverband 
met de leiding van de omroep bezighielden. Nu was er in die dagen voor 
een omroeper ternauwernood een gemakkelijker en dankbaarder taak, dan 
het luisteraarspubliek te bewegen tot het aan de gang houden van de een
maal begonnen onderneming: het Nederlandse publiek hield immers al van 
zijn omroep.

Er zijn dikke boeken geschreven over volkskarakter, over goede en 
slechte eigenschappen van onze landslieden. Daaruit blijkt wel, dat de 
Nederlander behagen schept in iets dat spontaan ontstaat; in iets dat, 
zonder veel omslag en gewichtigdoenerij, gezellig en eerlijk wordt be
dreven. Voorwaarde is dat iedereen kan meedoen, dat er een opgewekte 
toon wordt gevoerd en het werk af en toe met humor worde gekruid.

Een tweede eigenschap is: het gebodene, in sportief pogen, zo mogelijk 
gratis te genieten. Daarom is er misschien zoveel werk gemaakt van 
schuttingen om speelvelden en heesterbeplanting om tennisbanen. Laat de 
Nederlander evenwel gratis genieten van waarden waarvan hij weet, dat 
zij de scheppers geld en andere offers kosten en — vooropgesteld dat zij 
hem genoegen verschaffen - hij staat open voor een redelijke uiteenzetting, 
waarin hem om zijn steun wordt gevraagd. Mits zonder een zweem van 
dwang! Wat de omroep betreft: het afluisteren was zo eenvoudig en kon 
slecht worden gecontroleerd, zodat het clandestien gedoe alle sportiviteit 
miste.

Een uiteenzetting voor de microfoon of in drukwerk moest deze waar
heden weerspiegelen. Daarbij hoefde de vermelding niet achterwege te 
blijven, dat het omroeppersoneel zijn vrije tijd schonk en dat de fabriek, 
door de beschikbaarstelling van de zender met toebehoren, haar steentje 
bijdroeg om de uitzendingen mogelijk te maken. Er moest dus met tact
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worden gebedeld — in de eerste plaats bij de vele klanten, waarvan de 
adressen bekend zijn geworden uit brieven en briefkaarten met prijzende 
opmerkingen over het gebodene.

Reeds de eerste brochure vindt een goed onthaal. De beoordeling van 
Radio Expres is bemoedigend:

“Het vlugschrift je met zijn leuke illustraties ademt een geest van en
thousiasme en hooggestemd idealisme ten aanzien van de om roep in 
Nederland. Het is met smaak samengesteld en laat zich prettig lezen. 
Eigenlijk een litterair verzorgde bedelbrief dus? Nu ja, laat ons zeggen: een 
geuzenbrief.”

De directie van de NSF staat er dan echter op, dat enkele vooraan
staande luisteraars zullen worden uitgenodigd om, als vertegenwoordigers 
van de schenkers van bijdragen, toezicht te houden op en medezeggen
schap te krijgen bij het besteden van de binnengekomen giften.

HDO EN INDUSTRIE

Aldus ontstaat het Comité uit de Luisteraars naar de Hilversumsche Draad- 
looze Omroep. Het vormt nog geen rechtspersoon, die zelfstandig kan 
opereren. Dat zal eerst later het geval zijn. Voorlopig is het een comité dat 
samenwerkt met de NSF en dat een waarborg is voor een juiste besteding 
van de gelden, die de luisteraars bijeen brachten.

De eigenaardige verbondenheid van de NSF met de HDO blijkt uit een 
omschrijving in de NSF-prijscourant van oktober 192^, waarin onder het 
hoofd Hilversumsche Draadlooze Omroep onder meer staat:

“Als zoodanig staat bekend eene organisatie van luisteraars, die het 
Nederlandsche draadlooze telefoniestation van de NSF in stand houden 
en in staat stellen die draadlooze uitzendingen te organiseeren, die om den 
daaraan verbonden opzet en kosten vallen buiten de bemoeienis en draag
kracht van het reclame-budget van een handelsonderneming.

Aan de Hilversumsche Draadlooze Omroep wordt de zender gratis in 
gebruik gegeven, technisch en ander personeel stelt zich belangeloos be
schikbaar; alleen de artisten worden uit het Luistervinkenfonds gehono
reerd en de onkosten, verbonden aan de exploitatie van de studio of de te 
geven buitenshuis-uitzendingen, daaruit bestreden.

Iedere luisteraar die een bijdrage zendt, onverschillig hoe groot, is
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Luistervink en ontvangt ten bewijze daarvan een Luistervinkdiploma ge- 
teekend door den voorzitter en den penningmeester van het Comité van 
Beheer.

De Hilversumsche Draadlooze Omroep is een instituut, dat zal bestaan 
zoolang de officieële Nederlandsche Omroepdienst niet is georganiseerd.

Alle bezitters van draadlooze ontvangtoestellen, die het streven van de 
organisatie, namelijk het draadloos uitzenden van goede Kunst, hetzij uit 
de Hilversumsche studio, hetzij uit buiten het NSF-gebouw gelegen lokali
teiten, alsmede het draadloos verspreiden van het door Nederlanders van 
naam gesproken woord wenschen aan te moedigen om op deze wijze van
zelf te geraken tot een hecht gefundeerden Nationalen Omroep, kunnen 
dit daadwerkelijk doen door zich aan te melden als Luistervink.

Doet het allen en vooral: doet het NU!”
Het comité bestaat uit G. A. baron Tindal, de arts B. Suermondt en de 

opticien L. J. Smit Duyzentkunst. Namens de NSF maken G. W. White, 
W. Vogt en F. C. W. van der Woord van het comité deel uit. Baron Tindal 
is de voorzitter. Hij is een hartstochtelijk radio-amateur en behalve een 
beminnelijk mens, de representatieve figuur, die de nieuwe instelling zo 
nodig had om haar belangen te behartigen op talloze conferenties en 
besprekingen. Deze voorzitter houdt op 14 september 1924 in de pers een 
pleidooi voor de HDO, waarbij hij onthult dat er tot dusver duizend 
luisteraars contribueerden, die tezamen vijfduizend gulden bijeenbrachten.

Dat de HDO-bestuursleden hun taak als een voorlopige zien — en wel 
voor de tijd, die de overheid nodig heeft om een besluit te nemen ten 
aanzien van een definitieve organisatievorm voor de omroep — blijkt uit 
de tekst van de brochure die in december 1924 verschijnt: “De HDO 
eindigt zijn bestaan op den dag dat de Nederlandsche Draadlooze Omroep 
daadwerkelijk in functie treedt.”

In diezelfde brochure staat nog iets merkwaardigs: de luistervinken 
worden voorbereid op versterking van de zender en op een geschenk van 
de Philips-fabrieken, bestaande uit niets minder dan twee, zestig meter hoge 
masten om er de antenne tussen te spannen! Er is op hoog niveau kennelijk 
iets gewichtigs aan de hand! Dat snuift iedereen, zonder dat iemand alle 
braadgeuren kan determineren.

Wat er op til is, is niets minder dan een vlagwisselingsceremonie, die 15 
juli 1924 in de beslotenheid van de vergaderzaal wordt ingezet om een jaar
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later te worden voltooid. Op deze gecombineerde vergadering van de com
missarissen van Radio Holland en die van de NSF valt het besluit om aan 
de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voor te stellen:

"Over te gaan tot afschrijving op het uitgegeven kapitaal der Maat
schappij van 70% en de in verband met deze afschrijving benoodigde 
wijziging in de statuten, waarin tevens is te voorzien de mogelijkheid, 
om later de afgeschreven aandeelen wederom op het oorspronkelijke 
bedrag bij te schrijven.”

Op 22 juni 1925 komt men in dezelfde formatie tezamen in het gebouw 
van de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappijen te Den 
Haag. Punt 3 van de agenda is dominerend: “Overneming van de Neder
landsche aandeelen door de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken”.

Door de nauwe samenwerking en het wederzijds begrip, dat langzamer
hand groeide tussen de beide voorzitters, de heer Philips en de heer Hudig 
- laatstgenoemde als voorzitter van de Raad van Commissarissen de NSF 
vertegenwoordigende — werd, naar men mag aannemen, door beide par
tijen begrepen, dat de reders-aandeelhouders niet ongenegen zouden zijn, 
hun NSF-pakket geliquideerd te zien, liefst in samenwerking met het 
Philips-concern.

Wie het eerste woord daarover heeft gesproken, mag aan de fantasie van 
de lezer worden overgelaten. Maar zeker is, dat beide heren zijn gekomen 
tot een openhartige gedachtenwisseling, die met instemming van het ge
hele bestuur der NSF heeft geleid tot de volledige overdracht van de NSF- 
aandelen aan de Philips-groep.

In de notulen, die van deze vergadering zijn gehouden, lezen we:
“De voorzitter deelt mede van de heer Philips het verzoek te hebben 

ontvangen, om de aandeelen van de Nederlandsche reeders over te mogen 
nemen. Hij heeft, teneinde het oordeel over de zaak te bespoedigen, te
zamen met de heer Philips, het NSF-bedrijf doen taxeeren en de taxatie- 
rapporten rondgezonden. Hij merkt op, dat de heer Philips reeds met veel 
werk heeft gesteund en dat het bedrijf waarschijnlijk nog in de toekomst 
veel steun uit Eindhoven zal kunnen ondervinden. De Hollandsche aan
deelhouders daarentegen voelen, dat zij in de Seintoestellen Fabriek reeds 
veel geld hebben verloren en dat het bedrijf als zoodanig te ver buiten hun 
sfeer ligt. De heer Philips stelt nu voor de Nederlandsche aandeelen over te 
nemen, in ruil voor het afbetalen van de volle Nederlandsche schulden plus
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de hypothecaire leening van Radio Holland. Hij stelt daarbij echter als 
eisch, dat de verschillende overeenkomsten welke de Seintoestellen Fabriek 
met de Marconi-maatschappij en Radio Holland heeft, ongewijzigd voort 
blijven bestaan.”

De voorzitter doet het voorstel het aanbod van de heer Philips te aan
vaarden. Er zijn echter tegenwerpingen. Een der aandeelhouders is niet 
bereid zijn aandelen zo zonder meer af te staan, maar na enig wegstrijken 
van plooien wordt er een accoord bereikt. De vlag van de reders gaat neer, 
die van Philips wordt gehesen. Zij wappert nu naast die van de Marconi- 
maatschappij, die veertig procent van de aandelen behoudt.

Een gewichtige dag in het leven van de fabriek, waarvan de betekenis 
zich nochtans niet overal afspiegelt. Het gezicht van de NSF verandert 
voorshands niet. Het epicentrum van de aardschok in haar bestaan ligt te 
ver weg om venstergerinkel te veroorzaken in het bedrijf. Het leven gaat 
daar door! En de omroep gaat door; de omroep, die uitermate verrast is 
door het vorstelijke geschenk van de antennemasten. Zestig meter 
hoog . . .! Men heeft warempel wel wat anders te doen dan te gissen naar 
de verhandelingen op commissarisvergaderingen. Want het is een wonder
lijke tijd, die om snel en doeltreffend handelen vraagt en die, vanwege de 
kortstondige rijpheid van het ogenblik, herinnert aan de avontuurlijke 
spanning onder de goudzoekers in Klondyke, die zich alleen van een 
delversconcessie konden verzekeren, door deel te nemen aan een wedloop 
die op het pistoolschot van de sheriff startte.

De run op de fabrikanten vergunningen, a ioo gulden per weekuur per 
jaar cijns aan de Staat, bracht natuurlijk meer gegadigden in het veld dan 
alleen de NSF. Geleidelijk verschenen in 1923 de zenders in de ether van 
de Haagse Lampenfabriek Heussen met de firmanten Ubels, De Jager en 
Velthuysen; van de “lampendokter” P. Middelraad te IJmuiden; van de 
firma Smith en Hooghoudt te Amsterdam en van de firma Boosman even
eens te Amsterdam. En dan natuurlijk de zender van Idzerda in Den Haag.

Allen deelden de week zendtijd op en gebruikten de golf van 1050 meter; 
natuurlijk het provisorisch werk van velen. Ieder opereert op z’n eigen 
houtje. Kan hierin niet wat coördinatie worden gebracht ? — Met dat doel 
voor ogen ziet de NSF kans zich aan het hoofd te plaatsen van een groep 
belanghebbenden in handel en industrie, die bereid is — zij het schoor
voetend — tot gezamenlijk marcheren. Daarbij heeft men een figuur vooi
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ogen als die van de inmiddels geconstitueerde British Broadcasting Com- 
pany, een handelsonderneming met concessie, die zich heeft verplicht geen 
reclame in de omroep te bedrijven, doch die daartegenover recht verwierf 
op 50%, later 75%, van de inkomsten uit een door de regering te heffen 
radioretributie. Op 20 juni 1923 vergadert men in de Jaarbeurs te Utrecht, 
waar de heer Dubois een uiteenzetting geeft. Maar er komt nog niets 
bruikbaars uit de bus.

De ontwikkeling van de belangstelling voor de omroep in godsdien
stige en politieke kringen doorkruist deze opzet. In een — begin 1924 — 
door de Minister van Waterstaat benoemde Commissie Posthuma, brengt 
de Overheid tot uitdrukking, dat het vraagstuk van de radio-omroep be
studering vereist vanuit een andere gezichtshoek dan die van de industrie 
alleen. In die commissie zijn de vertegenwoordigers van de industrie dan 
ook in de minderheid tegenover die van levensbeschouwelijke groepen. 
Maar de Commissie Posthuma leidt evenmin tot wezenlijk resultaat. De 
omroep, als vreugdevol initiatief van enkelen, is nu een brandend vraag
stuk geworden — en in de verte hoort men het rumoer van zwaarder 
geschut, dat in stelling wordt gebracht.

Op 7 oktober 1925 wordt door de Minister van Waterstaat Bongaerts, 
een regeringscommissie geïnstalleerd, onder voorzitterschap van oud- 
minister jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck. In deze commissie zijn 
handel en industrie verdwenen. De leden ervan zijn alle vertegenwoor
digers van godsdienstig gerichte groepen, van een politieke partij of van 
verenigingen van luisteraars. Onder de laatsten bevindt zich baron Tindal 
van de HDO. De heren A. Dubois en W. Vogt van de NSF zijn als 
adviseurs aan de commissie toegevoegd.

Laat ons hiermede afscheid nemen van de voorbereidingen, die de NSF 
ondernam om tot een organisatievorm voor de Nederlandse Omroep te 
komen. Zij poogde daarbij ernstig en volhardend een centraal beheers- 
lichaam te stichten, dat door zijn samenstelling de belangen van de indu
strie evenzeer zou kunnen dienen als die van het publiek. Tevergeefs, maar 
achteraf bezien: begrijpelijk en misschien onvermijdelijk. Een boeiend stuk 
geschiedenis niettemin, geschreven door een moedig bedrijf.

Als afsluitende toevoeging moge hier worden vermeld, dat de Commissie 
Ruys het in 1927 tot een advies bracht voor de oprichting van de N.V.
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“De Nationale Omroep”, samengesteld uit de volgende rechtspersonen: 
KRO, NCR V, VARA, VPRO, HDO en N VVR. Het Rijk zou hierbij, 
op Brits voorbeeld, van de luisteraars een retributie heften, waarvan de 
opbrengst grotendeels aan de N.V. zou toevallen.

Van de denkbeelden van de commissie werd lang niet alles overgenomen 
in een ontwerp van wet voor de radio-omroep, dat de Minister van Water
staat, mr. H. van de Vegte, medio 1927 bij de Staten-Generaal indiende. 
Tijdens de openbare behandeling ontnam het amendement Van Dijk daar
aan de gezamenlijkheidsgedachte, door voor te schrijven, dat de zendtijd 
“naar billijkheid” onder de omroepverenigingen moest worden verdeeld. 
Het amendement Drooglever Fortuyn haalde daarop nog de nervus 
rerum — de teugels zou men kunnen zeggen — eruit, door de verplichte 
radioretributie te schrappen.

De omroep werd nu geheel invloeds- en werkterrein van de verschillende 
omroepverenigingen, die hun bedrijf aanvankelijk uit vrijwillige bijdragen 
wisten te financieren. Eind 1926 had dit ontwikkelingsproces zich vol
trokken.

De NSF behield een relatie met de omroep in een dienende en raad
gevende taak, waarbij zij personeel en materiaal leverde voor de uit
oefening van het bedrijf.

BELANGSTELLING VAN HET KONINGSHUIS

Het bezoek aan de NSF van Z.K.H. Prins Hendrik in het begin van 1925 
had duidelijk gemaakt, dat de Prins goed op de hoogte was met de uit
zendingen van de HDO. Met ongeveinsde belangstelling bekeek Z.K.H. 
de geïmproviseerde studio en de zender. Het doen en laten van de omroep 
bleek hij uit tal van anekdotische bijzonderheden te kennen.

Daardoor aangemoedigd, vroeg de directie aan H.M. de Koningin toe
stemming om Prinses Juliana op haar zestiende verjaardag, dat was dus 
op 30 april 1925, een ontvangtoestel te mogen aanbieden ter plaatsing 
in haar kamer op Het Loo. Het toestel, dat men daarvoor op het oog had, 
behoorde niet meer tot de O-serie met honingraatspoelen. Er was een 
nieuw en fraaier apparaat in wording dat geen losse, doch ingebouwde 
spoelen had, die met “steker en gaatje” op de verlangde golflengte 
werden afgestemd. De toestemming werd verkregen en in de fabriek
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bouwde men nu verder aan het nieuwe produkt: het Koninginnetoestel.
Dit moest er natuurlijk koninklijk uitzien, vond men, zodat een kabinet 

met een exclusieve toestelkast werd ontworpen, volgens aanwijzingen van 
niemand minder dan Hilversums stadsbouwmeester W. M. Dudok. Het 
was een verrukking voor het oog, die combinatie van de edelste hout
soorten met de strakke lijnen van dofzwart, rustend op felrood gekleurde, 
stuiter-grote bollen. De toestelkast was van licht gecireerd satijnnotenhout 
met ivoorkleurige lijnafzetting. Het kabinet was donkerder van kleur met 
een bovenblad van dik ebbenhout. In dat kabinet bevond zich de — later 
uitvoeriger te behandelen — Philips-gelijkrichter voor het periodiek op
laden van de accu, die in een met bladlood bekleed zijcompartiment was 
ondergebracht.

In tegenwoordigheid van haar ouders zou het nieuwe pronkstuk van de 
NSF aan de jarige Prinses worden aangeboden door de heren B. van der 
Pol, A. Dubois en W. Vogt. Het tijdstip van de aanbieding zou omstreeks 
een uur ’s middags zijn. Met kloppend hart werd dat ogenblik afgewacht, 
want hier mocht niets mislopen. Deswege was aan de leider van het HDO- 
orkest, de heer Fran^ois Lupgens, opgedragen, om van 12.45 tot 1.15 uur 
’s middags non-stop leuke vaderlandse liederen te spelen. Men moest wel 
even denken aan de passage uit Shakespeare’s Henry IV:

De muzikanten,
die voor U spelen zullen,
zweven thans op duizend mijlen
afstands in de lucht,
doch zullen daad’lijk hier zijn.
Zit en luister.

And those musicians 
that shall play to you 
hang in the air
a thousand leagues from hence 
and straight they shall be here 
Sit and attend.

De Koninklijke Familie luisterde met aandacht naar de korte uiteen
zetting, die de heer Dubois gaf over de mogelijkheden van het de avond 
tevoren geïnstalleerde toestel. Toen Prins Hendrik daarop vroeg hoe men 
het nu in werking stelde, zette de heer Dubois de schakelaar om en 
daar klonk stralend en blij het “O schitterende kleuren van Nederlands 
vlag”. Het was voor de eerste maal dat Koningin Wilhelmina radiomuziek 
hoorde en zij vond het mysterieus. En de Prinses toonde zich zeer verblijd 
met het geschenk, waarvoor zij de afvaardiging enthousiast bedankte.
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EEN ENKELE HISTORISCHE KANTTEKENING

In sommige pogingen de geschiedenis van de eerste jaren van de omroep 
te beschrijven, bespeurt men soms een merkwaardige begripsverwarring. 
Zo leest men wel, dat de pioniers genoodzaakt waren om — bij gebrek aan 
geld — veel gebruik te maken van grammofoonplaten. “Maar eilieve” zegt 
de chroniqueur dan, “waarom zo kwistig omspringen met grammofoon
platen in een tijd waarin de pick-up nog moest worden uitgevonden? En 
wat de ouderwetse, volgens de akoestische methode opgenomen grammo
foonplaten betreft, zij waren toch eigenlijk niet goed bruikbaar. Tenslotte: 
wat kon er terecht komen van het geluid uit een grammofoon, die met de 
hoorn van het legendarische hondje voor de microfoon moest worden 
gezet?”

Daarom was de elektrische pianola van Bender voorlopig vrijwel de 
enige robot, die met bruikbaar volume melodieuze klanken voortbracht. 
De Marche Militaire van Schubert diende daarbij als repetitiestuk, dat met 
treiterende monotonie ten gehore werd gebracht bij het inregelen van de 
zender. Het “pomperdepompom, pomperdepompom, pomperdepompom 
pom” werd desondanks gewaardeerd door de HBS-ers, die met zelf
gemaakte kristalontvangers rondom de hekken van het NSF terrein 
schuimden, teneinde hun kunstwerken op deugdelijkheid te beproeven.

Een merkwaardigheid, door vrijwel niemand aangeroerd, is de keuze van 
de golflengte van de zender. Men kan de omroepfrequenties tegenwoordig 
in zeldzaamheid en kostbaarheid gelijkstellen met de delfstof uranium. Als 
men in de dagen van de prille NSF-omroep echter maar van de scheeps- 
golven van 300 en 600 meter af bleef, was iedere frequentie k prendre. 
Geen wonder, dat onder zo’n overvloed het Haagse PCGG het oog liet 
vallen op de duizendmetergolf, die de grootste reikwijdte garandeerde bij 
gebruik van de geringste energie; die zo goed als geen last had van sluiering 
en die het de constructeurs van versterkers niet moeilijk maakte. PCGG 
had iedere golf kunnen kiezen die het wenste en de redenen waarom het 
de duizend meter koos, vormden stellig voor een deel ook de oorzaak 
van de schijnbare edelmoedigheid, waarmede latere internationale radio- 
conferenties aan Nederland twee “omroepkanalen” toekenden, mits 
het bereid was om de 1050 meter NSF-golf in te ruilen voor een goede 
middengolf.
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Men zou nu na zoveel omroepstof in de waan gaan verkeren dat de NSF 
niet veel anders deed dan omroepen. Daarom is het gewenst hier iets te 
vertellen over twee andere ervaringen van de fabriek. Van de eerste kan 
men zeggen, dat zij van historische betekenis was en van de laatste, dat zij 
de humor illustreerde waarin een industrie verzeild kan raken, als zij zich 
beweegt op een terrein dat spreekt tot de verbeelding van het publiek.

Met betrekking tot de toepassing van korte golven beneden zeg: vijftig 
meter, regeerde een als onaantastbaar geldende waarheid, namelijk dat zij 
zich in hun voortplanting langs de kromming van het aardoppervlak snel 
uitputten. Voorts gold, dat zij voor het overbruggen van langere afstanden 
geen steun ontvingen van de terugkaatsende werking van een spiegelende 
laag van elektrisch geladen deeltjes in de zogenoemde ionosfeer. De moge- 
heid van een groter samengesteldheid van de ionosfeer zag men daarbij 
— begrijpelijk — over het hoofd met het gevolg, dat men voor een absolute 
wet aanzag wat later slechts beperkte geldigheid bleek te hebben. De NSF 
verdwaalde op een hoogst gelukkige wijze in dit gebied van te vroeg als 
volstrekte wet geëtiketteerde stellingen, om er als een triomferend ontdek- 
kingsreizigster uit te voorschijn te komen.

Met de bestelling op de onderzeebootstations voor de Marine was men 
een probleem binnengestapt, dat voor de NSF nieuw was. De bij de golven 
beneden honderd meter vereiste hoge wisselstroomfrequenties veroor
zaakten namelijk moeilijkheden bij de toepassing van de conventionele 
isolatiematerialen als porselein en eboniet. Wat bij de lange en de middel
bare golven met gemak werd verdragen, liep bij de korte mis. Er moest dus 
worden omgezien naar andere isolatiestoffen, die behalve hoge spanningen 
ook hoge frequenties de baas konden blijven. Nu is dat obstakel via de 
komst van nieuwe materialen wel afdoende opgeruimd, maar in 1925 
stond men er ineens voor. Om de aard van de tegenspoed goed te kunnen 
doorgronden, werd een experimentele kortegolfzender voor ongeveer hon
derd meter golflengte gebouwd, die werd ondergebracht in een houten 
laadkist, omdat men zo gauw niet iets anders bij de hand had. Het geval 
stond als een soort huisje voor een waker op het voorterrein van de NSF, 
aan de zijde van de Radiostraat. De antenne werd afgespannen aan een 
hierna nog te beschrijven zestig meter hoge vakwerkmast.

De man, die dagelijks met deze zender omging en die meer in het bij
zonder met de onderzoekingsarbeid was belast, was de heer R. W. C. baron
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van Boetzelaer. Hij was een geestdriftige jonge radiomaniak, wiens voor
zaten een hartig woordje zullen hebben meegesproken in de beslechting 
van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, maar die desondanks vrienden 
gaarne toestond hem met “Boetz” aan te spreken. Met de rust en de zeker
heid van een ervaren leeuwentemmer bewoog hij zich rondom de 8000 volt. 
Deze 8000 volt werd naar zijn stulp geleid via een geleende kabel, die de 
hoogspanningsgelijkrichter van de provisorische omroepzender, opgesteld 
in het laboratorium, met de kortegolfzender verbond.

In het voorjaar van 1925 bespraken White en Van Boetzelaer de situatie 
op kortegolfgebied. White was juist terug van een reis naar Engeland en 
had tijdens zijn verblijf aldaar iets opgepikt over veronderstelde mogelijk
heden van aanzienlijk kortere golven dan de tot nu gebruikte. De beide 
heren kwamen tot de conclusie dat het de moeite waard zou zijn om er 
eens een proef mee te nemen. Men weet nooit hoe een koe een haas vangt!

De opgaaf voor Van Boetzelaer, om de honderdmeterzender om te 
bouwen tot een van dertig meter of daaromtrent, was niet gering. Dertig 
meter was in die dagen een héél korte golf, waarbij niet uit het oog mocht 
worden verloren, dat het met de rooster-anodecapaciteit, waarmede het bij 
de langere golven wel losliep, hier wel erg begon te spannen. De toenmalige 
zendbuizen waren bij die frequentie ternauwernood aan het genereren te 
krijgen. Daarbij kwam nog een bijna humoristische bijzonderheid: hoe 
wist men, dat men met een golf van dertig meter te doen had? De beschik
bare golfmeters gingen immers niet lager dan tachtig meter, zodat er niet 
veel anders op zat dan maar een “goede gooi” te wagen.

Het proefzendertje op honderd meter was in de eerste maanden van 
1925 in de lucht gekomen. Een 600 watt Marconi-zendtriode vormde daar
bij de hoofdbuis, waarmede — na enige weken experimenteren met ver
schillende schakelingen — een redelijk nuttig rendement werd bereikt. Nu 
het werd omgebouwd tot een dertigmeterzender bleek alras, dat dit niet 
mogelijk zou zijn geweest, als Philips niet te juister tijd voor de dag was ge
komen met een gloednieuwe door water gekoelde buis, in staat om een ver
mogen van vier kW te verwerken. Zelfs met die buis ging dat niet ineens, 
want eerst moest Van Boetzelaer op soms hartbrekende wijze strijden 
tegen het vuurwerk van sproeiende isolatoren en zich met vonkenkransen 
tooiende spoelen. Toen hij tenslotte meester was gebleven over de weer
barstige materie, werd gebruik gemaakt van het uitvaren van het stoom-

J34



schip Prins der Nederlanden uit Amsterdam naar Batavia voor het uit
voeren van een seinplan. Dit schip had een moderne ontvanginstallatie 
— ook voor korte golven — aan boord en zijn marconist, de heer f. G. de 
Regt, had zich in overleg met Radio Holland bereid verklaard, dagelijks 
op vastgestelde tijdstippen naar de NSF te luisteren. Men zou dan eens 
zien hoever men kwam.

Op 23 april 1925 koos de “Prins” zee en de eerste dagen ontving hij de 
tekens van de NSF “op z’n slofjes”. Nu had men voor dit seinwerk 
moeilijk een taaier volhouder kunnen kiezen dan Van Boetzelaer. Met 
eindeloos geduld en met die koppige volharding, die de geboren radioman 
nimmer in de steek laat, bediende hij de seinsleutel vele uren van het et
maal; ook buiten de officiële seintijden om. Hij noemde zijn station djaga, 
dat in het Indonesisch waker betekent. White, die in het jongleren met 
hoge spanningen zelf niet voor een kleintje was vervaard, begaf zich tegen 
middernacht, als hij de omroepzender verliet, nog wel eens naar Boetz, de 
waker. Zelfs hèm werd het dan soms toch te grijs, want de hoogspanning 
werd vanuit het laboratorium op een “telefoontje” losgelaten. Bedenkelijk 
met het hoofd schuddend nam hij dan afscheid met de vermaning: “Don’t 
get yourself killed, laddy!”, Pas op, dat je jezelf niet vermoord, jongen!

Toen Van Boetzelaer op een nacht zijn portie seintekens ten behoeve 
van de “Prins” had afgegeven, waagde hij het om het Indische radiostation 
Malabar (PKX) aan te roepen, met het verzoek om, indien het de tekens 
ontving, hiervan aan de NSF mededeling te doen via Kootwijk Radio. 
Boetz was nu eenmaal een grappenmaker.

Laat nu op 13 mei 1925, een week voor de Prins der Nederlanden in 
Priok zou aankomen, de Nederlandse Rijkstelegraafdienst aan de NSF 
het bericht sturen, dat reeds op 7 mei, te middernacht, de tekens van 
"djaga” uitstekend op Malabar waren ontvangen en sindsdien geregeld 
waren binnengelopen! Met een knal was de kortegolfverbinding Neder- 
land-Indië opeens een feit. Er was iets tot stand gebracht, dat in de gehele 
wereld aandacht trok. Een afstand van meer dan 12.000 kilometers was in 
één ruk overbrugd met behulp van een energie, die niet groter was dan die, 
welke in de huiskamer wordt opgenomen door een elektrisch kacheltje.

Behalve de klanken van de vreugde over dit prachtige resultaat, hoorde 
men bij intensief luisteren ook enig geknars der tanden. Het Meent- 
experiment van 1919—1921 had aangetoond, dat een radiotelegrafische
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Waarom de "kist van Boetz” in de Nederlandse historie 
algemeen bekende kist van Hugo de Groot. (Facsimilé van een door de NSF ontvangen 
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verbinding tussen Indië en Nederland, met gebruikmaking van zeer lange 
golven (6000 tot 18000 m) mogelijk was. Aangemoedigd door de goede 
verbinding Europa—Indië tijdens de oorlog, had de Nederlandse regering 
in 1918 aan de maatschappij Telefunken de levering opgedragen van een 
zendstation van groot vermogen, dat bij Kootwijk zou worden opgesteld. 
Een krediet van liefst vijf miljoen gulden was daartoe door de Eerste Kamer 
op 11 januari 1918 gevoteerd. Golven van deze orde van grootte vereisen 
gigantische antennes, waarvoor dan ook niet minder dan zes vakwerk- 
torens van 210 meter hoogte nodig waren. De totale bouwkosten van het 
complex Kootwijk kwamen daarmee op rond 8.000.000 gulden.

Op 18 januari 1923 werd voor de eerste maal de verbinding met Indië tot 
stand gebracht. Op 7 mei 1923 kwam Kootwijk officieel in dienst. Het uit
gestraald vermogen van de zender was vierhonderd kilowatt. De energie 
werd opgewekt met zogenaamde machinezenders, volgens het systeem 
Goldschmidt, die zelf al een wisselstroom onder hoge spanning produ
ceerden met een frequentie van 5600 Hz. Waar Kootwijk werkte met golf
lengten van 16.800, 12.600 en 8.400 meter — onderscheidenlijk overeen
komend met frequenties van omstreeks 18.000, 24.000 en 36.000 Hz — moest 
de oorspronkelijke machinefrequentie dus verdrie-, vervier- of verzes
voudigd worden. Dit geschiedde met behulp van zogenaamde frequentie- 
vermenigvuldigers.

Machines, frequentievermenigvuldigers, spoelen?condensatoren en hulp- 
apparaten waren, ook met het oog op de energieën die zij te verwerken 
hadden, van indrukwekkende afmetingen, zodat er een groot gebouw 
nodig was om alles te huisvesten. De architect J. Luthmann, blijkbaar ge
grepen door het machtige pogen om de halve aardbol te bedwingen, gaf zijn 
schepping het aanzien van een kathedraal. Een kathedraal der techniek.

En nu klonk daar ineens tussen de zuilen van haar transept de schater
lach van een man in een pakkist. . .

Over de triomfantelijke openingsdag van de zender Kootwijk voor pu
bliek verkeer op 25 juli 1925 legde zich de wade van de twijfel. De twijfel of 
men in 1919 wel goed had gekozen. Ten onrechte richtte men tot de 
regering verwijten over een gebrek aan vooruitziende blik en het on
behagen in den lande kon alleen worden weggenomen door een commissie, 
benoemd door de Minister van Waterstaat. Deze commissie rapporteerde 
met betrekking tot Kootwijk onder andere:
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“De commissie is in verband met een en ander van oordeel, dat in de 
gegeven omstandigheden de in 1919 gedane keus voor Nederland de beste 
was en meent voorts dat de door Telefunken geleverde installatie aan de 
eisen, die naar de stand van de wetenschap toen mochten worden gesteld, 
heeft voldaan.”

Deze uitspraak — hier vooropgesteld en volmondig beaamd — neme elke 
schijn van leedvermaak weg, als wij hier wijzen op de glimlach van het 
technische lot, die dit trotse Veluwse bouwwerk met zijn hoge torens, zijn 
snorrende machines, het zingende ijzer van zijn magneetkernen, reeds in 
zijn prille dagen maakte tot een radiotechnisch anachronisme. Wel verre 
van leedvermaak te wekken, plaatst dat lot een telecommunicatiefabriek 
tegenover de harde realiteit van de technische vooruitgang. Hodie mihi 
cras tibi vermaant het: Heden ik en morgen gij.

Weldra zwaaide ook Kootwijk naar de korte golf om. Reeds op 7 augustus 
1925 opende het een kortegolfverbinding met Indië. PCMM — zoals de 
roepletters van het station luidden - was ongeveer volgens dezelfde tech
nische beginselen gebouwd als de NSF-zender. Ook PTT had in deze 
richting geëxperimenteerd. Op 13 juli 1925 boekte het laboratorium van 
PTT trouwens een gelijk succes. Bij de paardenrennen betekent het winnen 
met een neuslengte - gelijk de NSF hier deed - in materiële zin meer dan 
haar toeviel, maar zonder winst bleef de triomf toch niet. De openbaring 
uit de pakkist deed het plan rijpen om na te gaan of datgene, wat tele
grafisch mogelijk was gebleken, ook telefonisch ging.

Het ging met die korte golven! En hóe!

VOORLOPERS VAN DE PHOHI EN DE PHOHI ZELF

Natuurlijk ging het niet zonder moeilijkheden. Voor draadloos telefoneren 
is immers aanzienlijk meer zendenergie nodig dan voor draadloos tele
graferen. Voor telegrafie is het voldoende, wanneer de aanwezigheid van 
een signaal - bijvoorbeeld een fluittoon — nog maar net kan worden aan
getoond. Bij telefonie daarentegen is het nodig sterktevariaties te kunnen 
weergeven. Maar wanneer nu op de kortegolf een morseteken met enige 
honderden watts zendervermogen door kwam over tienduizend kilometers 
afstand, zou men misschien met tientallen kilowatts wel kunnen tele
foneren. Alleen het experiment zou deze vraag kunnen beantwoorden.
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Het ontwikkelen van de door water gekoelde zendlampen voor groot 
vermogen door het Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven — ook voor 
de kortegolftechniek - leidde tot de bouw van de Philips-zender PCJJ*), 
onder leiding van ir. J. J. Numans.

Op 25 juni 1926 had de eerste van een reeks proefuitzendingen plaats op 
een golflengte van negentig meter. Het was de eerste kortegolftelefonie- 
zender in Europa die met een kristal werd bestuurd.

In het najaar van 1926 werd begonnen met de bouw van een dertig- 
meterzender. Doordat de afvlakkingsapparatuur nog niet gereed was, zat 
er nog een zodanige brom op het signaal dat men er vanaf zag bij de 
proefzendingen zijn identiteit prijs te geven. Maar toen met het toepassen 

• van enige kunstgrepen bij het gebruik van de zesfazengelijkrichter de brom 
redelijk was beteugeld, waagde men het er op. Dat gebeurde voor het eerst 
op 11 maart 1927.

Reeds de volgende morgen werd een telegram ontvangen van de heer 
A. C. de Groot uit Bandoeng, die goede ontvangst meldde. De heer S. van 
Viegen, te Koeningan bij Cheribon, rapporteerde later per brief. Hij 
schreef: “. . . hoorde ik de muziek en na beëindiging van het nummer met 
een bijna verbijsterende duidelijkheid de aankondiging: Hier Philips’ radio- 
laboratorium Eindhoven, Holland op 30,2 meter golflengte. Het was prak
tisch volmaakt”. En spoedig bereikte de stroom van telegrammen en 
brieven uit alle delen van de wereld zulk een hoogte, dat ir. J. M. Verft 
moest inspringen om de berichten te analyseren en te beantwoorden, 
weswege hij werd aangesteld als “omroeper”.

Op 30 mei 1927 culmineerden de succesvolle proefuitzendingen, die in de 
gehele wereld aandacht trokken, in de toespraak die H.M. Koningin Wil- 
helmina, vergezeld van Prinses Juliana, tot de Rijksdelen in Oost en West 
hield. Deze en dergelijke successen waren zelfs zo spectaculair, dat Engelse 
bladen uitkwamen met spotprenten over de achterstand ten opzichte van 
Nederland.

De zenderactiviteiten werden nu van Eindhoven naar de NSF te Hilver
sum verplaatst, waarbij PCJJ de weg baande naar 
zender, die de experimenten omzette in een geregelde uitzending naar alle

*) Er is in dc loop der jaren nogal eens verwarring ontstaan, doordat deze zender in 
de wandeling — en zelfs in talloze publicaties — werd aangeduid als P C J, met weglating 
dus van de tweede J.

de latere PHOHI-
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windstreken. Philips wilde de enthousiaste luisteraars in de gehele wereld 
niet teleurstellen en bekostigde de programma- en zenderkosten uit eigen 
beurs.

In 1930 ontstonden er — als gevolg van het in werking getreden zend
tijdenbesluit van 15 mei dat onder de luisteraars naar de binnenlandse 
omroep nogal wat beroering verwekte — zekere consequenties voor de 
status van de PHOHI-zender als /ree lance instituut. Zonder dat het 
nodig en nuttig kan zijn details van de controverse breed uit te meten, mag 
worden gezegd dat het beginsel van he who pays the piper, calls the tune 
— hij die de muzikant betaalt, mag ook het wijsje uitkiezen — in het ge
drang kwam en dat de Philips-directie dit niet “nam”. Op 30 juni 1930 
werden de PHOHI-uitzendingen gestaakt.

Maar op 24 december 1932 kwam hij herboren in de lucht. Fondsen voor 
een PHOHI nieuwe stijl waren aanwezig, spontaan bijeengebracht door 
een aantal grote maatschappijen onder de enthousiaste aanvoering van 
dr. C. J. K. van Aalst, president-directeur van de Nederlandsche Handel 
Maatschappij. De P H O H I-studio werd ingericht in het oude laboratorium 
aan de zijde van de Ripolinfabriek met Edward Startz - bekend van PCJ J — 
als de veelzijdige en innemende omroeper.

Voor de PHOHI werd nu ook aan de Blaricumse kant van Huizen de 
krachtige kortegolfomroepzender gebouwd, die in september 1934 in de 
lucht kwam. Zeer opvallend was daarbij het uitzonderlijke antennesysteem 
dat was opgehangen tussen houten vakwerktorens, die verrold konden 
worden langs een stalen railweg, teneinde de gordijnantenne de gunstigste 
opstelling te geven voor het werelddeel dat men wilde toespreken, met 
muzikale klanken stichten of vermaken. De oorspronkelijke PCJJ-zender 
verhuisde uit Acht bij Eindhoven eveneens naar het PHOHI-terrein te 
Huizen. De nieuwe PHOHI-zender, compleet met studio-apparatuur, 
werd door de NSF gebouwd en in onderhoud genomen.

De PHOHI nieuwe stijl handhaafde zich tot 1940, toen de zender door 
oorlogshandelingen verloren ging.

Intussen ontwikkelde de radio-omroep zich ook in het toenmalige 
Nederlands Indië, onder de leiding van de vertegenwoordigers van Radio 
Holland, de oudere zuster van de NSF. Na het nemen van talrijke obstakels 
slaagde Radio Holland erin om tot een organisatievorm te komen, die het 
Gouvernement van Nederlands Indië aanvaardbaar achtte. Onder de
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naam NI ROM — Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij — 
startte men daar in 1934. De benodigde kortegolfomroepzenders en studio- 
inrichtingen werden door de NSF geleverd.

En nu, na deze triomftocht van de korte golf, de humor van die tijd ...

TOVENAARS VOOR VOLLE ZALEN

Ter ondersteuning van de verkoop van amateurartikelen ging de staf van 
de NSF voor niets opzij!

Door de snelle verbreiding van de omroep, die zij zo vurig had bepleit en 
bevorderd, ontstond er een vraag naar populaire voordrachten over het 
nieuwe wonder, zodat ijverige voorzitters van ontwikkelings- en ontspan
ningsverenigingen zich tot de NSF wendden. Aanvankelijk had niemand 
in het bedrijf er veel zin in, maar er vormde zich door de drang van de 
noodzaak tenslotte een soort stunt-team, dat zich met dergelijke karweitjes 
belastte. Wilde men de markt, dan moest men ook in vriendschap ter markt 
gaan. De hiervoor reeds genoemde heer Vink bemoeide zich met de organi
satie en het transport, ingenieur White met de techniek en de chef van de 
afdeling verkoop met de opdissing in woord.

Laat ons als voorbeeld van zo’n voordrachtsavond terugdenken aan het 
winterseizoen 1924—1925 en wij kiezen dan de avond van de Joodse Ver
eniging voor ontwikkeling en ontspanning in Handwerkers Vriendenkring 
te Amsterdam. Op het podium staan twee tafels, bedekt met groen laken. 
De ene tafel is klein en vierkant, de tweede lang en smal. Zij staan geheel 
afzonderlijk.

Op de kleine tafel staat een leger-vonkzendertje, enkele kubieke deci
meters volume hebbend. Het is opzichtig getooid met een sprietantennetje. 
Op de lange tafel ziet men naast elkaar: een kristalontvangertje met zeer 
gevoelig Creed-relais en accu, een elektrische schelinrichting, een vuur
torenmodel met elektrische gloeilamp, een stel draadjes opstijgend naar het 
zaalplafond en daar eindigend in een kinderballon uit de Bijenkorf, een 
chocoladebus gedeeltelijk gevuld met luciferskoppen en tenslotte een tor
pedovormig generatortje met luchtschroef van een Marconi AD 2 vlieg- 
tuigradioapparaat.

De spreker vangt aan met een uiteenzetting van het wonder der draad
loze telegrafie en concentreert langzaam het gewicht van zijn betoog op
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het feit, dat de draadloze telegrafie wordt gekenmerkt door de volkomen 
afwezigheid van een verbindingsdraad tussen zender en ontvanger. Een 
van de aanwezigen wordt dus uitgenodigd op het podium te verschijnen 
en een nauwgezet onderzoek in te stellen naar die afwezigheid. Buiten 
iedere twijfel moet worden gesteld, dat er enig elektrisch contact bestaat 
tussen de kleine tafel met de zender en de lange tafel met de apparatuur. 
Na een vleiend rapport van de controleur aan de zaal dat alles “voor de 
bakker” is, merkt de spreker bescheiden maar zelfverzekerd op: “Als de 
zaal van Handwerkers Vriendenkring groter was, dan zij nu eenmaal is, 
dan zou de zender gerust verder weg kunnen staan.

Wat is nu het nut en de zegen van de draadloze telegrafie?
Neemt eens aan, daar is een schip op zee; er is een ziektegeval aan 

boord, dat onmiddellijk operatief ingrijpen vereist. Men wil de aandacht 
trekken van de marconist van een naburig schip, waarvan men weet dat 
er een dokter aan boord is. Maar de marconist heeft zestien uren dienst 
achter de rug; hij is ter kooi gegaan. Geen nood! Het hulpbehoevende 
schip drukt de seinsleutel van zijn vonkzender neer en . . . hoort! ... — al 
is het bij nacht en ontij — op het schip met de arts aan boord luidt de bel!”

Na een opvijzeling van de spanning in de zaal tot een waarde, waarbij 
men achteraan gaat opstaan, wordt op het kleine tafeltje de seinsleutel 
neergedrukt en ... de elektrische bel rinkelt! Het zachte “rabarber”-ge- 
mompel waarmee de stunt door de zaal wordt beloond is uitermate aan
genaam, want men voelt het nuanceverschil dezer bewondering met die, 
welke de goochelaar wordt geschonken wanneer hij een konijn uit een 
hoge hoed te voorschijn brengt. Bij de goochelaar geldt de bewondering 
immers de vaardigheid waarmede hij de zaal bij de neus weet te nemen. Het 
konijn is er al vóór de goochelaar het, als uit het niets geschapen, aan de 
zaal vertoont. Het gaat er alleen om, hoe hij dat verborgen wist te houden. 
Maar wat te zeggen van een goochelaar, die beweert - en aantoont! — dat 
zijn “konijn” ontstaat op het ogenblik waarop hij het wenst te voorschijn 
te brengen! Een dankbare zaal is geneigd zulk een man niet goochelaar 
doch tovenaar te noemen.

Intussen heeft White zijn stekersnoer naar het stopcontact 
elektrische lamp verplaatst. Men hangt aan de lippen van de spreker en 
niemand heeft oog voor White. Het verhaal dat nu volgt is dat van 
vuurtorenlicht op een eenzaam eilandje: van essentiële betekenis voor
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veilige navigatie. Door hoge zeegang kan het echter niet worden ont
stoken. Geen nood, zegt de spreker, het kan draadloos geschieden.

Eén druk op de seinsleutel, waardoor de energie van de vonkzender het 
Creed-relais activeert, bewerkstelligt onmiddellijk het ontsteken van de 
gloeilamp als equivalent van de vuurtoren. De laatste ongelovigen in de 
zaal beginnen nu te capituleren. Zij, die met romantische naturen zijn 
gezegend en dus latent naar een wonder haken, beginnen zich voor het 
podium te verzamelen, neerhurkend als uiterste concessie aan het nadruk
kelijk geroep: “Zitten!”.

Voor een redenaar is dit een paradijsachtige toestand. Alfred Doolittle, 
de vuilnisman uit Pygmalion, zegt op ’t ogenblik dat hij zich gewonnen 
moet geven: “Schop mij niet heren! Ik lig al op de grond!”. Er zit dan 
noblesse in het ophouden met schoppen. Maar een overwonnen zaal kan 
men gerust nog meer overwinnen door de stunts naar een climax te voeren. 
Dit gebeurt dan ook onder ademloze aandacht.

“Gij hebt”, zegt de spreker, “tijdens de oorlog 1914—1918 gehuiverd bij 
de berichten van de Zeppelins, die bommen op Engeland lieten vallen en 
van de ontoereikendheid van het afweergeschut, zelfs tegen deze logge en 
relatief weinig bewegelijke doelen. Ge hebt gehoord of in de dagbladen 
gelezen van een geheimzinnig en wonderbaarlijk afweermiddel, bekend als 
de dodende straal. Hier, in Handwerkers Vriendenkring wordt niet ge
sproken over deze dodende straal. Hij wordt er binnengebracht en hij zal 
U tonen wat hij vermag.

Uiteraard, dames en heren, zult U niet van ons verlangen, dat wij hier 
een complete Zeppelin aan de zolder ophangen. U voelt dat het voldoende 
is, wanneer het principe van het afweerwapen wordt uitgelegd. Welnu, 
heft Uw ogen naar de zolder en richt ze op dat ballonnetje van de Bijen
korf. Stelt U zich voor, dat het een Zeppelin is, die zich boven Londen 
bevindt en waar aan boord de bombardier juist de hand uitstrekt naar de 
hefboom die de bomluiken zal openen. Beneden op de grond staat de af- 
weerbrigade . . . een kort commando . .. één-en-twintig, twéé-en-twintig 
. . . op vijf-en-twintig zal op de knop worden gedrukt, die de straal ont
ketent ... let U op, hier in de zaal, want dat geldt ook voor ons ... vier- 
en-twintig . . . vijf. . .”

Twaalfhonderd ogen richten zich op het gele ballonnetje in de kap- 
spant... de spanning is tot miljoen volt opgevoerd ... de seinsleutel
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wordt neergedrukt en met een knal explodeert de ballon. Het stukje zeke- 
ringdraad heeft zijn plicht gedaan onder de stroomimpuls uit de accu. Na 
een ogenblik van zeer eervolle beklemming barst de zaal in een luid applaus 
en in bravogeroep uit. Men knikt elkaar toe met dat niet mis te verstane 
gebaar van: "Is-t-ie even goed!?”. De spreker, die geteisterd door on
ervarenheid met loden schoenen het podium is opgeklommen, staat daar 
nu als een man die zich afvraagt waarom men toch zo’n drukte maakt om 
lieden als Demosthenes en Pericles. Alleen omdat zij welsprekend waren? 
En Marcus Antonius bekijkt hij nu ook met andere ogen. Een koud kunstje 
om een menigte in de ban van het woord te brengen. En nu heeft hij zijn 
grofste geschut nog niet eens afgevuurd!

"Dames en heren" — zo gaat hij verder met het gemak van iemand voor 
wie het opbouwen van een climax dagelijks werk is — "verbeeldt U zich 
een munitiedepot van de vijand; het is gevuld met allerhande ontplofbare 
stof. Die gebruikt zal worden in een moordend offensief tegen de partij te 
onzer zijde. Er is alles aan gelegen, dat dit offensief in de kiem wordt 
gesmoord of in het geheel niet plaats vindt. De lont in de kruitkamer heeft 
sinds Barthold Schwartz door de geschiedenis heen meer dan eens de op
lossing van problemen of het wegnemen van gevaren voor de goede partij 
met zich meegebracht. Denk aan Van Speyk! Maar indien men in de 
gelegenheid is een keuze te doen, is het aantrekkelijker om de lont te 
steken in ’s vijands kruitkamer dan in de eigen. Ook wij zullen de aanslag 
wagen op de kruitkamer van de vijand. U ziet hier een chocoladebus, die 
ik gaarne in Uw verbeelding zag omgetoverd in een welgevulde munitie- 
bergplaats. Opnieuw roepen wij de krachten der draadloze telegrafie te 
hulp om dit te bewerkstelligen. Laat Uw aandacht een ogenblik aan de 
chocoladebus kleven en laat die mijnheer daar op de vijfde rij even naar 
voren komen en na van mij een teken te hebben ontvangen, de seinsleutel 
neerdrukken. Wij hier op het podium zullen dan allen even tegen de achter
wand gaan staan, om te bewijzen dat wij nergens de hand in hebben. Bent 
U bereid, mijnheer en bent U klaar? Dames en heren, bereidt U voor op 
het zien en horen van een explosie!”

Wij allen weten uit ervaring, dat het schrikken, na het horen van een 
onverhoeds afgevuurd pistoolschot, lang zo erg niet is als het wachten 
op het schot, wanneer wij de schutter met de hand aan de trekker 
zien. De spanning in de zaal is dan ook om te snijden, als de heer

x44

1



-

van rij vijf, verteerd door griezeligheid, zich naar de zendertafel begeeft. 
Op een knik van de spreker achter op het podium, drukt hij de seinsleutel 
neer met dat hart vol twijfel en onrust, dat iemand kenmerkt, die een 
juist gerepareerd snoer van een elektrisch strijkijzer in het stopcontact 
steekt. Uit de chocoladebus spuit terstond een volwassen steekvlam, 
begeleid door een sissend geluid als van duizend verbolgen cobra’s. De 
luciferskoppen!

Na een oorverdovend applaus ontstaat een blij en pittig tumult, door
flitst met weet- en nieuwsgierige vragen, spontane uitleggingen door toe
hoorders en betuigingen van wantrouwen. Als de stilte weer in genoegzame 
mate is gedaald om tot de laatste stunt over te gaan, zegt de spreker: 
“Dames en heren, wij leven in het tijdperk van de ontwikkeling van de 
luchtvaart. Zie eens naar onze jonge KLM! Hier geldt het een nuttige 
toepassing voor vredesdoeleinden. Maar wij weten allen, dat het vliegtuig 
ook kan worden gebruikt als middel om dood en verderf te zaaien. Daar
tegen passen afwcermaatregelen. Ik verzoek U erop te letten, dat de na
bootsing van de laatste proeven in de werkelijkheid zou stuiten op prak
tische bezwaren, die wij hier nu niet zullen uitmeten, omdat op de voor
grond staat: het aantonen van de mogelijkheid werkingen op afstand te 
veroorzaken, met gebruikmaking van draadloze telegrafie. Zo ook moet 
U deze laatste proef, die wij nu voor U gaan vertonen, niet beschouwen 
als een uitvinding waaraan ons leger voorlopig veel heeft, maar meer als 
een nieuw bewijs voor de mogelijkheid, werkingen op afstand te voorschijn 
te roepen.

Om het U niet moeilijk te maken, verzoek ik U deze propeller van dit 
vliegtuigdynamootje hier te beschouwen als de luchtschroef van een vijan
delijke vliegmachine. Kijk! Nu draait de schroef in het rond en wij ver
beelden ons dat het vliegtuig in de lucht is. Wat voeren wij in het schild? 
Wij zullen hem met onze dodende straal pogen te verlammen en aldus 
tot dalen dwingen!"

Ook nu weer wordt de vonkzender in werking gesteld, met het gevolg 
dat het relais z’n contacttong omwerpt en de stroomtoevoer uit de accu 
afsluit; de propeller draait langzamer en neigt tot stilstaan. Een gejuich 
stijgt uit de zaal op . ..

“Zullen we ’m nog een kans geven?” roept de spreker door het rumoer 
heen. De zaal is verdeeld. Het is de weerspiegeling van de ongelijkheid in

!
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moed, temperament, spontaniteit, roekeloosheid en voorzichtigheid, die 
de mensen van elkaar onderscheidt en die de een doet doorgaan naar de 
ham- of 64000-doll ar-vraag en de ander doet stoppen in de overweging: 
“Je weet wel wat je hebt, maar niet wat je krijgt”. Er wordt zowel “ja” als 
“nee” geroepen.

De spreker beslist: “We zullen hem nog een kans geven” en laat de 
seinsleutel los. Met het gevolg dat de propeller weer op volle toeren gaat 
draaien. “Maar nu”, roept hij uit, “tot besluit van de avond gaat hij er 
voorgoed aan.” De sleutel wordt weer neergedrukt onder een gejuich, dat 
in dezelfde mate aanzwelt als het toerental van de luchtschroef daalt. De 
avond eindigt in een tevredenheidsclimax.

De voorzitter put zich in zijn sluitingswoord uit in betuigingen van 
dankbaarheid en bewondering en als het “stunt-team” na afloop ge
zamenlijk een biertje drinkt in De Poort van Weesp, zegt White:

“Ik zal wel affekenen.”
“Waarom?”
“The president tipped me a ‘rijksdaalder’.”

HIER KLONK HUN STAP, HUN STEM

De omroep bracht een volstrekt vreemd element in de fabriek, hetwelk 
niet naliet in den beginne enig opzien te baren; een element, dat half met 
gespannen nieuwsgierigheid en half met milde wrevel werd begroet. Voor 
het personeel was het “iets anders dan anders” om in de namiddag, 
wanneer het routinewerk van de dag met machinale gang wentelde, een 
zwierig gekleed gezelschap te zien binnenkomen, voorzien van de foedralen 
waarin muziekinstrumenten waren verpakt, het hoofd gedekt met de 
flambards der bohémiens, of — voor zover het de dames betrof — met die 
lichte luidruchtigheid in kledij, die de artieste verraadt.

Er moest dan nog even worden gerepeteerd, waardoor flarden 
pianospel, ensemblemuziek, brokken van opera-aria’s en declamatie-uit- 
barstingen door de gangen woeien, welke door de subaltemen als een ver
rassende verlevendiging van de trage middag werden beschouwd, 
die groeven van onbehaaglijkheid trokken in de voorhoofden van 
Zij die litteraire of muzikale achtergronden bezaten, rezen toch even van 
hun stoel op, als daar de sprankelende figuur van Carry van Bruggen (Het

van

maar 
de chefs.

146



huisje aan de sloot) voorbijkwam, of de toen al wat gebogen gestalte van 
dr. Willem Rooyaards; Rooyaards, die zich nooit zou hebben laten over
halen om voor de microfoon te komen, als Louis Zimmermann hem daar
toe niet had bewogen. Hij koos de Toespraak tot de Hoofden van Lebak 
uit Multatuli’s Max Havelaar en om ruimschoots tijd te hebben om te 
repeteren verscheen hij vroeg in de NSF.

Hem werd de kamer van de administrateur ter beschikking gesteld en 
weldra klonk daar die orgelende stem door de gesloten deur heen: “De 
Grote Heer te Buitenzorg is rechtvaardig en wil dat ieder zijn plicht 
doe . .

Maar het noodlot wilde, dat op die avond de heer Wackers, voor wie het 
omroepgedoe — dat zich natuurlijk in hoofdzaak na kantoortijd afspeelde — 
een nogal wezensvreemde aangelegenheid was, iets in zijn directiekamer 
aan de Jan van der Heijdenstraat-zijde wenste uit te werken. Hij opende 
de deur en waande zich in een vreemd huis, toen hem daar de liefelijke 
klanken tegemoet deinden van de ouverture De Kalief van Bagdad, ont- 
tokkeld aan talloze mandolines, onder leiding van mejuffrouw Marie Tap- 
king, muzieklerares en costumière te Hilversum. Het was nu eenmaal een 
aanvaarde praktijk dat na sluitingstijd van het N SF-kantoor “als er weinig 
pannen op het dak waren”, alle lokaliteiten met enige representatieve 
allure in gebruik werden genomen als wachtkamer of als repetitieruimte... 
De heer Wackers sloot met een haastig gemompeld “pardon” de deur en 
begaf zich toen — als tweede keus — naar de kamer van de administrateur. 
Daar hoorde hij zich toebijten: “Over misslagen van groveren aard... 
over knevelarij en onderdrukking spreek ik niet. . . zoiets zal niet voor
komen, niet waar mijnheer de Adipati?”.

Toen gaf de directeur het op. Deze wonderlijke NSF, die hem al zovele 
zorgen had gegeven, was nu veranderd in een dolhuis!

Doch men zag er ook veel dat het hart verkwikte of de verbeelding prik
kelde. Stralend en joviaal koutend was daar bijvoorbeeld Louis Zimmer
mann, die eindeloos zijn viool stemde alvorens hij voor de microfoon trad; 
of niemand minder dan de Minister-president Hendrikus Colijn, die op 27 
juni 1924 voor de eerste maal in de geschiedenis van de praktische staat
kunde zijn visie op de toestand van ’s lands financiën per radio kwam geven 
onder de titel: De financiële toestand en de toekomst. Een evenement dat 
zo nieuw was, dat gemeenteraden in vergadering bijeen, de zitting ge-
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durende de rede van de Minister-president schorsten, teneinde collectief 
naar hem te luisteren.

Colijn verklaarde openhartig, dat hij op gezag van degene die hem had 
uitgenodigd, was gekomen om het hele land toe te spreken, maar dat hij 
er geen idee van had hoe dat kon en ging. Toen hij in het kleine geïmprovi
seerde studiootje zag, dat daar niets indrukwekkenders aanwezig was dan 
de wonderlijke cilinder van de toen in zwang zijnde Sykes-Round micro
foon, met het minuscule spoeltje, dat met een pluk watten op de as van de 
cilinder was gehangen, zei de minister half verbaasd en half teleurgesteld: 
“Is dat alles?”. Hij kon haast niet geloven, dat met zo weinig zichtbare 
middelen een, naar zijn zeggen, “zo merkwaardig effect” kon worden 
bereikt. Met één been geheven op een stoel, de duimen in de armsgaten van 
zijn vest, stak hij staande voor de microfoon zijn speech af, zonder enig 
ander geschreven hulpmiddel dan enkele losse aantekeningen.

was ternauwernood uitgesproken, of de telefoons van de NSF 
stonden witheet om de spreker te verzekeren, dat men hem woord voor 
woord had verstaan. “Dat wordt wat,” zei Colijn, toen hij er enkele zelf 
had beantwoord, “deze laatste was Wibaut, de socialistische wethouder 
van Amsterdam, die mij goed heeft verstaan, maar zich het recht voor
behoudt mij tegen te spreken.”

Ingenieur White liet onze premier na afloop “de zender” zien. “Do you 
mind,” zei de bewindsman na lang en aandachtig de vreemde verzameling 
instrumenten te hebben bekeken, “if I confess that I don’t understand the 
meaning of all this and that it looks to me like an auctioner’s collection?” 
“Not at all, your Excellency,” zei White, “it is an auctioner’s collection!”

Hij

Met ontroering en eerbied, met dat “schwarmerische” gevoel van “morgen 
is mijn dichter jarig”, zag de litterairgevoelige employé soms de grote 
figuren uit de wereld van letterkunde en dramaturgie binnenstappen, om 
kennis te maken met het nieuwe wonder van de tijd, waarvan vrienden 
hun hadden verteld. Daar was bijvoorbeeld de schuchtere, wat onhandige 
dr. Frederik van Eeden, de schrijver van De kleine Johannes, de ontleder 
van de mensenziel in haar ragfijne tederheden en de geselaar van maat
schappelijke onreinheid. Hij droeg zijn gedicht Mijn Handen voor en 
daarna een fragment uit zijn Lioba, waarin de passage voorkomt die nu 
gebeiteld staat aan de ingang van de AVRO-studio:
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Hem is de sterkste sterkte die ’t verband 
aller begeert’ en wilde krachten kent 
en richt hen naar een eenig eevenwicht.

Daar waren Henri Borel en Emil Ludwig, de bekende romantiseur van 
zovele historische figuren; Top Naeff, dr. Jac. van Ginneken S.J., de taal
vorser uit het Amsterdamse Trippenhuis en dr. H. Nolst Trénité, meer 
bekend als Charivarius van De Groene. Men zag Herman Poort, de 
Groningse bard en de acteur Hubert de la Roche, de Vlaamse Coquélin; 
men zag Rika Hopper, die zelf tot tranen werd geroerd, toen zij de Kuras- 
siers van Canrobert voordroeg — waarbij zij de NSF-omroeper, tor zijn 
schrik, promoveerde tot tijdelijk tegenspeler. Gelukkig beperkte dit zich 
tot woorden en zinnen als: “Ja Sire!” en “’t Zal geschieën!”.

Daar was Evert Cornelis, de te vroeg ontslapen dirigent van het USO, 
die de eerste uitzending voor enige microfoon ter wereld leidde van de 
Matthaus Passion (Tweede Paasdag, 21 april 192.4). Daar was de tengere, 
kleine figuur van Bela Bartok; daar was die andere grote pianist Dirk 
Schafer, voor wie de studiolampjes altijd met zachte stoffen werden om
kleed, omdat hij zich in gedempt licht behaaglijk en geïnspireerd voelde.

Daar waren voorts de opera-bariton Richard van Helvoirt Pel, de ge
vierde soubrette Greta Santhagens-Manders; Emil van Bosch, de verafgode 
operette-tenor die, toen de portier aan het hek hem naar zijn naam vroeg, 
antwoordde: “Ik ben Don Cesar de Bazan”. Daarnaast schitterden gees
tige, talentrijke vrouwen, ongelooflijk bereisd en briljant als Ellen Forest, 
Caroline van Lanckeren-van Dommelen, Esther Wijnandts Francken- 
Dijserinck. Daar zag men tenslotte de fijnzinnige Nederlandse auteur mr. 
C. P. van Rossum; de veelzijdige hoofdredacteur van het Nieuws van den 
Dag en verdienstelijk amateur-astronoom dr. C. Easton; begaafde geeste
lijken als dr. Gerard Brom - en zovele anderen, wier namen dierbare 
echo’s werden uit een nimmer overtroffen verleden.

.

ONBEVANGEN INTOCHT DER RADIORECLAME

Er was ook de eerste beroemde gouden “radio-verkiezings-redenaarsploeg”, 
die op 30 juni 1925 voor de eerste maal van de radio gebruik maakte om, 
aan de vooravond van de tweedekamerverkiezingen, de kiezers te bewegen
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op de door hen vertegenwoordigde partijen te stemmen. Deze ploeg be
stond uit mr. H. C. Dresselhuys (Lib.), dr. F. M. Wibaut (SDAP), jhr. mr. 
D. J. de Geer (CH), H. Colijn (AR), mr. A. I. M. J. baron van Wijnbergen 
(RK), mr. H. P. Marchant (VD), mr. J. G. Schürmann (Vaderlands Ver
bond), prof. mr. F. M. Heeres (Dem. Partij), dr. A. van der Mijle (Nat. 
Bond voor Bezuiniging) en A. Braat (Plattelanders).

De volgende dag wijdden de dagbladen prijzende artikelen aan de 
geslaagde verkiezingsuitzending. De Provinciale Noord-Brabantsche en 
’s Hertogenbossche Courant besloot haar beschouwing aldus:

“De strijd is gestreden. Op de inhoud van de redevoeringen behoeven 
we niet meer terug te komen, maar wat we hebben willen vastleggen is het 
feit, dat de radio-omroep, als middel om te trachten zijn gedachten bij 
tienduizenden tegelijk ingang te doen vinden, als zeer belangrijk, door hen 
die over ons regeren willen, is erkend.

Mogen de sprekers, als zij straks op hun zetels op het Binnenhof hebben 
plaatsgenomen, zich dat halfuurtje voor de microfoon herinneren; de 
waarde van een goede radio-omroep ook dan erkennen en medehelpen tot 
stichting van een prima Nationale Omroep, op dezelfde leest geschoeid als 
de British Broadcasting Company.

De Hilversumsche Draadlooze Omroep verdient lof voor de zeer onpar
tijdige wijze, waarop hij ook thans weer getracht heeft een ieder het zijne te 
geven, waardoor de radio aan populariteit weer heel wat heeft gewonnen.”

De omroep van de NSF kwam bij radio-luisterend Nederland onweer
staanbaar in het middelpunt van de belangstelling te staan. Hij bracht een 
nieuw element in de conversatie, als gevolg van het feit, dat vele duizenden 
— op grote afstanden van elkaar - gelijktijdig iets hadden gehoord — neen: 
hetzelfde hadden gehoord. Dit maakte een levendiger debat mogelijk over 
inhoud en betekenis van het gehoorde, met het voorrecht dat bij iedere dis
cussie zo welkom is, namelijk eigen, veelzijdige, zintuigelijke waarneming.

Zag de NSF de mogelijkheden en de gevaren van het nieuwe middel 
dadelijk en scherp in hun volle omvang?

Een van de goede stelregels in de zakenwereld is, dat een onderneming 
zich onthoudt van het partij kiezen, of zelfs maar het verwikkeld raken in 
de tegenstellingen van het godsdienstige of politieke leven. In den regel 
bestaat voor zulk een afglijden bij een apparaten fabriek weinig gevaar. Zo
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gering leek die kans, dat het in gebruik nemen van de eerste omroepzender 
van de NSF niet aanstonds werd gevolgd door het bevel: “attentiesein 
op!”. Een fabriek, die met behulp van door haar geconstrueerde zend
apparaten in de eerste plaats wilde aantonen, hoezeer zij in de vervaar- 
diging van deze apparaten uitmuntte, kon echter niet volstaan met het 
uitzenden van bloedloze klanken. Zij moest, wilde zij haar doel — het ver
kopen van ontvangtoestellen — bevorderen, dus een keuze doen ten aan
zien van die klanken. Een ontwikkeling, die in Amerika heeft geleid tot 
machtige particuliere omroepmaatschappijen, en die nog heden ten dage 
door de zonen van Uncle Sam als de natuurlijkste zaak van de wereld 
wordt beschouwd.

De greep, die men door middel van de radio op de publieke aandacht kon 
krijgen, bleef niet lang verborgen voor hen, die beroepshalve die greep in 
allerlei vormen als reclame toepassen. Zo wendden zich de meest uiteen
lopende belangen tot de directie van de NSF met het verzoek de zender 
voor een dergelijk doel te mogen huren. Zelfs het instituut van de sponsored 
programs dook in die tijd reeds op, in de vorm van operette-uitvoeringen 
onder leiding van Chris de Vos, die door het weekblad Het Leven werden 
gefinancierd.

De directie van de NSF was echter, in het algemeen gesproken, nogal 
terughoudend met het verhuren van de zender en dat beleid scheen voors
hands genoegzame waarborgen te bieden tegen allerlei kritiek, die het 
succes op de voet zou kunnen volgen. Met het noemen van enkele voor
beelden, die aantonen hoe voorzichtig men met dit nieuwe medium moest 
omgaan om niet in de ijselijkste perikelen te geraken, blijve deze faze van 
de zendhistorie afgedaan.

Een van de beminnelijkste ervaringen met de doeltreffendheid van de 
radio als instrument van werving ontstond uit een vermakelijke opmerking 
van het comitélid B. Suermondt, arts te Hilversum. Het is een voorval, 
waarover de “ouden van dagen” in de Omroep het nog steeds met glin
sterende ogen hebben. Op een lenteavond in 1924 zei hij tot de luisteraars, 
zo langs zijn neus weg: “Dat kraken wat U hoort, ligt niet aan Uw toestel, 
maar aan de stoel waarop ik zit; ik verklap heus geen geheim, wanneer ik 
zeg dat wij er hier vrij armoedig bij zitten”. De luisteraars brachten in een 
ommezien 700 gulden bijeen, welk bedrag Suermondt de naam gaf van 
Krakendestoelfonds. Op 14 juni 1924 was voor dat geld, aangevuld met een
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schenking van de NSF, een nieuwe stoel gekocht en de gehele omroep- 
studio — de voormalige tekenkamer — gestoffeerd volgens ontwerp en op 
aanwijzingen van Hilversums stadsarchitect W. M. Dudok.

Het tweede voorbeeld betreft een uitzending uit de Diamantbeurs in 
Amsterdam, welke tevens geldt als de eerste buiten-Gooise lijnuitzending. 
Een figuur uit een godsdienstige beweging, die in Amerika grote aanhang 
had verworven, was Judge Rutherford, die op zijn doorreis door Nederland 
in Amsterdam een spreekbeurt vervulde. De meeting in de Diamantbeurs 
was een indrukwekkende massabijeenkomst die enige uren duurde en op 
kosten van de organisatie van begin tot eind werd uitgezonden.

Het staat wel vast, dat deze uitzending een sterk licht heeft geworpen 
in de ogen van hen, wier plaats of invloed in het religieuze leven hen bij 
voortduring bedacht deed zijn op het verschijnen van nieuwe middelen tot 
het verbreiden van het Evangelie.

Het derde voorbeeld betreft omroepreclame van het zuiverste water. 
Aan de omroeper werd namelijk door de directie opgedragen, om op een 
druilerige en trieste dag te wijzen op de beschuttende werking van een 
regenjas uit de voorraad van de firma Peek en Cloppenburg. Dit geschiedde 
op een van de mistroostigste herfstavonden van het jaar 1924 in een vorm, 
waarvan men mag aannemen, dat hij de piek van Peeks regenjassen- 
verkoopkromme centimeters buiten het ruitjespapier heeft doen vliegen.

De onbevangenheid dier dagen, zeer goed af te meten tegen het einde
loos gekrakeel, dat wij in de huidige tijd moeten beluisteren ten aanzien 
van het verwarde probleem: geen reclame-wel reclame, vinden wij ook 
terug in deze dagbladadvertentie: “5 October 1925,3 uur n.m. Uitzending 
door de NSF. Mevrouw Suze Luger zingt eenige liederen ter gelegenheid 
van de aanbieding van een complete radio-installatie aan het Binnengast
huis te Amsterdam door de directie van het geïllustreerde weekblad Het 
Leven.”

Ook de firma Jamin te Rotterdam schakelde eenmaal de NSF-zender in 
voor reclamedoeleinden door het houden van een boeiende lezing over het 
vervaardigen van suikerwerken onder de Erasmiaanse titel Lof der Zoet
heid. Aan het slot maakte zij bekend, dat er voor de eerste vijf luisteraars, 
die zich aan haar fabriek in Rotterdam zouden melden, een versnapering 
gereed lag. Zij wist niet wat zij ontketende. In een ommezien kwam een 
enorme menigte op de been, die terstond in wedstrijd-spirit ontstak en een
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wedloop begon met een grimmigheid, waarbij de bestorming van de 
Bastille tot een statig schrijden verbleekte.

Was dit alles nog vriendelijk of humoristisch van aard, er waren ook 
andere bewijzen voor de macht van de microfoon: venijniger, onbehaag
lijker en moeilijker te hanteren. Daar is het voorbeeld van de hervormd- 
religieuze groepering, die op 15 september 1925 de NSF-zender huurde 
voor het uitzenden van een herdenking van de sterfdag van de geloofs- 
martelaar Jan de Bakker. Ds. G. Westmijse uit Drachten, die hierbij onder 
anderen het woord voerde, keerde zich onverhoeds in zó heftige termen 
tegen de Rooms Katholieke Kerk, dat de vertegenwoordiger van de NSF- 
directie het besluit nam om de uitzending af te breken. Deze onvermijde
lijke daad spaarde de directie van de NSF echter niet voor de rooms katho
lieke verontwaardiging voor hetgeen al vóór de afsluiting was gesproken. 
Evenmin werd de directie gespaard voor de woede van hen, die werden 
afgesloten en van degenen die met instemming of uit nieuwsgierigheid 
hadden geluisterd. Deze zaak werd dan ook een cause célbbre, die ont
zaglijk veel stof deed opdwarrelen en die zelfs voor de Regering aanleiding 
werd tot het inwinnen van inlichtingen.

Nu de radio-omroep welhaast even oud is als de NSF, nu wij kunnen 
rondschouwen in het licht van tientallen jaren ervaring met een technisch 
middel om miljoenen mensen op hetzelfde ogenblik in de beslotenheid van 
hun huiskamers toe te spreken, zonder dat de spreker de matigende of aan
vurende invloed kan ondergaan van zijn gehoor: nu is het gemakkelijk om 
kritiek uit te spreken over een beleid, dat enkele excessen van deze aard 
niet wist te voorkomen. Maar in de jaren twintig miste men die ervaring. 
De voorstelling die men had van de werking van het per omroep uit
wiekende woord was nog nimmer goed aan een werkelijk bewogen response 
getoetst. De gelegenheid had zich daartoe niet voorgedaan. De Jan de 
Bakker-herdenking was in dit opzicht een onthutsende, maar leerrijke 
ervaring.

De directie van de NSF vond in dit incident aanleiding om nog meer 
dan tevoren te bevorderen, dat het omroepprogramma zou worden ge
scheiden van de verantwoordelijkheid van de fabriek. Maar eerst zou nog 
ondervinding worden opgedaan van eervoller en ontroerender aard; onder
vinding, die ook de leermeesteres zou worden bij de gebeurtenissen, welke 
ons land ruim een kwart eeuw later op verbijsterende wijze overvielen.
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VOOR HET EERST: NATIONAAL RADIO-ALARNl!

Het was nieuwjaarsdag 1926, toen gestage regenval hier en bovenstrooms 
de grote rivieren buiten haar oevers deed treden. Aanvankelijk ving men 
de watervloed op met de bekende routinemaatregelen. De uiterwaarden 
overstroomden, de stuwen werden gestreken, de Beerse Overlaat kwam 
in werking. Maar op zondag 3 januari 1926 steeg het water tot zorg
wekkende hoogte. Er ontstond een noodtoestand in het Land van Maas 
en Waal. ..

Tijdens de uitzending van het omroepprogramma rinkelde de telefoon. 
De Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland sprak. Hij ver
zocht dringend om het uitspreken van een oproep om hulp en legde er de 
nadruk op, dat vóór alles behoefte bestond aan weinig diepgang makende 
vaartuigen voor het redden van in hun woningen door het water bedreigde 
burgers. In de tweede plaats was er behoefte aan brood en aan brandstof 
voor petroleumtoestellen. Overigens aan stoer manvolk dat reddingswerk 
kon verrichten.

Op dat moment speelde het HDO-orkest van Frangois Lupgens Eine 
kleine Nachtmusik voor een zich van geen bijzondere zorg bewuste natie. 
En toen gebeurde het: Mozarts muzikale droom werd doorbroken door de 
omroeper, die met nauwelijks bedwongen emotie de oproep van de Gel
derse Commissaris uitsprak! Binnen vijf minuten stonden de zes telefoon
lijnen van de NSF wit-heet. De telefoniste waarschuwde weldra dat er 
achttien aanvragen op afwikkeling wachtten. De inhoud van die mede
delingen was eensluidend: men zou helpen!

De BPM liet weten, dat al haar magazijnhouders in de bedreigde streek 
en daaromheen orders hadden, hun voorraden petroleum en andere brand
stoffen gratis ter beschikking te stellen van bevoegde distributeurs. Burge
meester De Vlugt van Amsterdam belde op en zei, dat hij de order had 
gegeven, dat een vloot zolderschuiten onmiddellijk moest afvaren. Militaire 
korpsen werden op weg gezonden naar het overstroomde gebied. Uit 
Bussum rukte een groep zeeverkenners het voorplein van de NSF op, met 
de boodschap: “Bezorg ons een vrachtauto en we gaan”; het verkrijgen 
van die vrachtauto was een “blaasje werk”. Uit Groningen, Friesland, 
overal vandaan, werd hulp toegezegd; dekens, kleding, mankracht, alles 
werd in overvloed aangeboden of was reeds onderweg. De gezamenlijke
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bakkers boden zoveel brood aan als nodig was. Een artsenorganisatie was 
in een oogwenk uit de grond gestampt.

Het was zo ontroerend en zo overweldigend, dat nog diezelfde avond 
de Commissaris der Koningin in Gelderland met de grootste moeite en 
met de scherpste voorrang weer tot de NSF kon doordringen, met het 
verzoek om een oproep uit te spreken tot voorlopige opschorting van 
verdere hulpacties. Het reddingswerk dreigde te verstikken onder de toe
snellende redders. De NSF-zender had met verbluffende snelheid groots 
werk van nationale betekenis verricht.

Keren wij na deze boeiende facetten van de omroephistorie — die de NSF 
ook binnen luttele jaren verzekerden van een beslist ongewone sympathie 
in den lande — terug naar de sterk opbloeiende verkoop van toestellen en 
onderdelen. Want de fabriek leefde voort. Wij hebben haar, zoals de lezer 
zich zal herinneren, achtergelaten met het probleem van de gelijkrichter 
voor het laden van accu’s.

WASSEND GETIJ

De constructeurs van de NSF peinsden over de mogelijkheid om het gelijk- 
richterprobleem op te lossen. Maar wie kon hier met vrucht beginnen, 
zonder te beschikken over een lamp, in staat om wisselstroom in gelijk
stroom om te vormen ? Wat deed Philips nu op het ogenblik, waarop de 
NSF-constructeurs zich het hoofd braken over het vervaardigen van een 
goedkope gelijkrichter? - Zij deed hetzelfde, met dien verstande dat 
Philips, begerig om het aantal lampen dat de mensheid gemak en nut 
verschaft te vergroten, een gelijkricht“lamp” ontwikkelde, die in staat 
moest zijn om wisselstroom uit het lichtnet om te vormen tot gelijkstroom. 
Juist wat de radio-amateur nodig heeft. Maar om zo’n lamp aan het werk 
te kunnen zetten, waren er bijkomstige dingen nodig die niet behoorden 
tot het normale fabricagewerk van een lampenfabriek. Transformatoren 
moesten bijvoorbeeld worden gewikkeld en van ijzerkernen voorzien, om 
de 220 volt van het lichtnet om te vormen in de 25 volt laadspanning voor 
de accu’s en de 2 of 3 volt gloeispanning voor de gelijkrichtlamp. Philips 
stond nog op het standpunt van: schoenmaker houd je bij je leest. Wij zijn 
lampenfabriek, oordeelde men daar waarschijnlijk; wij gaan ons niet be-
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geven op het terrein van de apparatenfabriek. Omdat er een aantal proef
modellen nodig was om tot een aantrekkelijke vorm van de nieuwe gelijk- 
richter te komen, plaatste de onderneming, zonder haar naam te noemen, 
dus een advertentie in de dagbladen. “Offerten gevraagd van instrument
makerijen voor de vervaardiging van een aantal modellen van een nieuw 
apparaat; brieven onder nummer zoveel aan het bureau van dit blad”.

Er kan nu — en dan waarschijnlijk vruchteloos - worden geredetwist 
over het wispelturige karakter van schikgodinnen. Wordt het lot van 
mensen en bedrijven op andere wijze gesponnen dan door het blinde 
toeval? Toch is er iets meer dan nuchterheid nodig om het gewoon te 
vinden, dat de fabrieksleider van de NSF, R. Hullen, die advertentie las, er 
op schreef en van Philips te horen kreeg: “Kom eens praten”. Hetgeen 
leidde rot de bestelling van 24 gelijkrichters, met gebruikmaking van 
Philips’ gelijkricht- en weerstandlampen.

De constructeurs van de N SF zetten zich nu aan het werk om een goed
kope gelijkrichter te ontwerpen. Zij waren verlangend ook tegenover 
Eindhoven te tonen wat zij konden, want Philips had uitzicht geopend op 
nabestellingen, wanneer het proefmodel daartoe zou aanmoedigen. Zij 
legden er om zo te zeggen hun hele ziel in. Zij construeerden de grond- 
plaat, probeerden zo zuinig mogelijk de lamellen te stampen uit het trans- 
formatorblik, stelden een handig bedradingsplan samen en ontwierpen een 
aardig er uitziend metalen huis om het geheel te omvatten. Het wordt een 
NSF-gelijkrichter met gebruikmaking van Philips-lampen. Toen het eerste 
exemplaar binnenshuis werd getoond, viel terstond de naam die het niet 
meer zou verliezen: het theestoof je. Een spontane naamgeving is soms 
merkwaardig raak, want in dit geval wees zij op een meestal als bijkomstig 
beschouwde eigenschap van het toestel: het zag er allergezelligst uit. Het 
gaf een vriendelijke noot aan de huiskamer en het veroverde daarom aan
stonds het hart van de huisvrouw. Als geschenk voor manlief verwierf het 
later dan ook grote populariteit. En als apparaat werkte het feilloos. Het 
was een vondst!

Philips was er duidelijk mee ingenomen. De Eindhovenaren bestelden er 
meer van. Eerst tientallen, toen honderdtallen, tenslotte duizend- en tien
duizendtallen. Het succes was verkwikkend en de verkoopafdeling van de 
NSF kon er niet genoeg van krijgen. Het verfrissend besef van een goed 
en gewild artikel te maken, doordrong de hele fabrieksatmosfeer. De NSF

ï56



'

kón het dan toch maar, als kans en bekwaamheid elkaar de hand reiken! 
Weldra voegde zich daarbij een ongekend verschijnsel, waarvan men de 
pikante smaak nimmer had geproefd: de fabriek was ternauwernood op
gewassen tegen de vraag. De man van Verkoop was opgewonden en hield 
niet op te verzekeren dat de akkers, die zo lang kwijnden, nu smeekten om 
zijn zeis! Ontneem een verkoper de kans om te opereren op een gloeiend 
hete markt en men tornt aan zijn levensgeluk. En kent U dat schijnbaar 
wanhopige, maar in wezen trots ademende gebaar van de fabriekschef, 
waarmee hij tot de smekers om méér toestellen wil zeggen: “Ik zal zien 
wat ik kan doen”? En de fabriek zelf werkte op topcapaciteit: men haalde 
de theestoof jes als het ware onder de handen van de keuringsafdeling weg.

Nu was dan eindelijk het schip met goud voor de kade gemeerd! Men 
vond dat het dus tijd werd om de absorptiecapaciteit van de buitenlandse 
markt te gaan verkennen. Toen echter een bespreking zou plaatsvinden 
met Duitse gegadigden hief Philips een vermanende vinger! Het was in 
haar ogen geen NSF- maar een Philips-gelijkrichter. Althans een NSF- 
Philips-produkt, zoals op het bovendeksel viel te lezen. De invloed van de 
vlagverwisseling deed zich nu gelden!

Het slagen van het artikel was aan de grote Eindhovense onderneming 
niet ontgaan. Haar ogen waren nu wijd open voor de betekenis van dit 
zich als een olievlek uitbreidende radio-amateurisme. Dat was geen zaak 
meer, die en bagatelle kon worden behandeld! Philips liet de blik glijden 
over het terrein dat zich uitstrekte buiten het territoor van de lamp in al 
haar verschijningsvormen. Buiten die ompaling ontdekte zij, hoezeer alles 
wat met radio verband houdt fundamenteel afhankelijk zou zijn van de 
vacuumbuis, die alleen zij kon maken.

In die nieuwe radiowereld was zij aanvankelijk binnengeslenterd door 
de beroepen die op haar werden gedaan om zend- en ontvangbuizen te 
maken. Het was begonnen met enige buizen voor Idzerda: de eerste radio- 
lamp stond bekend als de Philips-IDZ-lamp. Het is goed om daarbij aan te 
stippen, dat die eerste lamp alle uiterlijke kenmerken had van een spruit 
uit een gloeilampenfamilie. Een fabriekstraditie schijnt aan haar produkten 
erfelijke trekken mee te geven. En zo bezat de eerste Philips-radiolamp ook 
de kenmerken van een elektrische gloeilamp met fitting. Het zou nog jaren 
duren, eer het zinloze van de fittingconstructie aan de dag trad en de tot 
heden toe gehandhaafde “pootjes”-constructie in zwang kwam. Misschien
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was dat wel het ogenblik waarop men, inziende dat een radiolamp heel 
wat anders is dan de gloeilamp als bron voor kunstlicht, een eigen naam 
bedacht en voortaan sprak van een “buis”.

Overigens: Fhistoire se répète, de geschiedenis herhaalt zich wanneer 
Philips later belangstelling krijgt voor het telefoon wezen. Deze volstrekt 
toekomstbeheersende kenteringstijden in het leven van een industrie 
vormen de grote bekoring voor de kroniekschrijver, die het voorrecht 
heeft dat zijn uitkijkpost zoveel hoger is gelegen dan die van de tijdgenoten.

De snel toenemende vraag naar radiobuizen, dioden voor gelijkrichters 
en speciale weerstandslampen, alle bestemd om een rol te spelen in eind- 
fabrikaten van een andere industrie dan die van Philips; de gelijkrichter- 
bestellingen van de NSF; de stappen van de NSF in de richting van de 
Lampenfabriek Holland, om te onderzoeken in hoeverre een samengaan 
van een lampenfabriek en een radio-apparatenfabriek — met het zwaarte
punt bij de laatste - mogelijk was; de vraag naar zendlampen, ook uit het 
buitenland — dat alles deed bij Philips de vraag rijzen, in hoeverre hier een 
getijstroming werkzaam was, die om tijdige bebakening vroeg. Aanvan
kelijk had men het radio-amateurisme niet au serieux genomen; het werd 
beschouwd als een bevlieging van enkelen met een exclusief gerichte be
langstelling, zonder kans op wijder armslag; zoiets als de amateur-beoefe- 
naars van de sterrenkunde, die goedkope telescopen begeerden, maar niets 
dat binnen de fabricagesfeer viel van massa-artikelen. Glas is onze grond
stof, vond men, maar geen transformatorblikjes, houtwerk, eboniet en 
montagedraad.

Dat gezichtspunt werd prijsgegeven onder de overtuigingskracht der 
verschijnselen. In de verte bespeurde het geoefende, commerciële oor het 
zacht aanzwellende gegrom van een weldadige vloedgolf, waarvan nie
mand zal hebben gepeild hoe uitgestrekt de uiterwaarden waren die door 
haar bezinksel vruchtbare landouwen zouden worden.

Het was een leven verrijkend en daardoor uiterst belangrijk moment voor 
Philips, toen zij besloot haar activiteiten tot in dit nieuwe gebied uit te 
strekken; toen zij het voornemen opvatte om haar industriële elan, haar 
ervaring, haar wetenschappelijke staf, haar werktuigkundige bedrevenheid 
en haar financiële potenties ook tot gelding te brengen in die kleine, 
gerenommeerde, maar toch nog broze NSF.
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TUSSEN ONTROERING EN INZICHT

De vlagwisseling deed zich gelden, zeiden wij en we bedoelden daarmede 
ook, dat wat tot dusver wetenschap was gebleven in directie- en commis
sariskamer, doordrong tot de staf van de administratie en van de fabriek. 
Men begreep, dat de NSF feitelijk door Philips was geabsorbeerd. Enkele 
verschijnselen uit het recente verleden werden nu beter verstaan. De 
gebeurtenissen hadden hun schaduw vooruit geworpen. Eind 1924 — zo 
herinnerde men zich nu — streek reeds de adem van Eindhoven over Hil
versum. Dat was dus de verklaring voor het feit, dat er steeds meer orders 
van Philips binnenliepen en dat er — ter keuring van vervaardigde werk
stukken — steeds meer Philipscontroleurs over de vloer waren. De construc- 
tieafdeling voor radiozenders en -ontvangers ten behoeve van burgerlijke 
en militaire overheden had, voor het vaststellen van de eisen voor zend
en ontvangbuizen, een inniger wordend contact moeten onderhouden met 
de buizenexperts in Eindhoven . . . Als men zijn herinnering nog eens 
raadpleegde waren er meer symptomen geweest, die men in de haast van 
het dagelijkse werk over het hoofd had gezien. Dat was ’t ’m dus! Een 
tijdperk was afgesloten! De Nederlandse reders hadden dus het terrein der 
industriële bedrijvigheid verlaten, waarop zij zich zes, zeven jaren — niet tot 
hun gewin — hadden bewogen. Zij waren naar hun schepen teruggekeerd 
als wiser and sadder men. “Vaarwel mijn Hilversum,” hadden zij binnens
monds gezegd; “verwacht een andere heer!” Het nieuws was dus niet vol
strekt onverwacht gekomen, maar nu men het zich goed realiseerde ontroer
de het toch. “Moest dat nu?” luidde de begrijpelijke eerste reactie. Nu begon 
het juist goed te gaan. Er was toch wel even verslagenheid. Na jaren van 
vallen en opstaan waren er nu goede en gezochte produkten en... ziedaar!

“Hoe stond de NSF er voor?”, vroeg nu de “koffietafel” zich af in het 
eerste halfjaar van 192.5, zo ongeveer ten tijde van het besluit van Philips 
om een bod op de NSF te doen. Een nuchtere vraag, die men nuchter 
trachtte te beantwoorden. Wat de omzet aan artikelen voor radio-amateurs 
betrof, in de eerste vier maanden van 1925 bedroeg die 179.000 gulden. 
Men rekende hierbij op 15% winst, zijnde 26.900 gulden. Op de gelijk- 
richters voor Philips werd in die vier maanden 30.500 gulden verdiend, 
zodat er een winst was gemaakt van totaal 66.400 gulden. De ongedekte 
algemene kosten hadden echter 34.000 gulden vereist, waarbij nog 8.500
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gulden kwam aan rente voor gemaakte schulden. Het nadelig saldo met 
betrekking tot de ongedekte kosten ontstond evenwel, doordat rekening 
was gehouden met 17.000 gulden afschrijving op bezittingen. Er was dus 
23.900 gulden over.

Verder was er op 1 mei nog af te leveren 320.000 gulden aan orders, die 
een winst van 50.000 gulden in uitzicht stelden. De rijwielen zetten hierbij 
niet de verhoopte zoden aan de dijk, de houtbewerking evenmin.

Er was nu een aparte afdeling Verkoop onder leiding van de nieuwe 
mededirecteur H. Giesen. Deze was er toe overgegaan een korps NSF- 
dealers te stichten, die ieder een operatiegebied toegewezen hadden ge
kregen, waarbinnen zij exclusief als verkopers optraden. Op 1 mei 1925 
waren er met veertien van deze firma’s contracten afgesloten voor een 
minimumomzet per jaar.

Dat de heer Giesen de toekomst niet somber inzag bewees zijn opdracht 
aan de fabriek voor de vervaardiging van: 500 ontvangtoestellen type M3, 
1000 kristalontvangers, 300 ontvangers type W4, 300 versterkers type W8, 
1000 variabele condensatoren, 200 zeefkringen, 500 combinaties van de 
typen W4 en W8, 50 apparaten type Koninginnetoestel.

Als een aangename noot tegenover vroegere dissonanten hoorde men 
nu, dat onder de uitverkoren exclusieve NSF-dealers zich ook Radio 
Holland bevond. De zusters konden nu blijkbaar beter met elkaar omgaan 
dan in 1920! Zelden zal een verhouding een extra vriendschappelijk accent 
ontvangen door een heengaan. In de relatie NSF-Radio Holland was dit 
wel het geval. De heer L. H. F. Wackers, die bij de verstrekking van de 
hypothecaire lening van vier ton aan de NSF weer mededirecteur was 
geworden, teneinde terdege een oog in het zeil te houden op de besteding 
ervan, vond nu dat hij de wachtpost zonder gevaar kon verlaten. De 
fabriek voer immers in het oog vallend beter. Directeur Giesen kende het 
klappen van de commerciële zweep, maar vooral: de belangen van het niet- 
risicodragend kapitaal werden door de zich voltrekkende overneming door 
Philips volledig veilig gesteld. Waarom zou hij langer in Hilversum blijven? 
Zijn hart was toch niet bij de fabriek. Dat was bij Radio Holland, de 
exploitatiemaatschappij, waar men wist waar men aan toe was en wier 
kapitaal op de gloeiende plaat van die grillige NSF maar dreigde weg te 
sissen. De hypothecaire lening was nu veilig als de Bank en het wakend oog 
van de voogd kon worden gemist.
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De rest van 1925 beantwoordde aan de verwachtingen die de eerste vier 
maanden opriepen, want het jaar besloot — na fikse afschrijvingen - met 
een nettowinst van ruim 79.000 gulden. Er werd geen dividend uitgekeerd; 
het winstsaldo werd gebruikt om de in vorige jaren geaccumuleerde ver
liezen gedeeltelijk te compenseren. Deze bedroegen daarna nog ruim 50.000 
gulden. In het verslag over 1925 aan aandeelhouders kon nu het volgende 
staan:

“Tot onze grote vreugde kon worden geconstateerd, dat het vertrouwen 
in onze fabriek en in ons kunnen steeds stijgende was en is. Wij hebben de 
indruk gekregen, dat de door ons gestichte radio-omroep en de door ons 
gebouwde omroepzenders er niet in geringe mate toe hebben bijgedragen 
de naam van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek populair te maken.

Op het gebied buiten de vervaardiging van eigenlijke radio-apparaten 
mochten wij belangrijke steun ondervinden in de vorm van grote orders 
van de zijde der N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, voor 
het vervaardigen van gelijkrichters en plaatspanningsapparaten.

Wij zijn in de fabricage dezer apparaten gelukkig geweest en menen te 
mogen vertrouwen, de ons gegeven orders tot tevredenheid van onze op
drachtgevers te hebben uitgevoerd.”

De exploitatieafdeling van de NSF — dat was, zoals men zich herinnert, 
de afdeling die de ontvangtoestellen voor de Beurs- en de Persdienst in een 
verhuursysteem exploiteerde — boekte in 1925 een winst van 11.018 gulden.

De orderportefeuille beliep per 1 juni 1926 een bedrag van 342.479 gulden. 
Hieronder bevonden zich twee torpedobootzenders, negen vlicgtuiginstal- 
laties AD 6 en een landstation voor de Marine. Voorts tien vliegtuig- 
zenders voor het Leger, twee duikbootinstallaties voor de Werf Feyenoord 
te Rotterdam, bestemd voor Turkse onderzeeërs en een kleine ton aan 
opdrachten voor blusvonkstations en richtingzoekers van Radio Holland.

Het hele beeld was er een van een fabriek, die na acht jaren worstelen om 
haar bestaan er eindelijk bovenop scheen te komen. Een fabriek, die geen 
gelegenheid tot arbeiden had laten voorbijgaan, die nu hogere en lagere 
technische krachten had om goede artikelen te fabriceren, maar die op 
twee punten nog kwetsbaar was. In de eerste plaats: de al te dunne be
zetting van de ontwerp- en researchafdeling, die eigenlijk alleen dreef op 
ingenieur White, wiens werkkracht beperkt en wiens gezondheid wankel 
was. In de tweede plaats: de nog geringe zekerheid omtrent regelmatig en
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eenvormig werk naast het speciale werk voor eenmalige of beperkte op
drachten. Philips kon dat geven.

Zelfs wanneer de NSF in 1918 onder gunstiger conjunctuurwind was 
afgezeild, zelfs wanneer onervarenheid in de fabricage van elektrische fijn- 
apparatuur in de beginjaren een geringere rol had gespeeld, zelfs wanneer 
de voorziening met bedrijfskapitaal nog onbekrompener zou zijn geschied, 
zou de ontwikkeling van de draadloze telegrafie en -telefonie haar hebben 
genoopt, een band met de lampenindustrie na te streven. Toen, zowel als 
later had de een de ander nodig. Misschien kan men het nog ’t beste zó 
stellen, dat een buizenfabriek zeer wel kan leven zonder fabriek van radio
zenders en -ontvangers, maar dat het omgekeerde veel moeilijker is. Een 
combinatie van beide is het doeltreffendst.

En de geschiedenis bewees dan ook, dat dit elkaar ontmoeten het start
punt was voor een ontplooiing, die de Gooise radio-industrie zou opheffen 
tot een instelling, welke tot de wereldmarkt vermocht door te dringen. De 
zestig meter hoge masten van Anton Philips waren geen manifestatie van 
sympathie alleen. Zij waren herauten van gerijpt industrieel inzicht. En in 
Hilversum begreep men dat — zij het niet altijd zonder enige moeite.

Anton Philips had van stonde af voor de geïmproviseerde radio-omroep 
grote waardering. Hij luisterde in Eindhoven naar de eerste zwierige 
pogingen van de NSF-omroepploeg en later naar die van de HDO. Wat 
hem hinderde, was de zwakte van de ontvangst in het zuiden, waardoor 
bij de geringste luchtstoring de uitzending onbevredigend kon zijn. Daar 
moest verandering in komen, vond hij. Hoe deden die knapen in Hilver
sum dat en welke bullen hadden zij daarvoor? En om poolshoogte te 
nemen, vaardigde hij dr. ing. N. A. Halbertsma naar Hilversum af.

Het was een gelukkige omstandigheid, dat deze afgezant en bewonderaar 
van de radio, gezegend met een laaiende en bruisende natuur, die alles wat 
zijn belangstelling had, met verkwikkende voortvarendheid aanpakte, deze 
opdracht ontving. Zo’n bondgenoot was voor Hilversum goud waard; het 
was dan ook voor een niet gering deel zijn werk, dat de heer Philips besloot 
de Marconi-mastjes van een meter of twaalf hoogte, die tot dusver de 
antenne droegen, te vervangen door de twee reeds genoemde vrijstaande 
vakwerktorens van ieder zestig meter hoogte. De latere “zingende torens 
van Hilversum”. Zij werden in oktober 1924 bij De Vries Robbé in 
Gorinchem besteld en tegen Kerstmis van dat zelfde jaar reeds torenden zij
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trots boven het fabrieksgebouw uit, als markant ontmoetingspunt van de 
NSF en Philips in de ontluikende wéreld van de elektronica.

Naar aanleiding van de diensten, die dr. Halbertsma als blijheid uit
stralende bemiddelaar had verleend, werd hem door de NSF de vraag 
voorgelegd, in hoeverre hij kans zag de belangstelling 
voor de jonge omroep op zodanige wijze te intensiveren, dat hij begrip zou 
tonen voor “de waarheid dat, indien de concerten van het Concertgebouw 
in Amsterdam zouden moeten worden uitgezonden, daarvoor fondsen 
nodig waren, waarover de huidige omroepleiding vergeefs had gepoogd de 
beschikking te krijgen”. Wel — de heer Philips was bereid hulp te verlenen 
bij het wegnemen van geldelijke staketsels, maar wenste toch zijn beslis
singen van geval tot geval afhankelijk te stellen van het vooraf op te geven 
bedrag.

Als beoordelaar van de mate, waarin de koorden van de beurs konden 
worden gevierd, verscheen een artistieke, zwierige, onberispelijk geklede 
jonge man met een twinkeling van humor in de ogen, die zich bekend
maakte als lid van het secretariaat der N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken 
te Eindhoven. Psychotechnische bureaus zouden, na het onverhoeds af
schieten van revolvers en het laten ontwarren van groene en rode koordjes, 
waarschijnlijk van hem hebben gezegd: watch thisyoung maris smoke!: 
blijf op deze veelbelovende jonge man acht slaan. En zij zouden gelijk 
hebben gekregen, want deze kwieke secretaris was de latere Minister van 
Buitenlandse Zaken mr. J. W. Beyen. Als directeur van de Wereldbank in 
Genève zal Zijne Excellentie wel voor heter vuren hebben gestaan bij het 
beoordelen van kredietaanvragen, dan voor dat van de NSF-omroeper, die 
bij hem rapport kwam uitbrengen over zijn besprekingen met de artistieke 
leiding van het Concertgebouw. Mr. Beyen gaf namens Philips zijn zegen 
aan de getroffen regeling en zo kon het eerste Concertgebouw-concert, 
dat per radio zou worden uitgezonden, op 8 januari 1925 plaats hebben.

Flet was aanstonds voor de technici van de NSF een opgaaf om van te 
duizelen, want de openingsweek van de versterkte Fïilversumsche Draad- 
looze Omroep bevatte niet minder dan twee volledige uitzendingen Con- 
certgebouw-programma’s onder leiding van Willem Mengelberg. Flet zou 
een dubbel feest worden. Een versterkte zender met nieuwe hoge torens, 
die de energie nog eens extra tot haar recht zouden laten komen en uit
zendingen van het vermaarde Nederlandse orkest dat in het zenit van zijn

de heer Philipsvan
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roem stond. De programma’s werden de kroonjuwelen van het eerste 
nummer van de Radio Luistergids, gloednieuw programmaweekblad van 
de HDO. Het programma voor 8 januari was slechts een aanloop tot dat 
wat op zaterdag io januari volgde. Deze dag was aangekondigd als “extra 
avond ter gelegenheid van de openingsweek”; een muzikaal evenement 
van de eerste orde.

Ook de zender werd met instemming van de heer Philips onder handen 
genomen. In Radio-Expres van 21 augustus 1925 verscheen dan ook het 
volgende bericht:

“Het zal de luisteraars interesseren te vernemen dat het omroepstation 
van de HDO, dat is de radiozender van de Nederlandsche Seintoestellen 
Fabriek te Hilversum, binnenkort zeer belangrijk zal worden versterkt. 
Feitelijk wordt er een geheel nieuwe omroepzender gebouwd, waarbij slechts 
enkele ondergeschikte onderdelen van het oude station worden ingelijfd. Dit 
oude station blijft dan ook onaangeroerd totdat het nieuwe geheel gereed is.

Het nieuwe station zal in een daarvoor uitsluitend gereserveerd stenen 
gebouw worden ondergebracht, welk gebouw door zijn gunstige ligging 
ten opzichte van de noordelijke radiotoren daarvoor als vanzelf is aan
gewezen. Als een grote bijzonderheid op het gebied van radio-omroep- 
stations moet worden vermeld, dat de oscillator van het nieuwe zend
station uit slechts één lamp zal bestaan van een ongewoon elektrisch ver
mogen. Deze lamp is reeds in aanmaak bij de Philips-fabrieken in Eind
hoven en zij behoort tot het bekende watergekoelde type.”

Op 8 juni 1925 werd - buiten de HDO om - het instituut van de radio- 
politieberichten op de zender gebracht. En wel ’s middags 12 uur en des 
avonds 7 uur. Het is altijd een omstreden instelling gebleven, totdat zij als 
regelmatig terugkerende uitzending uit de omroep verdween.

Op 7 september 1925 kwam de eerste kabelverbinding met het buiten
land tot stand. Hilversum werd aangesloten met Genève, alwaar de Franse 
premier Painlevé de nieuwe gebouwen van de Volkenbond inwijdde.

Op 1 oktober 1925 kon het eerste radionieuwsbericht door de HDO 
worden verbreid. Flet geschiedde onder verantwoordelijkheid van het Pers
bureau Vaz Dias te Amsterdam. En op 20 oktober 1925 sprak Ellen Forest 
voor het eerst voor de radio. Zij was er verrukt over en schreef onder andere:

“Nu pas begrijp ik ‘les hommes frénétiques’ van Pérochon en nu pas 
begrijp ik de magnetische bekoring van het vak van ingenieur en sedert
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gisteravond, sedert het ogenblik dat ik voor de radio heb gesproken, ben ik 
een wereld rijker; een wonderlijke wereld waarin ik pas de eerste schreden 
heb gedaan en die nog ontstellende verrassingen moet inhouden. Want 
waar dat mogelijk is, is immers niets onmogelijk!”

Dat de lijnuitzendingen soms een verrassend kwaliteitsniveau hadden, 
bleek bijvoorbeeld met de uitzending van Mozarts Don Juan uit de Am
sterdamse Stadsschouwburg op 27 mei 1926. Menige Mozart-minnaar met 
veeleisende smaak luisterde die avond bij vrienden of kennissen. Velen van 
hen kwamen tot de overweging: “Als de radio dat kan geven, wens ik óók 
een ontvangtoestel in mijn huis”.

ACHTER DE COULISSEN - EN VOOR HET VOETLICHT

De radio-omroep van de NSF was een zo populair instituut geworden, dat 
de luisteraars aan de fabriek begonnen te vragen om toezending van de 
programma’s, die zij in de komende week dacht uit te zenden. Het publiek 
maakte nog geen onderscheid tussen de uitzendingen van HDO of andere 
gebruikers van de zender. Men beschouwde alles als uitzendingen van de 
NSF en verlangde van de NSF een programmablad. De belangstelling 
hiervoor was zo groot, dat de directie toestemming verleende tot het 
stichten van een radioweekblad, mits dat op generlei wijze zakelijk met de 
NSF verbonden zou zijn. Wel wilde Philips deskundige krachten van haar 
persbureau tijdelijk opdragen het nieuwe blad behulpzaam te zijn bij zijn 
eerste schreden op het journalistieke pad.

Het kostte aanzienlijk meer moeite dan men zich nu kan voorstellen om 
een uitgever te vinden, die bereid was het risico van een radioweekblad te 
aanvaarden. Tenslotte gelukte dit met de Drukkerij facob van Campen, 
dochterinstelling van het Algemeen Handelsblad te Amsterdam, zodat op 
1 januari 1925 het eerste nummer verscheen van de Radio Luistergids.

Reeds op 1 mei van dat jaar kon dat orgaan op eigen kracht een goede 
toekomst tegemoet koersen en de loods van de NSF ging nu van boord. 
Opnieuw was een instelling gesticht en door de gevaren van de eerste 
jeugd heengeholpen. Op 1 januari 1927 telde de Radio Luistergids dertig
duizend abonnees.

De ontwikkeling van de radio-omroep nam in 1926 voor de NSF zulk 
een omvang aan en de bedrijvigheid in de fabriek ontplooide zich — mede
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door de van Philips ontvangen orders — zodanig, dat het programma- 
bedrijf temidden van dit alles tot een storende factor werd. Lokaliteiten, 
die nu voor andere doeleinden hard nodig waren, werden in gebruik ge
houden voor apparaten, machines en studio’s. De kantoorvertrekken waren 
des avonds repetitie-, wacht- en recreatieruimten voor de medewerkers. Niet 
altijd konden de sporen van dit gebruik tijdig en grondig worden uitgewist, 
zodat het samentreffen van de ordelijke en exacte sfeer van de kantoor
mensen en de bohémien-allure van de omroep achter de coulissen aanleiding 
gaf tot het optreden van wat de meteoroloog aanduidt als front-onweren.

Nu kwam dus het gedenkwaardige ogenblik waarop de omroep van de 
NSF afscheid nam. Alleen de zender bleef op het terrein van de fabriek, 
doch alles wat verband hield met programmavoorbereiding en -uitvoering 
verhuisde naar twee naast elkaar gelegen panden aan de Witten Hullweg 
te Hilversum. De grond waarop deze panden stonden maakt thans - on
bebouwd — deel uit van het terrein van het Hilversumse Raadhuis.

De Hilversumsche Draadlooze Omroep begon een eigen zelfstandig 
leven buiten de muren van de NSF. Een volwassen vogel verliet het ouder
lijke nest. Ja, men mag zeggen dat uit het lelijke jonge eendje een elegante 
zwaan was gegroeid, of, om de beeldspraak te gebruiken van dr. Mol, die 
in 1876 de ontwikkeling van de weefindustrie beschreef: Hilversums winter
koninkje is een adelaar geworden. — Doch voor het zover was, moest er 
binnen het hek van de fabriek toch nog veel leergeld worden betaald. De 
NSF-omroep, die zoveel voor het voetlicht bracht, riep begeerten en 
reacties te voorschijn in de maatschappij.

De suggesties, om onderwerpen voor de microfoon te behandelen en 
daarvoor met name genoemde sprekers uit te nodigen, waren te talrijk om 
haar ook maar voor een klein gedeelte te kunnen uitvoeren en deze toestand 
leidde telkens weer tot het doen van een keuze. Het kón niet anders. De 
betekenis, die men geleidelijk aan de omroep was gaan toekennen en de 
macht die het medium bezat om duizenden gelijktijdig onder het gehoor 
van een spreker te brengen, deed echter bij menige groep van gelijk- 
denkenden het verlangen opkomen, om onafhankelijk te worden van de 
onderwerpenkeuze van 
alras een eigen instrument.

Nochtans hebben weinig beschrijvers van de Nederlandse omroep- 
geschiedenis grote verwijten aan het HD O-comité of aan de N SF gemaakt

het HD O-comité. Wie zijn zin niet kreeg, wilde
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HILVERSUM 1050 M. VRIJDAG 31 OCTOBER.
###################**##### 
* Donderdag 8 Januari

Openings- Concert
van den versterkten „Hllversumsche 

i Draadlooze Omroep", aangeboden 
J door de N. V. Phillpe Oloeilampen- 

fabrieken, Eindhoven.
Uitzending van het Mengelberg 
Abonnements-Concert uit het Concert- * 

gebouw te Amsterdam.
Dirigent:

*i Ned. Seintoestellenfabriek, Hilversum, 
1050 M. 7 uur n.m. Prof. Dr. E. J. Heering, 
Hoogleeraar aan de Leidsche Universi- 
teit, zal een rede uitspreken ter gele- 
genehid van den Hervormingsdag.

Een klein koor onder leiding van den 
heer J. M. Timmerman uit Utrecht, zal 
zingen: 2 coupletten van het „Luther- 
lied” (Bundel v. d. N. Prot. Bond No. 
174: 1 en 3), 2 coupletten van „Het 
Christelijk Geloof” (No. 254: 1 en 5).

8 uur n.m. Aansluiting van de Stads
schouwburg, Leidscheplein, Amsterdam, 
alwaar zal worden opgevoerd de Opera: 
„Lucia van Lammermoor” met optreden 
van de Itaiiaansche gasten.

**

i
| Willem Mengelberg |
j Aanvang 7.30 uur n.m. Golf lengte 1050 M. $ 
* ------------ **
| PROGRAMMA:
j a. Openingsrede door den Voorzitter 
X van de „Hilv. Draadlooze Omroep”. 
| G. baron TIN DAL. 
ï b. Rede van den Directeur der N. 8. F. 
| A. DUBOIS.
* c. Het Concertgebouworkest.
* Un© Nult sur Ie Mont-Chauve 

M. Moussorgsky (1835-1881)
Concertsuite voor viool en orkest. 

Opus 28 .... 8. Iw. Sanejew 
Preludium.
Oavotte.
Sprookje.
Tarantella.

1050 M.HILVERSUM
10 u. v.m. HILVERSUMSCHE DRAAD

LOOZE OMROEP.
*************************
* UITZENDING van de 

HOOGMIS
m uit de Sint Agneskerk, Amstel- 
J veenscheweg te Amsterdam.
J Predikatie door den Z.Eerw.
J Heer SNELDERS, Pastoor.
$ Koor onder leiding van
* HUBERT CUVPERS. ^
***#*#**#***##*♦♦*****&*£♦

**
*

Pauze
Symphonle No. 5 (E kl. t. 
Op. 84) P.Tschaikowsky (1840-1883) 

Andante: Allegro con anima. 
Andante: Cantabile, con alcuna 

licenza.
Valse: Allegro moderato.
Finale: Andante maetoso. Allegro 

vivace-
«♦«ft###**#*###*##***»****

Omroeper: W. VOOT

*

van hetProgramma’s die een indruk geven 
baanbrekende werk van de NSF radio-omroep 
(ontleend aan de Radio Luistergids, resp. 

Radio-Expres)

*



over de wijze, waarop zij onpartijdigheid hebben nagestreefd. Alle volks
groepen werden door HDO en NSF binnen het raam der mogelijkheden 
aan het woord gelaten, in het bijzonder ook op de ogenblikken die voor 
bedoelde groepen dierbaar waren. Ter illustratie daarvan is het goed, om 
hier nog een aantal opmerkelijke uitzendingen uit die tijd de revue te laten 
passeren. In de eerste plaats valt dan te noteren, dat de eerste radiokerk- 
diensten door de HDO-NSF combinatie zijn uitgezonden.

Op 15 februari 1925 zond de NSF de dienst uit, welke die morgen werd ge
houden in het kerkgebouw van de Nederlands Hervormde Gemeente aan de 
Kerkbrink te Hilversum. Ds. L. J. van Leeuwen, de latere onder-voorzitter 
van de N C R V, ging voor. Het was de eerste radiokerkdienst in Nederland.

Op 19 april 1925 sloot de NSF de St. Agneskerk te Amsterdam aan voor 
het uitzenden van de eerste H. Mis die ooit door radio is verbreid. De 
pastoor der parochie, de zeereerwaarde heer Snelders, hield de predikatie; 
het kerkkoor zong de Alphonsus-Mis van Hubert Cuypers onder leiding 
van de componist. Een andere uitzending, vooral voor katholieken van 
belang en hier nog te vermelden, werd op 25 oktober 1925 verzorgd. Het 
was een Misuitzending uit de St. Dominicuskerk in de Spuistraat te Am
sterdam - de parochiekerk van pater L. H. Perquin, de leider van de latere 
KRO. De predikatie op die zondag werd gehouden door de zeereerwaarde 
heer J. P. Huibers. Weinigen van de gelovigen zullen toen hebben vermoed, 
dat de toekomstige bisschop van Haarlem tot hen sprak.

Veel eerder, namelijk op 31 oktober 1924, was een vrijzinnig protestantse 
uitzending verzorgd ter gelegenheid van Hervormingsdag. Men mag deze 
uitzending gevoeglijk beschouwen als het beginpunt der V P RO-geschiede- 
nis. Spreker was de Leidse hoogleraar prof. dr. G. J. Heering.

Op 12 augustus 1925 was er een voordracht van dr. Annie Besant, de 
vereerde en verguisde leidster van de toentertijd sterk verbreide theosofische 
beweging. Zij sprak onder de auspiciën van de Orde van de Ster in het 
Oosten en had tot onderwerp gekozen: Why we believe in the coming of 
the World Teacher. In het Sterkamp te Ommen sprak Krishnamurti elk 
jaar eenmaal voor de microfoon.

In de zomer van 1925 zond de HDO-NSF het afscheid uit van mr. 
Pieter Jelle Troelstra; een afscheid van actief politiek leven in dienst van de 
socialistische arbeidersbeweging. Het vond plaats in het Gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen te ’s-Gravenhage.
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Ook als het om waarlijk grote meningsverschillen ging, was de micro
foon van HDO-NSF present. Een van de felle geschilpunten in het 
politieke leven van 1924 was het vraagstuk van ’s lands defensie. Enerzijds 

daar de partijen, die het Nederlandse defensie-apparaat wilden ver
nieuwen; anderzijds de SDAP en de Vrijzinnig Democraten, die juist ont
wapening propageerden. Professor Van Emden, lid van de Eerste Kamer, 

de pleitbezorger voor ontwapening; de oud-opperbevelhebber van 
Legeren Vloot in de jaren 1914-1918, generaal C. J. Snijders, zijn bestrijder.

De golven sloegen in de pers zo hoog op, dat besloten werd tot een groot 
openbaar debat in de zaal van de Dierentuin te ’s-Gravenhage. Dit debat 
vond plaats op 30 september 1924. Zelden zal er voor een bijeenkomst zulk 
een enorm publiek aanwezig zijn geweest. Het was tienmaal te groot voor 
de zeer ruime Dierentuinzaal, zodat de meesten een plaats in de tuin 
opzochten, waar luidsprekers er voor zorgden, dat geen woord van het 
gesprokene verloren ging.

Luidsprekers? In een tuin? Waarschijnlijk vindt de jongere generatie van 
1958 daar niets bijzonders aan. Maar de ouderen, die zich nog een duidelijk 
beeld van die tijd voor ogen kunnen stellen, zullen het de kroniekschrijver 
niet euvel duiden dat hij bij die luidsprekers even stilstaat - omdat het een 
extra nieuwtje was, waarin de technische staf van de NSF de hand had.

Het was begonnen met het enorme, hiervoor gememoreerde Eucharis
tisch Congres. Bij de organisatoren van dat congres was het verlangen 
naar voren gekomen, om gebruik te maken van het kortelings in Amerika 
ter markt verschenen systeem voor het toespreken van grote volks
menigten, dat bekendheid kreeg als Public Address System. Als vanzelf
sprekend wendde men zich ook hiervoor tot de NSF, die echter begreep, 
dat de luidsprekers en versterkers waarover zij tóen beschikte, niet waren 
opgewassen tegen de opgaaf een menigte van 30.000 of 40.000 mensen toe 
te spreken. Door bemiddeling van de NSF werd de taak echter opgedragen 
aan een buitenlandse firma, die met groot materiaal naar Amsterdam 
kwam. Een prettige samenwerking maakte het toen mogelijk, dat voor de 
radio-uitzending van het Eucharistisch Congres een aftakking werd ge
maakt op de public address-microfoons en -versterkers.

De eerste successen met deze apparatuur leidden tot uitgebreider toe
passing — en via de NSF ook naar het Eindhovense Philips, dat zich in de 
daarop volgende decennia een wereldreputatie verschafte op het gebied van

waren

was
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public address-installaties. Nu is het een hulpmiddel, dat zo sterk is inge- 
burgerd, dat geen jazz-zanger, revuedirecteur, wedstrijdleider of bonisseur 
op de kermis er meer buiten kan. En wat het openbaar debat in de Dierentuin 
betreft, daarover schreef Radio Expres van 2 oktober 1924 duidelijke taal:

“Dinsdagavond is de uitzending van het in de Dierentuin te Den Haag 
gehouden debat tussen prof. Van Emden en generaal Snijders via de zender 
van de NSF te Hilversum zo volkomen geslaagd als men maar wensen 
kon. Te Den Haag waren de beide redevoeringen uit de luidspreker gemak
kelijk letterlijk te verstaan, terwijl ook de incidentjes in de zaal tijdens de 
rede van generaal Snijders duidelijk waren te volgen.”

KWESTIES VAN GELD

Hoe de voorlopige omroep het in financieel opzicht van 1 maart 1924 tot 
31 mei 1925 boerde, kan men zien uit de volgende exploitatierekening, die 
werd gepubliceerd:

maart 1924 t/m 31 mei 1925

Uitgaven

Zendvergunning en 
kosten van lijn
verbinding 
Programma’s 
Drukwerk en clichés 
Inrichting muziek
kamer
Aankoop apparaten 
voor inzamelaars 
Porti en bankkosten 
Reis- en verblijfkosten 
omroeppersoneel 
Diversen 
Saldo in kas

Ontvangsten

Bijdragen Luister
vinken
Beschikbaar gesteld 
door de directie van de 
NSF voor het inrich
ten van de muziek
kamer
Opbrengst adverten
ties in de tweede circu
laire
Eerste storting door de 
N.V. Jacob van Cam- 
pen ingevolge onze 
overeenkomst betref
fende de programma’s

ƒ23.043,11
ƒ M54-67

i5.889.3S
1.269,98

975&71.015,00

388,86
573-s3235,0°

9°7*73
984,43

352»s7
ƒ24.645,99ƒ 24-645,99
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"Bij de beschouwing van de post programma’s,” zegt de rapporteur, “zal 
de luistervink geen klagen hebben over de besteding van de gezonden bij
drage. Nagenoeg 70% van de inkomsten toch, werd uitsluitend bestemd 
voor het honorarium van artisten, sprekers enz.” “Twee jaren geleden,” 
zo voegt het verslag er dan wat mistroostig aan toe, “ja, toen waren daar 
de welwillende strijkjes of zangers en zangeressen, die voor de aardigheid 
wel eens wilden concerteren. Thans, nu de HDO de eerste krachten des 
lands voor de microfoon brengt, gaat dit met een soms aanzienlijke ver
goeding gepaard.”

Verder vernemen wij uit het verslag het volgende:
“Van 1 april 1924 tot 1 april 1925 werden door de Hilversumsche Draad- 

looze Omroep 158 uitzendingen georganiseerd, van welk aantal er 89 na 
1 januari 1925 werden gegeven.”

Zinspelend op de circulaire van december 1924 zegt het verslag:
“Het Comité uit de Luistervinken had niet gedacht, dat deze derde 

circulaire sinds 1 maart 1924 tot U zou moeten worden gericht. Bij het 
uitzenden van het laatste vlugschrift in december 1924 was immers het 
algemeen gevoelen, dat de Nationale Omroep de taak van ons instituut 
zeker in den loop van het eerste semester van 1925 uit onze handen zou 
overnemen en een eind maken aan het bestaan van een organisatie, die 
vanat haar oprichting verklaard heeft voor de Nederlandsche radio
luisteraars slechts het tijdvak te willen vullen tussen het omroeplooze 
tijdperk van toen en het oogenblik van oprichting van een nationalen 
omroep. De Nationale Omroep is tot dusver niet tot stand gekomen en 
het is zeer de vraag of dit binnen afzienbaren tijd het geval zal zijn. 
Wij staan derhalve voor de vraag om te beslissen, wat er in het tweede 
halfjaar van 1925 dat thans voor ons ligt, met ons instituut moet gebeu
ren. Die vraag moet door de luisteraars worden beantwoord, want het 
is een kwestie van geld; er behoeven geen doekjes om gewonden te 
worden: de kas van den hilversumsche draadlooze omroep 
IS LEEG.”

Het is duidelijk dat het ontbreken van fondsen de auteur van het vlug
schrift tot grote mededeelzaamheid dwingt, want hij vervolgt zijn relaas 
aldus:

“De Hilversumsche Draadlooze Omroep dateert van 1 april 1924. Voor 
dien tijd was het de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, die de radio-
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uitzendingen, die alleen des zondagsavonds plaats vonden, organiseerde. 
De fabriek stelde zich met deze uitzendingen ten doel: het construeeren 
en uitwerken van een radiozendapparaat, dat in staat was, muziek en het 
gesproken en gezongen woord op bevredigende wijze weer te geven. Toen 
ongeveer half maart 1924 dit doel was bereikt, de noodige technische ge
gevens waren bijeengegaard en bovendien de voortzetting van de radio
concerten voor rekening van de NSF te groote offers van het reclame
budget van die fabriek vorderde, was het te voorzien, dat de radioconcerten 
spoedig zouden moeten worden gestaakt. Om dit te voorkomen werd een 
circulaire opgesteld en aan een groot aantal, bij de NSF bekende - voor 
een groot deel uit nopens de uitzendingen ingezonden rapporten geputte - 
adressen van radio-amateurs verzonden.

De circulaire bevatte een oproep om geldelijken steun. Toen aan dezen 
oproep om steun op zeer bevredigende wijze werd gevolg gegeven, althans 
op zoo’n wijze dat de voortzetting der concerten voor tenminste eenige 
maanden verzekerd was, werd een aantal in de radiowereld bekende 
personen aangezocht, om met een drietal heeren van het NSF-personecl 
een comité te vormen, dat toezicht zou houden op het beheer der door 
de luisteraars bijeengebrachte gelden.”

HET OPRIJZEN DER ZUILEN

Er zijn genoeg voorbeelden aan te halen waaruit blijkt, dat oprecht is 
beproefd alle geestesstromingen en maatschappelijke idealen het hunne te 
geven. In de verwachting, dat uit de NSF-omroep een kern zou ontstaan 
van een centraal beheerde technische organisatie, waaruit een nationale 
omroep moest kunnen groeien.

Maar de inspanning van NSF en HDO baatte niet. De kans op succes 
zou misschien groter zijn geweest, wanneer de overheid had gedaan, wat 
NSF en HDO verwachtten, namelijk dat zij een nationale omroep in het 
leven zou roepen. Dat zij op het ogenblik, waarop de kansen daarvoor nog 
aanwezig waren, leiding zou hebben gegeven. Maar dat gebeurde niet. De 
vraag, of men daarop moet verzuchten met een “gelukkig” dan wel een 
“helaas”, zij hierbij buiten beschouwing gelaten. De beantwoording ervan 
hoort immers ook niet thuis in deze historie van een industrie.

Het HDO-comité kreeg mededinging — natuurlijk gegroeid bij gemis
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HILVERSUMWOENSDAG 24 DECEMBER. 1050 M.
Ned. Scintocstcllenfabriek, Hilversum, 1100 

M. 8 uur n.m. Openingsavond van den Chr. 
Draadloozen Tclefonie-omroep, uitgaande van 
de Nederl. Chr. Radio-Vereeniging. Openings
rede van Z.E. den Heer A. W. F. ldenburg, 
Minister van Staat, Oud-Gouverneur-Generaal 
van Suriname en Nederlandsch Indië. Solo
zang door Mej. Frieda Mooy, te Amsterdam; 
Begeleiding en koraalmuziek van Mej. J. 
Kroon, te Amsterdam; (o.m. zullen Kerstlie
deren ten gchoore worden gebracht); Decla
matie door den heer J. L. Feyten, te Utrecht; 
Mededeelingen van den Voorzitter der Ned. 
Chr. Radio-Vereen., mr. A. van der Dcure, 
te Bennekom. (N.B. Wegens ombouw van 
het station der N. S. F. kan men den vol
den Chr. Omroepavond eerst tegen half Ja
nuari tegemoet zien. Nadien wordt op iederen 
Woensdagavond voor de N. C. R. V. uitge
zonden.)

12.00 POLITIEBERICHT.

POLITIEBERICHT.7.30

8.- n.m. ) HILVERSUMSCHE 
10.- n.m. ) DRAADLOOZE OMROEP.

UITZENDING van 
PERSBERICHTEN. 

WEERBERICHT. KOERSEN. 
• Vanwege het Persbureau 

Vaz Dlas.

«10 UITZENDAVOND van den ..KA
THOLIEKE RADIO OMROEP”

(K. R. ().).
Solisten:

Mei ANNII: BOLLEN (Sopraan) vu 
IJVERT HAAK (l’ian.).

Het KOOR van de SI. DOMINICUS- 
KI-.RK te A'duin. Directeur de lieer 

(i. KIMMIJZER.8-00 HILVERSUMSCHE 
DRAADLOOZE OMROEP. Orkest:

Het H. I). O. Orkest onder leiding v*',i 
LOUIS SCHMIDT. 

Programma:
1. Ouverture „Idomeiieus ’ W- A. Mazrt.

Orkest.
2. KORTE TOESPRAAK door Pastoor 

L. H. PEROUIN O. P.
3. „Vcui Creator Spiritus"

UITZENDING van 
PERSBERICHTEN. 

SPORTBERICHTEN. 
•Vanwege het Persbureau 

Vaz Dlas.

8.10 UITZENDAVOND v. d. VER. V.
ARBEIDERS RADIO-AMATEURS. 

Medewerking van: Mevr. Jo Kramer- 
Rowald (plano); de hecren: Plet 
Kramer. Ie violist van het Concert
gebouworkest: Johan van Heil (kla
rinet); Joh. Wlnkler, kunstredakteur 
van het dagblad „Het Volk"; Geert 
Tels Pzn. (G. W. Spitzen.) 

Programma:
1. Sonate op. 5. A. Corclli (1653—1713),

Adagio, vivace, adagio cantabile, vl. 
vacc, glga (viool en plano).

2. o. Largetlo uit het klarlnetkwlntet W.
A. Mozart (175601791)t b. Mürehan. 
•rzahlungen. R. Schumaon (1810— 
1856), Allegretto, vivace en ben- 
gato, Andante espressivo con dèno- 
rezza. allegro marcato (plano, klari
net en altviool).

3. Lezing van Joh. Winkler: Onderwerp:
„Taal, volk en socialisme".

4. Trio no. 4, W. A. Mozart, Andante, me-
nuetto. allegretto (piano, klarinet, 
altviool).

5. Voordracht In het Gronlngsch dialekt
door Geert Teis Pzn. (den heer G. 
W. Spitzen): a. Riemsels van eernst, 
Raodio. Ons Laand. Neic kelonies. 
Jan Winter. Hal mit de saaize. 
Aarbaald: b. Versies veur de poele- 
grap. Trientje. Veurspouken, Ven- 
sterlaifde. Verdraaide wereld.

6. Gavotte. Ramcau Burmester. Slavische
Tanzweisen, Dvorok-Krcisler (viool) 
en plano).
7. Sonate C. Salnt-Saëns (1835-1900) 
Allegretto, allegro animato, lento, 
motto, allegro (Klarinet cn plano).

Evcrt Haak
Koor.

4. a) Aria uit .-Elias” (..Hfire Israël’’).
Mvndelssolm

h) ..Zefirctti" uit ..Idoincucus"
W. A. Mozart

Mej. Aimlc Bollen.
E. Orlog5. ..Erotik.

Evcrt Haak. 
f». REDE door PROF. DR. O. BROM.
7. ..Rccordare Jesu.*’ J. A- Hassc

Orkest.
8. ..Snnctus" uit dc ..Missa Solemnis" 

Pli. LootsOp. 51.
Koor.

9. a) „Der Hlrt atif dein Felsen.'
F. Sclmhcrt 
Mortclmaus.b) Het louge .laar.

Mej. Annlc Bollen.
10. ,.An den Frillillng."

Evert Haak.

Koor.
12 ..Huldiglngsmarsch" uit ..Slgurd Jor- 

.salfar" Grleg.
Orkest.

E. Grleg

Abbé Hecht11. Memorare.

De programma’s van dc eerste uit
zendingen van resp. NCRV (24 de
cember 1924); KRO (24 november 
1925) en VARA (24 januari 1926). 
Het eerste is ontleend aan Radio- 
Expres; de beide andere aan de 

Radio Luistergids
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aan ordening. Godsdienstige en politieke groepen verlangden in de om
roep zelfstandigheid tot in het apparaat toe. Achtereenvolgens ontstonden 
de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging, de Katholieke Radio 
Omroep, de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs en de Vrijzinnig 
Protestansche Radio Omroep. Allen verzochten aan de NSF om de zender 
op geregelde of incidentele tijdstippen te mogen huren. Dit geschiedde.

De NCRV werd in juni 1924 opgericht, doch zij verzorgde eerst op 
woensdag 24 december haar eerste uitzending. Dat gebeurde in de NSF, 
waar de Minister van Staat A. W. F. Idenburg de openingstoespraak hield. 
De NCRV huurde van dat ogenblik af iedere woensdagavond. Ook de 
V P R O — de andere christelijke radiogroepering die, zoals gezegd, haar aan
vankelijk nog onbenaamd bestaan met de uitzending van 31 oktober 1924 
begon — werd een regelmatig gebruiker van de NSF-zender. De dinsdag
avond kwam van 24 november 1925 af aan de KRO. Evenals de NCR V 
en de VPRO zond de katholieke omroep uit het NSF-gebouw uit.

Van een minder goede verstandhouding tussen de HDO en de nieuwe 
omroeporganisaties was geen sprake; het feit, dat het inmiddels gecreëerde 
HDO-orkest aan alle “collega’s” — tegen betaling van de kosten — werd 
uitgeleend, bewijst reeds hoe goed de verstandhouding was. Enige com
plicaties deden zich echter voor in januari 1926. Op de vierentwintigste 
van die maand kwam de VARA in het NSF-gebouw voor de microfoon 
met een openingsprogramma, waarin onder meer Johan Winkïer over 
“Taal, Volk en Socialisme” sprak en G. W. Spitzen (onder het pseudoniem 
Geert Teis) voordroeg in Gronings dialect. Daaraan was op 15 januari 
voorafgegaan een bekendmaking van de NSF, die het voornemen inhield 
om ook aan de VARA een wekelijkse uitzendavond te verhuren.

De HDO was daar allesbehalve mee ingenomen. Er ontstond zelfs een 
lichte rimpeling over het oppervlak der vriendschap tussen NSF en HDO. 
De laatste zei in de Radio Luistergids:

“Het comité van den HDO meende, dat een stand van zaken waarbij 
de uitzendtijd alleen door de NSF werd verdeeld, ook al was de zender 
gratis ter beschikking van ons instituut, tot moeilijkheden moest voeren.

Voortarbeiden aan de ontwikkeling van den HDO volgens een vast 
plan was onmogelijk, wanneer de basis voor zoo’n plan: zekerheid over het 
zendinstrument, ontbrak”.

Quj se fait brebis le loup le mange: wie zich als schaap gedraagt, wordt
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door de wolf verslonden. Immers, bij alle goede verstandhouding zag de 
HDO met lede ogen, dat hem hoe langer hoe meer gelegenheid tot uit

zijn taak op de NSF-zender werd ontnomen. De dinsdag-,breiding van
de woensdag- en de zaterdagavonden waren nu verkocht aan derden; 
straks, als de VPRO nog beslag legde op de vrijdagavond, zou het nog 
schraler worden en dat juist in een tijd waarin, door de vrijgevigheid van 
de luistervinken, de HDO best een veer voor de mond kon wegblazen.

In het tijdvak 31 mei 1925—1926 betaalden de luisteraars immers vrij
willig een bedrag van niet minder dan 83.583 gulden en 62 cent. Uit de 
Radio Luistergids ontving de HDO daarenboven een bedrag van 9.325 
gulden en 40 cent over een periode van vijftien maanden. Philips subsidi
eerde met ruim ro.ooo gulden de Concertgebouw- en Kurhausconcerten. 
Ongeveer 4000 gulden werd uit andere hoofde aan inkomsten ontvangen, 
terwijl uit talen- en handelscursussen, die per radio werden gegeven, een 
bate ontstond van 7.431 gulden. Alles bij elkaar bedroegen de inkomsten, 
over een jaar gerekend, 114.573 gulden.

Het inkomstenpeil van de HDO toonde sinds het eerste halfjaar van 
1924 het volgende, bijna adembenemende beeld:

Eerste halfjaar 1924 ƒ 3.750 
Tweede halfjaar 1924 ƒ 2.600 
Eerste halfjaar 1925 ƒ 16.000 
Tweede halfjaar 1925 ƒ 27.500 
Eerste halfjaar 1926 ƒ56.000

Op 1 juli 1926 was, gerekend van 1 januari 1924 af, dus meer dan een ton 
vrijwillige bijdragen binnengekomen. Het aantal leden-luistervinken 

bedroeg ruim 11.000.
Het HDO-comité overlegde met de directie van de NSF over de on

bevredigende toestand, waarbij de HDO — kind des huizes, dat in de 
dagen van onzelfstandigheid de steun en bevoorrechting van 
genoten en thans op de drempel der volwassenheid stond — geleidelijk door 
vreemden van zijn plaats werd gedrongen. En dit geschiedde, omdat de 
N SF als onderneming zich ten aanzien van de omroepzender op het stand
punt stelde, dat deze commercieel moest worden geëxploiteerd. Wanneer 
zich bonafide gegadigden aanmeldden, die bereid waren de tarieven te 
betalen, werden zij bediend. Maar met het verhuren van zendtijd

aan

de NSF had

aan
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derden, werden de kansen van de gratis gehuisveste HDO om zich te ont
wikkelen tot een volledige omroep, steeds kleiner en theoretisch zou voor 
hem het einde kunnen komen op het moment, dat alle zendtijd tegen 
betaling aan anderen zou zijn verhuurd. Op welk moment dan de HDO 
onder de wat tragische getuigenis Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, 
der Mohr kann gehen! van het omroepterrein zou zijn verdwenen.

Dat beeld kon de met voortvarendheid geladen en zich tegenover 
duizenden vrijwillig betalende luisteraars verantwoordelijk wetende HDO 
niet bekoren. Het was duidelijk dat, waar de HDO nu óók over financiën 
beschikte, hij in staat was zijn verhouding tot de NSF te veranderen: van 
die van bevoorrecht pleegkind in volwaardig betalend afnemer van zend
tijd. Een uitspraak hierover moest onverwijld komen, ook al omdat de 
VPRO nu — na NCRV, KRO en VARA — eveneens in de markt trad 
voor een vaste uitzendavond. Op i maart 1926 werd mitsdien door de 
HDO, die zich op 1 maart 1926 in de vorm van een stichting tot rechts
persoon had geconsolideerd, het volgende voorstel gedaan, dat door de 
NSF per contract werd aanvaard. Bijzonderheden daarover staan in de 
Radio Luistergids no. 10 van 12 maart 192.5:

ie Alle niet gebruikte zenduren op de NSF-zender blijven gereserveerd 
voor de HDO.

2e De NSF verbindt zich, aan de Regering toestemming te vragen tot 
het stichten van een tweede zender, waarop alle zenduren bij voorbaat 
door de HDO worden geboekt.

3e De HDO betaalt per zenduur volgens een voorkeurstarief.
Het heeft iets van een klank uit een lang verzonken luilekkerland wan

neer wij lezen, dat dit tarief zakelijk werd berekend op 20 gulden per zend
uur, inclusief bediening, zendvergunning en lijnkosten bij een maximum 
van twee buitenuitzendingen per week.

Het bekend worden van de transactie veroorzaakte nogal wat beweging 
in de ruimer wordende kring van gegadigden naar zendtijd, doch niemand 
kon in de overeenkomst iets onoorbaars zien, noch van de zijde van de 
HDO noch van die van de NSF. Dat kon echter niet verhinderen dat de 
confessionele uitzendgroepen, na het bekend worden van deze “verkoop 
op het hout” door de NSF aan de HDO, de verdenking gingen koesteren, 
dat hier twee bevriende partijen elkaar de bal hadden toegeworpen onder 
het mom van een zakelijke transactie.
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Het hoeft dan ook niet te verbazen, dat actie reactie uitlokte in die zin, dat 
de Katholieke Radio Omroep en de Nederlandsche Christelijke Radio Ver- 
eeniging elkaar vonden als partners in een NV Nederlandsche Draadlooze 
Omroep (NDO), die als zodanig de Minister van Waterstaat zochten te 
bewegen de zendmachtiging voor de tweede omroepzender aan haar con
stituanten te verlenen en niet aan de N SF. Dit geschiedde: als machtigings- 
houders van de toekomstige tweede zender werd niet de NS F, doch werden 
de participanten in de nieuwe NDO aangewezen. De VPRO kreeg op de 
basis van “gedwongen inwoning” een gebruiksmachtiging voor de 
vrijdagavond.

De beschikking waarbij dit alles werd geregeld was van i september 
1926; voorlopig gold zij voor de duur van een jaar. Pastoor Perquin, de 
voorzitter van de KRO, lichtte het Besluit van de Minister van Waterstaat 
aldus toe (KRO-Gids van 17 september 1926):

“De Minister van Waterstaat heeft ingezien, dat het onmogelijk was 
— waar reeds een drietal avonden waren afgestaan aan de Nederlandsche 
Christelijke Radio Vereeniging, de VARA en de KRO - dat een avond 
kon worden gegeven aan den Vrijzinnig Protestantsche Radio Omroep. 
Het bleek dus noodig een tweeden zender in gebruik te nemen. Het lag nu 
voor de hand, dat een zender aan de groepen van links en een aan de 
groepen van rechts werd toegewezen. Dit, omdat de beide groepen vrijwel 
evenveel aanspraak op een zender kunnen doen gelden, gelet op hun 
sterkte. Vandaar dat de NCR V en de KRO een gezamenlijke vergunning 
kregen voor een telefoniezender. Aan den VPRO moet echter desverlangd 
de nieuw op te richten zender gedurende een avond per week worden 
afgestaan. Deze moet hiervoor minstens den kostenden prijs per zenduur 
betalen. Men begrijpe dat de gezamenlijke zender, welke den naam van 
PX 9 zal dragen, niet binnen een dag zal draaien.”

De NSF ontving de opdracht tor de bouw van de nieuwe zender, waar
voor op Het Harde te Huizen (NH) een terrein werd verworven. De 
zender zou ongeveer 20 kW vermogen in de antenne moeten brengen en 
hij zou werken op een golf van 1875 meter.

Over de voorgeschiedenis tot deze concessie aan 
te worden opgemerkt, dat de Minister van Waterstaat, mr. H. van de 
Vegte, haar niet verleende, alvorens advies te hebben ingewonnen van de 
Regeringscommissie voor de Radio Omroep, bekend staande als de Com-

de NDO dient nog
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missie Ruys de Beerenbrouck. Bij meerderheid van stemmen bracht deze 
commissie een gunstig advies uit voor de ND O. Het merkwaardige van 
de stemming was, dat de vertegenwoordiger van de HDO in de com
missie, G. baron Tindal, tot de voorstemmers behoorde. Daarmede onom
stotelijk aantonende, dat het nimmer in de bedoeling van de HDO, laat 
staan van de NS F, had gelegen alle beschikbare zendtijd op twee zenders 
te blokkeren. Dit laatste werd immers hardnekkig beweerd en ook later in 
de hitte van de omroepstrijd, die tussen de gegadigden naar de radio- 
omroep werd gestreden, wel volgehouden.

De nieuwe zender te Huizen kwam half oktober 1927 gereed. Hij werd 
op 22 oktober met een toespraak van oud-minister Th. Heemskerk jr. in 
gebruik genomen. De zender was het eigendom van de op 8 april 1927 tot 
stand gekomen NV Nederlandsche Draadlooze Omroep (NDO). On
bezoldigde directeuren waren de voorzitters van KRO en NCR V, onder
scheidenlijk pater L. H. Perquin en mr. A. van der Deure en de directeur 
van de NSF, de heer A. Dubois. In het aandelenkapitaal participeerde de 
NSF voor 50%. Dit aandelenkapitaal had overigens niet meer dan een 
formele betekenis; de bouw van de zender werd bekostigd uit een obligatie
lening die de NSF verstrekte. Niemand zal de transactie voor KRO en 
NCRV onvoordelig kunnen noemen. Het is duidelijk, dat de zendver
gunning van de Regering aan KRO en NCRV in deze de rol heeft 
gespeeld van “goudgerande waarde”.

Een volstrekt onverdeeld genot vormde het gebruik van de zender voor 
eigenaren en “gedwongen inwoner” VPRO niet. De Regering had na
melijk met ingang van 1 januari 1927 de Rijks (Zakelijke) Omroepzender 
Scheveningen-haven in dienst genomen, met de Amsterdamse effecten
beurs en het persbureau Vaz Dias als voornaamste klanten. Scheveningen 
gebruikte een iets langere golf dan Huizen, maar onderlinge storingen 
vielen toch niet te vermijden. Daarom bepaalde de Regering, dat vanaf 
16 februari 1928 de NDO alleen des avonds na zes uur van de 1875 meter 
golf gebruik mocht maken en dat deze instelling overdag genoegen moest 
nemen met een middengolf in de 300 meter band. Dat was toen zo’n ramp 
niet, want de omroep begon niet voor 12 uur ’s middags en tussen 13 uur 
en 18 uur waren er grote rustpozen. Deze middengolf werd eveneens door 
Huizen uitgezonden. De langegolfzender werd voor het verrichten van 
die nieuwe taak geschikt gemaakt.

i
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Erg fortuinlijk is Nederland met zijn twee lange omroepgolven niet 
geweest. De golf van 1050-1075 meter, die van 1923 af door de NSF was 
gebruikt, ging in 1929 ingevolge de voorstellen van de conferentie van 
Praag verloren. Zij werd ingeruild voor de matig geachte middengolf in de 
300 meter band. Het duurde nog tot begin oktober 1930 voordat de 1050 
meter golf werd geliquideerd. Intussen kwam ook de tweede lange golf in 
gevaar.

De conferentie van Luzern in 1933 zag geen kans Nederland in het bezit 
te laten van de 1875 meter golf en de lange golf van ongeveer 1250 meter, 
die zij ervoor in de plaats wilde stellen, waarborgde geen rustig gebruik. 
Nederland tekende het protocol van Luzern dan ook niet, toen de 1875 
meter golf daarin werd toegewezen aan Roemenië ten behoeve van de 
zender Brasov. Men bleef de 1875 meter golf voor de avonduitzendingen 
gebruiken, omdat Brasov voorlopig toch niet in de lucht zou komen. Maar 
toen dat in 193/} wel het geval werd, ontstond geleidelijk een onhoudbare 
toestand. De storingen waren ernstig, zodat men — mede gelet op de vrij 
gunstige uitkomsten met de middengolf op 300 meter — besloot om aan
stalten te maken tot het retireren naar een andere goede middengolf, 
waartoe door de regering de zender Jaarsveld werd gebouwd, die de dag
programma’s verzorgde. De stichting van Jaarsveld hield verband met de 
wens van PTT, om de aanbevelingen van de heren Koomans en Van der 
Pol voor de keuze van de Lekstreek bij Vianen als toekomstige plaats voor 
de stichting van het zenderpark voor de binnenlandse omroep bij wijze 
van proef in de praktijk toe te passen. Van 6 juli 1933 af stelde de regering 
de rijkszender Kootwijk op 1875 meter golf ter beschikking gedurende de 
avonduren, mede om de aanspraken van Nederland op deze golf door een 
feitelijk gebruik — en dan met groter zendenergie dan Huizen vermocht te 
leveren — kracht bij te zetten en de onderhandelingspositie voor het ver
krijgen van een betere tweede middengolf te begunstigen. Op het terrein 
van de NSF was verder in 1929 een nieuwe op 400 meter werkende midden- 
golfzender met zelfstralende mast opgericht, die de taak van Hilversum 
1050 meter kon o vernemen.

Zo raakte de NDO-zender te Huizen geleidelijk overbodig. Op 18 maart 
1936 werd hij tenslotte ontmanteld: de torens vielen onder het dynamiet 
van de Genie. Even op de tijd vooruitlopend mag hier wel worden ge
memoreerd, dat deze torens op Het Harde te Huizen zich niet zo maar van
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de kaart lieten vegen. In hun afscheid van de radio-omroep bespeurde men 
iets van een wraakneming. Toen zij moesten worden opgeblazen zetten zij 
de Omroep, die zij een aantal jaren in weer en wind hadden gediend, even 
voor schut.

Met groot materieel en indrukwekkend vertoon was die Omroep na
melijk ter plaatse van de opblaasplechtigheid verschenen. De ooggetuige 
putte zich uit in de lyriek, waaraan de radioreporter bij voorvallen waar 
spanning in zit, zich wel eens een roes drinkt. “Daar zie ik de luitenant van 
de Genie zich naar de lont begeven om er het vuur in te steken; wat is het 
voor een lont? Is het ’t traag wegsmeulende Bickford-vuurkoord, of het 
sneller werkende slagkoord? Het doet er niet toe: het zal met feilloze zeker
heid naar het dynamiet. . . Oh pardon! ... men fluistert mij hier in, dat 
het geen dynamiet is, dat tot ontploffing zal worden gebracht, maar 
pikrinezuurblokjes. Goed, het komt er niet op aan wat het voor geweld is, 
dat over enkele ogenblikken deze nu nog trotse torens zal vellen ... Ja!!! 
De lont brandt... ik zie de gloed zich naar de lading spoeden. Over dertig 
seconden zal de knal plaatsvinden ... Ik zal vijf seconden voor het uur 
nul beginnen te tellen met een-en-twintig, twee-en-twintig. Misschien 
doet U er goed aan Uw toestel wat zachter te draaien; wij zullen hier de 
microfoon ook wat afzijdig zetten, want de knal zal volgens de des
kundigen enorm zijn! De technicus hier hoopt dat de versterkers het 
houden ... De mensen wenden het hoofd al af; men stopt de vingers in de 
oren; opgelet, luisteraars: een-en-twintig, twee-en-twintig . . . de spanning 
stijgt ten top. . . vier-en-twintig, vijf-en-tw . . .! Nu moet ’t... Hè?!! 
Wat nu?..

Toen heel Nederland zich in de huiskamer even afwendde om de knal te 
verwerken, viel er een diepe, indrukwekkende stilte. Er gebeurde niets . . . 
Om de een of andere reden was de detonatie mislukt. Anticlimax! De 
Omroep moest aftrekken met de staart tussen de benen en na het stamelen 
van excuses, die in de huiskamers onder hoongelach werden bedolven.

Later op de dag — zonder omroep — vielen de masten; wij zouden bijna 
hebben gezegd: in alle stilte, maar daarvoor was de begeleidende knal toch 
te groot. De echo’s ervan golfden echter alleen uit over Huizen en de 
nauwelijks getemde Zuiderzee.
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OPGANG, ONDERGANG 
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EEN VLEUGJE OZON

Het eerste halfjaar van 1928 toont ons een NSF die de grootste kinder
ziekten te boven schijnt te zijn gekomen. Wanneer de financiële lasten van 
het verleden niet als een molensteen om de hals moesten worden mee
gedragen, zou men zonder overdrijving kunnen spreken van een winst
gevende zaak. Maar de schuldenlast is drukkend, de kaspositie stroef. De 
post “interest geleende gelden” beloopt alleen al 30.000 gulden. Teneinde 
geen overdreven voorstellingen te laten leven over de invloed, die de ex
ploitatierekening aan de batenzijde had ondergaan door de huuropbrengst 
van de omroepzender in 1925, zij vermeld, dat deze 8.842 gulden en 24 cent 
bedroeg. Maar de hele atmosfeer van cijfers en rapporten uit deze dagen 
is doorwaaid van dat vleugje ozon that makes all the difference, dat alles 
anders maakt.

“Eindhoven” is nu een begrip geworden voor de NSF; het draagt werk 
op waardoor de molens kunnen blijven draaien. Dit Eindhoven zal een 
woordje gaan meespreken in het op de markt brengen van radio-ontvang- 
toestellen. De lampenfabriek heeft de grote sprong gewaagd! En de fabri
cage daarvan zal worden toevertrouwd aan de NSF. En dan niet in tien- of 
in honderdtallen, maar in aantallen in de orde van grootte van de cijfers 
waarmede Eindhoven gewoon is te werken! Maar dan moet die NSF ook 
op het industriële niveau komen te staan van Eindhoven zelf. Dan moet er 
een vakman komen, die het klappen van de fabricagezweep kent.

Op 30 augustus 1926 voltrekt zich aan te top een onopvallende aflossing 
van de wacht, slechts opgemerkt door nauwlettend toeziende waarnemers. 
De heer A. F. Philips, sinds drie jaren commissaris van de NSF, treedt op 
als president-commissaris, nadat hij, zoals reeds eerder werd vermeld, op 
22 juni 1925 alle aandelen van de reders had overgenomen. Wat dit voor 
betekenis heeft is moeilijk te peilen voor de werkers van het dagelijks leven. 
Maar een ding is zeker. De oude tijd van grillige romantiek is voorbij! Voor
goed! Een nieuwe is aangebroken. De NSF gaat — ook al zit Marconi er 
nog in — op in een industrieel complex. Zij gaat deel uitmaken van een 
concern. Maar haar merkwaardige persoonlijkheid verliest zij niet. Daar
voor is zij toch te taai en te pezig, te veel met slaag grootgebracht — en ook 
reeds te veel geslaagd in grote dingen.
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MODERNISERING VAN DE FABRIEK

Op 8 april 1927 kwam de benoeming van de heer J. G. E. Gieskes tot 
technisch directeur en bedrijfsleider van de fabriek. Het directorium van de 
NSF wordt nu gevormd door de heer A. Dubois, in wiens handen de aan
raking met de grote cliënten, zoals Leger, Marine, PTT en de Indische 
relaties en — niet te vergeten! — Radio Holland was gelegd; de heer 
H. Giesen, die de steeds in om vang toenemende handel in amateurradio- 
artikelen en de verkoop van omroepontvangtoestellen aan de radiodetail- 
handel organiseerde — en de heer Gieskes, die de produktie zou gaan 
verzorgen.

Achter allen die het fabrikaat moesten verkopen, die verkoop moesten 
administreren of in woord en geschrift moesten ondersteunen, stond nu 
een eerste klas vakman, die op het gebied van de werktuigkunde een uit
stekende theoretische en praktische scholing achter de rug had. Een stoere 
Twent, die in Nederlands voornaamste industriegebied — en dan met name 
in de machine-industrie — was opgegroeid en die iedere arbeider, onver
schillig aan welk werktuig hij arbeidde, zonder schroom kon verzoeken 
een ogenblik op zij te gaan, teneinde hem voor te doen hoe het moest. Een 
man, die iemand door zijn fabriek kon leiden, zonder een beroep te moeten 
doen op de kennis van een detailspecialist, om uit te leggen welk werkstuk 
er onder handen was, waar het voor diende en welke bewerkingen het 
achtereenvolgens moest ondergaan en hoe dat ging. Daarneven waren 
hem tekentafel, constructiebureau en de wetten der economische bedrijfs
voering niet vreemd en op die zo gewichtige gebieden van de prijscalculatie, 
de werkplanning en de rationele werkwijzen konden weinigen hem nog 
wat leren.

Wanneer zo’n figuur aan het hoofd van de fabriek staat, vaart daarin de 
geest van de leider. Orde en regelmaat, stiptheid en zindelijkheid worden 
als basisnoodzakelijkheden aanvaard en niet slechts betracht als onver
mijdelijkheden na een explosie van de ijverige toezichthouders. In de 
fabriek, waar van “de baas” bekend is, dat hij zich geen knollen voor 
citroenen laat verkopen, dat hij ieders graad van bekwaamheid nauwkeurig 
kent, dat geen enkele eigenaardigheid van de industriële praktijk of van de 
ongeschreven code van het fabrieksgedrag voor hem een gesloten boek is, 
ontstaat die mannelijke inademingslucht waarin de camoufleurs en de
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woordrijke slimmerds niet gedijen. Iemand die iets verknoeit of onnauw
keurig aflevert, wordt onherroepelijk ontdekt en hij die onberispelijk 
werk schept, ziet zijn bekwaamheid opgemerkt en beloond. Hij die 
moeilijkheden heeft of even voor zwakheden staat, vindt bij zo’n 
baas een lerende en helpende hand, die leert zoals hijzelf eenmaal heeft 
geleerd en die helpt op de wijze, zoals hij zelf slechts geholpen zou 
willen worden.

De goede machinebankwerker, de gereedschap- en instrumentmaker be
oordelen een fabriek altijd in de eerste plaats naar de werktuigen die zij hun 
ter beschikking stelt. De oude glorie van het ambachtelijke kunnen is met 
de komst van de massafabricage grotendeels verbleekt, maar de eentonige 
precisie van het machinewerktuig kan, mits door de vakbekwame hand 
bediend, tot een vorm van schoonheid leiden, die terecht de werktrots 
streelt en de werkvreugde verhoogt. Vandaar, dat men geroutineerde 
bedrijfskenners wel hoort zeggen: toon mij Uw machines en ik zal zeggen 
wie en wat Uw arbeiders zijn.
Toen de heer Gieskes op een rustige zondag voor de eerste maal na zijn 
komst in Hilversum de fabriek doorwandelde, zag zijn vakkundig oog 
dadelijk, dat dit werktuigenpark grotendeels vernieuwing en het aan- 
drijvingsmechanisme modernisering behoefde. Om te beginnen liet hij het 
centrale aandrijfstelsel verwijderen. De flapperende drijfriemen, die uit een 
aan de kapconstructie bevestigd assenstelsel naar de machines neerdaalden, 
werden weggenomen. Inplaats daarvan kreeg men individuele aandrijf- 
motoren, die alleen werden ingeschakeld wanneer het desbetreffende werk
tuig nodig was. Daardoor werd het vreemd stil in de fabriek, waarin men 
het algemene lawaai van het vaak ijdel wapperende leer der aandrijfriemen 
als een zin vol begeleidingsverschijnsel van een werkende menigte had be
schouwd. Bedrijfsgeluid werd nu een soort maatstaf voor de beoordeling 
van nuttige bedrijfsdrukte. Een machine die in bedrijf was maakte geluid; 
een machine die rustte, niet. Bovendien kon de heer Gieskes nu vele 
machines aanzienlijk sneller laten lopen; van 750 toeren per minuut werden 
zij wel opgevoerd tot 1500 of 2500. De produktiecapaciteit kon op deze 
wijze in sterke mate worden verhoogd.

Het moderniseren van het werktuigenpark vereiste intussen een aan
zienlijke kapitaalsuitgave. De heer Gieskes had zich echter vóór de aan
vaarding van zijn nieuwe functie ervan overtuigd, dat “Eindhoven” hem
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de middelen daartoe niet zou onthouden wanneer hij dergelijke uitgaven 
nuttig en nodig achtte en zo verjongde de NSF zich niet alleen in haar 
leidende figuren, maar ook in haar werktuigen en machines. Alles maakte 
zich gereed voor de fabricage van het eerste door Eindhoven ontworpen 
ontvangtoestel voor omroepdoeleinden, type 2501, later gevolgd door het 
type 2502, de sedertdien klassiek geworden modellen met de blauwzwarte 
kunstleerbeplakking, waarbij het laatste al was voorzien van een ingebouwd 
plaaispanningsapparaat. Typen, waarvan er honderdduizenden zouden 
worden gemaakt.

Enkele figuren uit het Twentse industrieklimaat kwamen met “de baas” 
mee als een harmonische stafgroep. Allen met twee rechterhanden en een 
koel vakmanshoofd. Zij kenden de baas en de baas kende hen. Weldra 
stonden zij bekend als de Twentse Ploeg. Het werd een erenaam!

Hoewel Philips-Eindhoven de dirigerende factor was aan de verre top, 
bleef de fabriek met haar directeur Gieskes een zelfstandige eenheid wier 
identiteit behouden en herkenbaar bleef. De directeur van zulk een in
richting heeft eigenlijk de positie van een eigen baas. Hij leidt zijn bedrijf 
geheel naar eigen inzicht, behoudens het in acht nemen van de brede lijn 
van een gegeven algemene bedrijfspolitiek en de eisen van de hoofdcon
trole. In het bewustzijn dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor het 
succes van de fabriek en dat hij de noodzakelijke bevoegdheden bezit om zijn 
werk te doen, heeft zo’n directeur eenzelfde soort arbeidstrots als ware de 
fabriek zijn persoonlijk eigendom. Die trots komt tot uitdrukking in alles 
wat hij met betrekking tot de fabriek doet en dat zelfstandigheidsgevoel 
dringt tot in alle lagen van de onderneming door. Iedereen in zo’n fabriek, 
van de portier tot de expediteur en de personeelschef, weet en voelt dan dat 
De Baas de fabriek leidt en niet het een of andere hoofdkantoor in on
begrepen verte. Zij zien met hun eigen ogen, dat wat zij doen een direct 
effect heeft op de beslissing van hun directeur en deze wetenschap leidt er 
toe, dat zij zich verwant blijven voelen met succes of tegenslag van de 
onderneming. Wanneer men door een fabriek wandelt, waar een geest als 
deze gelegenheid heeft gekregen zich te ontplooien, ziet men aan 
kanten de invloed van De Baas. Er is een vriendschappelijke verhouding, 
men heeft belangstelling voor eikaars familieomstandigheden; men bekijkt 
de gereedgekomen werkstukken en toestellen, alsof zij met het eigen geld 
zijn gekocht. Men ziet, dat superieuren niet geïnteresseerd doen omdat

alle
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hun positie dit nu eenmaal vereist, maar omdat zij werkelijk geïnteresseerd 
zijn. Het zijn de symptomen van gezonde verhoudingen.

De oude staf van de NSF zag dergelijke symptomen met voldoening aan 
— en deelde die voldoening met de nieuwkomers.

ZWAARTEKRACHT

De fabriek was nauwelijks in eerste aanloop door de heer Gieskes, bij
gestaan door figuren als Den Tuinder sr. en Oude Reimer, gemoderniseerd, 
of daar kwam een ereopdracht voor de vervaardiging van een apparaat, dat 
nu eens bestemd was een andere natuurkundige grootheid te meten dan de 
lengte van snelvoetige ethergolven en dezelver familieleden. Misschien is 
het ook de enige maal geweest, dat de fabriek de basis voor de vervaardiging 
van haar werkstukken niet vond in de denkarbeid van baanbrekers op het 
gebied van telecommunicatie; van mannen als Faraday, Maxwell, Marconi, 
Hertz, Bell. Ditmaal betrof het namelijk theoretisch werk in het voetspoor 
van Newton.

De NSF ontving van dr. ir. (later: professor) F. A. Vening Meinesz, 
ingenieur bij de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing, het 
verzoek om een klein aantal slingertoestellen te maken voor het verrichten 
van zwaartekrachtmetingen. Zulk een toestel had deze geleerde al in 1920 
ontwikkeld voor het uitvoeren van zwaartekrachtmetingen op zee, waarbij 
het erop aan kwam zoveel mogelijk de eigen bewegingen van het schip te 
elimineren en voor zover die onvermijdelijk waren, de storende component 
af te zonderen. Met een verbeterd instrument, vervaardigd door de chcf- 
instrumentmaker van het KNMI te De Bilt, de heer L. M. van Rest, had 
Vening Meinesz talloze waarnemingen gedaan aan boord van de onder
zeeboot K XIII, die in 1928 onder commando van de luitenant ter zee der 
ie klasse Van der Kun een wereldreis maakte.

Deze waarnemingen en middelen hadden in hoge mate de aandacht ge
trokken van de wetenschappelijke wereld zodat, aangewakkerd door enkele 
bestellingen, het vermoeden post vatte, dat er een bescheiden wereldmarkt 
kon worden gevonden voor het Pendulum Apparatus for Maritime Gravity 
Survey: het slingerapparaat voor zwaartekrachtonderzoek ter zee. De 
werking van het apparaat berustte op de invloed van de zwaartekracht, die 
geringer is naarmate men zich verder van het middelpunt van de aarde
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verwijdert en naarmate de materie, die middelpunt en waarnemer van 
elkaar scheidt, een lager gemiddeld soortelijk gewicht heeft.

De goocheltoer, die de zwaartekracht met het begrip “gewicht” uithaalt, 
is door Jules Verne beschreven in zijn roman Hector Servadac. Aldus was de 
naam van een Franse kapitein, die een militaire post commandeerde, ergens 
op Afrika’s noordkust. Tijdens een ochtendrit, waarbij hij vergezeld werd 
door zijn oppasser Ben Zouf, gebeurde er iets merkwaardigs, dat later zou 
worden verklaard als een catastrofe van kosmische hevigheid, waardoor 
de planeet Aarde werd getroffen en tengevolge waarvan het Middellandse 

• Zee-bekken met randgebieden van de aarde werd losgescheurd. Dit stukje 
aarde laat Jules Verne dan als een zelfstandige planeet — Gallia gedoopt — 
in een eigen baan om de zon bewegen.

De massa van Gallia is aanzienlijk kleiner dan die van de aarde, zodat 
haar zwaartekracht een veel geringer werking heeft. Dit leidt tot allerlei 
grappige ervaringen onder de mensen, die elkaar als lotgenoten op de 
nieuwe planeet opzoeken. Een inhalig koopman ziet bijvoorbeeld zijn kans 
schoon om de prijzen van tabak en snuif te verhogen. Doch wanneer hij 
aards gewicht moet afleveren volgens contract en hij dat volgens zijn aardse 
gewoonte met een veerbalans wil bepalen, blijkt dat hij op Gallia heel wat 
meer pakken tabak aan zijn veerbalans moet hangen om haar een pond te 
laten aanwijzen, dan op aarde nodig was. De vermindering van de zwaar
tekracht maakt zijn prijsverhoging krachteloos en zo komt de vrek 
bedrogen uit.

De slingerapparaten van professor Meinesz dienden welbeschouwd om 
overal op aarde te onderzoeken, hoeveel “tabak” men aan de veerbalans 
moest hangen om tot de aanwijzing van een pond te komen. Aangezien 
overal aan haar oppervlak de afstand tot het middelpunt der aarde nauw
keurig kon worden berekend, moesten geconstateerde afwijkingen bij ge
lijke afstanden dus worden toegeschreven aan afwijkingen van het gemid
deld soortelijk gewicht van de aardlagen tussen het punt van waarneming 
en het aardmiddelpunt. Inplaats van met veerbalansen werd met slingers 
als die van klokken (pendulums) gewerkt en men beseft wel, dat het hier 
ging om apparaten van opperste nauwkeurigheid, omdat de grootheden 
die ermee moesten worden gemeten van haast onvoorstelbare kleinheid 
waren.

Het maken van deze instrumenten was een kolfje naar de hand van de
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nauwgezette model- en instrumentmakers, die genoten van precisie, welke 
zelfs door een ademtocht kon worden beïnvloed en die slechts tevreden 
waren wanneer hun werkstuk zelfs in de vinnige droom van een ambachts- 
schoolleraar kon worden geprezen. De NS F-werkstukken kregen dan ook 
de precisie van een apothekersfijnweegschaal, bij de robustheid 
half pk-motor. Men kwam tot een 
kon zijn.

Het valt echter te betreuren, dat de mensheid zo bitter weinig belang 
schijnt te stellen in de samenstelling van haar woonbol, op welks oppervlak 
zij een zo vaak rumoerig bestaan leidt. “Gravity Expeditions at Sea, 1923— 
1933”, gevat in vier kloeke delen, geeft een verslag van de ervaringen van 
de uitvinder-onderzoeker met dit in wetenschappelijke kringen beroemd 
geworden apparaat. Voor de NSF was de baat intussen niet veel meer dan 
die, behaald met de deviatie- en waterstandsmeters. Tot serieorders kwam 
het niet. De slingerapparaten verrijkten enkele mensen en de fabriek echter 
met het loon der voldoening over perfect werk, al ontging de tinkeling van 
goudstukken, op elkaar vallend in de schatkist, zelfs aan het scherpst 
luisterende oor.

van een
apparaat waarop men terecht trots

NIMFEN, DIE LUCHTIGE TOPPEN DER BERGEN BEWONEN

Wat is toch die geheimzinnige werking der sexen even onverwoestbaar als 
de zwaartekracht! Wie dat niet wil uitpluizen kan er toch mee te maken 
krijgen — bijvoorbeeld als medebepalende factor van een verandering. V 
een verandering die er komt, zodra vrouwen en masse een fabriek binnen
treden om daar te gaan werken. Ook wanneer zij tegenover de werkende 
mannen in de minderheid blijven, doen zij het klimaat van de arbeid 
veranderen.

Een enkele vrouw, tussen de mannen opgesteld, zal zonder verwarring 
te veroorzaken worden geaccepteerd. Zelfs met blijdschap. Op kantoor 
worden typiste, telefoniste, secretaresse, serveerster, bibliothecaresse, 
zonder opzien in een mannengemeenschap opgenomen. De enkele vrouwen 
zijn daar als de vrolijke veldkers in het groen van de pinksterweide. De 
glimlachindex op zo’n kantoor vertoont een stijging.

De dosering van het aantal leden der vrouwelijke kunne onder een meer
derheid van werkende mannen schijnt daarbij echter van betekenis te zijn.

an
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Klaarblijkelijk gaat het daarmee net als bij essences: enkele geurige druppels 
ervan zijn in staat een reuk- en smaakloze vloeistof te verlevendigen en te 
veredelen, doch overmatig sterke concentraties werken prikkelend of zelfs 
giftig. Men denkt aan zulke gedurfde vergelijkingen, wanneer er voor het 
eerst meisjes en vrouwen in een fabriek komen werken.

Menselijke ervaringen en ontroeringen zijn door de eeuwen heen van 
dezelfde of verwante inhoud geweest. Alleen het kleed waarin de verteller 
haar steekt wisselt met de graad van zijn dichterschap. Bij de komst van de 
vrouwen op de NSF mist men uiteraard een Homerus, die Odysseus’ 
ontmoeting met Nausikaa beschreef in de woorden:

Vrouwelijk stemmengeklank omving mij, het leek mij van meisjes, 
Nimfen temet, die luchtige toppen der bergen bewonen.

Maar dat was toch de kern van de boodschap, die de NSF-mannen aan 
elkaar doorgaven bij het binnentreden van de vrouwen door het fabrieks- 
hek. Dat gebeurde op 13 oktober 192.5. Er kwamen er dertig en zij brachten 
verandering aan op het gezicht van de fabriek. Gedurende de acht jaren 
van het NSF-bestaan hadden in die fabriek nimmer vrouwen gewerkt. En 
nu keken mannen en vrouwen elkaar wat onwennig aan, met een sprankje 
van verwarring in houding en gedrag. De vrouwen brachten ook inschake- 
lingsproblemen mee en riepen bij de mannen een zekere terughoudendheid 
op, die het gevolg was van een heel vaag gevoel van ontluistering. “Och, 
zulke dingen wennen gauw,” mompelde het sterke geslacht. “Er zijn 
zoveel fabrieken waar vrouwen werken; wij hadden alleen gedacht dat dit 
in onze fabriek niet licht zou gebeuren.”

Maar nu waren ze er. Met een verbluffende handigheid deden zij na 
betrekkelijk korte oefening allerlei handelingen, die men met het vrouwe
lijke wezen niet verenigbaar had gedacht. Zij soldeerden contactpunten, 
bogen draadjes met tangen, schroefden moeren en boutjes, drukten op 
knoppen en lazen uitslagen van elektrische meetinstrumenten af. Meestal 
waren het mechanische eenvormige handelingen, die met de melancholie 
van een machine werden herhaald. Zij deden aanvankelijk dit alles heel 
serieus en gespannen en toegewijd, met iets van angst erin voor het falen.

Maar toen de eerste leertijd voorbij was en de goed geoefende hand
bewegingen het verstand als dirigent konden missen, keerden de meisjes 
tot zichzelf terug. Dan was het voor de toevallige bezoeker, die alleen maar 
een NSF met mannenarbeid had gekend soms, of hij in deze nieuwe NSF
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onbescheiden trad in de onzichtbare weefselen en spinsels van levens
dromen. Levensdromen waarin de fabriek hoegenaamd geen rol speelde, 
geen aandeel had. Bij de bezige, nuttige handen krijgt de ziel immers een 
scheppend vrijaf. . .

Een man kan zich in zijn werk verliezen of zich eraan bedwelmen. Hij 
kan het beschouwen als levensvervulling, als geëigend terrein voor het tot 
gelding brengen van zijn persoonlijkheid. Als slagveld voor botsende am
bities, als speelveld waarop hij manoeuvreert tegen anderen en anderen 
tegen hem. Hij kan zich in zijn werk verliezen en het liefhebben.

Maar kunnen meisjes dat? Doen zij het ooit? Willen zij dat? - Och kom! 
Zij doen dat niet. Woman's whole existence is anders! Zulk een instelling 
is haar vreemd. Deze meisjes lopen — zo lijkt het — even in een voor haar 
gevoel nieuwe winkelstraat van het Leven. Maar de etalages bevatten 
weinig van haar gading. Zij doen een levenservaring op, niet meer en niet 
minder. Achter dit ervaren wacht het leven zelf; niet zelden in de persoon 
van een dier prinsen, waarmede grimmige werkruimten als bij toverslag 
bevolkt schijnen te kunnen worden — in vrouwenogen, die gelukkig zo 
anders zijn. Maar hoe dan ook: wanneer een rijk van louter mannen de 
invasie der vrouwen beleeft, dan wijzigt zich iets. Zo was het ook bij 
de NS F.

HET NIEUWE LABORATORIUM

Behalve de noodzaak van massa fabricage van ontvangtoestellen en het 
tijdig ontwerpen van nieuwe modellen daarvoor, realiseerde de directie 
zich de onmisbaarheid van een goed constructiebureau met laboratorium
ruimte ten behoeve van de steeds belangrijker wordende radio-afdeling. De 
klantenkring voor deze artikelen was even veelsoortig als veeleisend. PTT, 
Leger, Marine en langzamerhand ook buitenlandse opdrachtgevers, zij 
allen hadden hun bijzondere verlangens, zowel wat de systemen als de 
vormgeving van de apparatuur betreft. Het ligt immers voor de hand, dat 
een vliegtuigzcnder een volstrekt andere vormgeving vraagt dan een onder- 
zeebootzender en de zender voor een kruiser aan heel andere eisen moet 
voldoen dan een grondstation voor een vliegveld of een station, dat in de 
tropen een kabelverbinding moet vervangen.

Waar de nog vrij eenzame figuur van White de handen vol had aan het
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ontvangergedeelte, was het gewenst voor de constructie van de zenders 
nieuwe kracht aan te trekken, van wie werd gehoopt dat hij de veel

zijdigheid zou bezitten, die deze functie behoefde, maar waarvan de leiding 
wel begreep, dat zij niet gemakkelijk in een persoon verenigd zou worden 
aangetroffen.

De ongelukkige benoemingen, die in een onderneming worden gedaan, 
hebben — van het standpunt van de schrijver van een gedenkboek bezien — 
het voordeel, dat men er over kan zwijgen. Bij de gelukkige benoemingen 
mag de geslaagde functionaris niet worden vergeten, zelfs niet wanneer hij, 
om welke eervolle reden ook, de fabriek heeft verlaten; maar zeker niet, 
wanneer hij tot aanzienlijke hoogte gestegen, nog altijd deel uitmaakt van 
de état major. Dit laatste geldt voor de in 1927 aangestelde chef van 
laboratorium en zenderconstructieafdeling H. B. R. Boosman.

Het is een bekend verschijnsel, dat de vaardigste fiscale adviseurs vaak 
uit de gelederen der belastingambtenaren voortkomen. De gevierdste 
havenmeesters waren oud-koopvaardij- of marine-officieren en niet zelden 
werden vroegere sieraden van de balie de knapste rechters. Er zijn dus 
beroepen die de gelegenheid bieden, verworven kennis en ervaring aan 
tegenover elkaar gelegen zijden van een tafel uit te oefenen. Om zowel aan 
deze als aan gene zijde van de “toonbank” te staan.

Zo was H. B. R. Boosman van huis uit officier van de Marine Stoom
vaartdienst, de latere Technische Dienst. Als officier MSD der 2e klasse 
was hij belast met de keuring en overneming van de NSF-zenders, welke 
ter aflevering werden aangeboden en als zodanig was deze officier in de 
fabriek een veel geziene gast.

Een deskundige die een fabrieksprodukt ter keuring krijgt en die door 
zijn beroep, als geen ander, in staat is om te beoordelen in hoeverre dat 
produkt geschikt is om in de omstandigheden, waarin het straks zal worden 
geplaatst voldoening te geven, moet wel in hoge mate bekwaam zijn om 
dat produkt te veredelen of om daarin gebreken te herkennen, die bij vol
gende leveringen moeten worden voorkomen. Anderzijds is het in vele 
besprekingen een groot voordeel, als de keurende man, eenmaal leverancier 
geworden, uitgebreide gelegenheid heeft gehad om te worden geconfron
teerd met de moeilijkheden van de constructeurs en de fabrikant. Hij leert 
daarbij aanstonds, dat het keuren van andermans schepping, hoezeer ook 
met vakkennis gedaan, altijd iets gemakkelijker is dan het zelf scheppen.

een
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De heer Boosman verzekerde zich van de medewerking van de ingenieurs 
Bouman en Roorda en startte de afdeling zenderontwerpen van het labora
torium der NSF volgens strenger wetenschappelijke en organisatorische 
methoden dan tot dusver waren gevolgd. Zou men hoofdverschillen met 
de eerder geldende werkwijzen willen opsporen, dan zou men misschien als 
voornaamsten daarvan noemen dat de “geniale improvisatie” plaats 
maakte voor het gedegen wetenschappelijk benaderen en dat de “goede 
gooi” werd verwisseld voor de rekenliniaal. De vormgeving kreeg ook een 
architectonische component, die in nuchterheid optrad waar vroeger een 
ambachtelijke zwier had geheerst.

De heer Boosman ontplooide in zijn nieuwe functie een eigenschap, 
die de natuur klaarblijkelijk weerstrevend en met behoedzaamheid onder 
ingenieurs distribueert: hij bezat talenten op commercieel gebied. Het 
moet een onbeantwoorde vraag blijven in hoeverre dit talent, sluimerend 
reeds aanwezig in de marineofficier, tot ontwikkeling kwam door zijn 
kritische instelling tegenover de toepassing ervan bij de leverancier NSF.

Leerlingen zijn in de geschiedenis meer dan eens de leermeesters geworden 
van hun leraren. Men denke aan Torricelli, de man van de barometer, 
tegenover Galileï. Of aan Sidi Lakdar, die de roep had de grootste luiaard 
van Bagdad te zijn - tot zijn leerjongen hem in het nietsdoen de baas werd 
door hem te vragen een vijg, die terzijde op zijn wang was gevallen, in de 
mond te willen schuiven. De leerjongen van de goede Sidi heeft de heer 
Boosman waarschijnlijk nimmer voor ogen gestaan, al was het slechts 
omdat het begrip luiheid in de omgeving van deze keiharde werker nooit 
een seconde heeft kunnen bestaan. Maar toch moet zich in hem iets hebben 
voltrokken bij het gadeslaan van de wijze, waarop de NSF-zenders aan de 
Marine werden verkocht. Hij moet daarbij hebben overwogen hoe hij, 
gegeven dat hij een leverancier zou zijn, de klant tegemoet zou treden, 
gebruik makend van methoden die in zijn ogen doeltreffender waren dan 
die, welke de N SF-zonder-Boosman toepaste op de Boosman-zonder-N SF.

Sterke overtuigingen hebben de toekomst van verscheidene talentrijke 
mannen gesmeed, maar zij hebben bij hun onderhebbenden de grijsheid 
van de haardos wel eens bespoedigd. H. B. R. Boosman ontwikkelde zich 
tot een voor de NSF formidabele kracht, doch het gemak waarmede hijzelf 
zijn kennis had verworven en steeds weer nieuwe kennis vergaarde, bracht 
mee dat zijn geduld tegenover anderen met wat trager tempo vlot uit faze
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raakte. Dit uitte zich dan in samengestelde geluiden, waarin men enerzijds 
spot en laatdunkendheid bespeurde, anderzijds gekners der tanden. Was 
men nu zelf maar niet ’t mikpunt van de kritiek, dan putte men vermaak 
uit de geheel eigen vorm waarin zij werd gekleed. De tegenstelling tussen 
de moeilijkheden van het onderwerp en de eenvoud der beelden, waarmede 
zij door HBR naar een lager niveau van begrijpen werden getransponeerd, 
sloeg menigmaal vonken van humor op het aambeeld dat zijn toorn zich 
had gekozen. Bij de disputen in het nieuwe provisorische laboratorium 
over het vertastbaren van denkbeelden in bruikbare apparaten, dacht men 
wel eens aan Thomas Mann’s boutade:

Wat de wereld verbijstert is de ongelijkheid tussen de snelheid van de 
geest en de immense logheid, luiheid, traagheid, onveranderlijkheid van 
de stof.

HET SCHARNIER DRAAIT VERDER

In de jaren tussen 1927 en 1930 zet zich geleidelijk de omschakeling voort 
van de zelfstandige NSF tot concernfabriek in het Philips-geheel. De 
fabriek, die al spoedig haar eerste uitbreiding ondergaat - waartoe zelfs 
een van de zingende torens in januari 1928 een eindje moet worden ver
plaatst — houdt zich bezig met de vervaardiging van Philips-ontvang- 
toestellen. De modellen hiervoor zijn in Eindhoven ontworpen; zij hebben 
een eigen niet-NSF-se stijl en herinneren in hun uiterlijk aan een nogal 
groot fotografietoestel. Het gaat om duizenden stuks, zodat het aantal 
arbeiders met sprongen omhoog gaat. Reeds in 1927 loopt het van vier
honderd tot duizend op!

Hoe staat “de koffietafel" — wel iets gedund! — daartegenover? Men 
bespiegelt in brede volzinnen en vergelijkingen. Omschakelingen als deze 
— zo redeneert zij — die door de geschiedenis worden bevolen, neemt men 
niet alleen waar in het leven van mensen en ondernemingen, doch ook in 
dat van volken en staten. En dan ziet men, dat iedere onvrijwillige over- 
gang van de ene status naar de andere gepaard gaat met gewonde ge
voelens, soms wrok. Offers aan persoonlijke en gemeenschappelijke 
worden nu eenmaal uiterst moeilijk gebracht. De erkenning alléén dat 
nieuwe status doeltreffend is, is een te nuchter soulaas voor gekwetste fier
heid en aangevreten zelfstandigheid. De bestaanszekerheid is gestegen,

trots
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bijna onaantastbaar geworden. Mooi, heel mooi. Maar daar staat tegen
over, dat men niet meer uitsluitend mag koersen en handelen op eigen 
talenten of — toegegeven! — op eigen dwaasheid. Op de achtergrond van 
het beramen en werken lekt nu de proevende tong van Eindhoven. Daar 
wordt bewilligd, gekritiseerd, afgekeurd! De koffietafel gaat tenslotte maar 
weer aan het werk en laat het pro en contra tussen de lege kopjes liggen.

De administratieve directieven lopen uit Eindhoven binnen. Het kost de 
oude garde enige moeite, om mentaal om te schakelen van de positie ener 
gemoedelijke kaninefatenstam tot die van lid ener gedisciplineerde con
federatie. “De fabriek" in engere zin genomen redt zich wel, omdat haar 
nieuwe leiding is voortgekomen uit een school, die de Eindhovense aan
wijzingen beschouwt als belijdenissen van een ook door haar aangehangen 
produktie-inzicht.

Maar met de technische in- en verkoop, met alles wat los staat van de 
fabricage van ontvangtoestellen, voelt Eindhoven zich niet op vertrouwd 
ijs. Daar ontstaan dus wrijvingen. Zenders maken voor de marine, de 
luchtvaart, het leger, buitenlandse particulieren en niet te vergeten: voor 
Radio Holland is voor het Philips-bedrijf tot aan 1927 een terrein vol voet
angels en klemmen. De verkoper van technische apparaten moet immers, 
wil hij met succes zijn artikel aan de man brengen, op grondige technische 
scholing kunnen steunen. En al is dan de omzet van Eindhoven ettelijke 
malen groter dan die van de NS F, deze laatste heeft — waar het gespeciali
seerde vakkennis betreft — een natuurlijke voorsprong en een gezag, dat 
men in Eindhoven slechts wil beknotten waar en wanneer dat nodig is. 
Maar hoe zal men tot een bepaling van “nodig" kunnen komen?

Teneinde opperleiding en Hilversum harmonisch te laten samenwerken 
wordt nu een technische contactcommissie geschapen, die regelmatig zal 
samenkomen om problemen te bespreken. In die commissie moet worden 
gestreefd naar het bereiken van een werkklimaat, waarbij de scheppende 
afdelingen van de NSF zoveel mogelijk voordeel kunnen putten uit het 
speurwerk, dat in het Natuurkundig Laboratorium van de grote moeder
fabriek wordt verricht, dan wel op aanstichten van de NSF ter hand kan 
worden genomen. Zo ontstaat de commissie Boosman, Van Dobbenburgh 
en Posthumus. Boosman is hierin de in de praktijk staande technicus, van 
Dobbenburgh de Eindhovense technisch-commerciële man en Posthumus 
de afgezant van het Grote Toverhuis, gelijk het Natuurkundig Labora-
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torium te Eindhoven mag worden genoemd. Aangetekend zij hierbij 
dat professor G. Holst directeur van dit laboratorium is en dr. Balth. 
van der Pol, de begaafde leerling van professor Lorentz, zijn eerste 
medewerker.

Het driemanschap ontwikkelde zich snel tot een fabrieksbegrip dat onder 
de naam Bodopos opereert. Triumviraten hebben in de geschiedenis een 
beslissende rol gespeeld. Men kent hen uit de Romeinse en uit de Franse 
historie. Wie van het NSF-Philips-triumviraat de “eerste consul” was, is 
voor velen van de toenmalige staf geen vraag geweest. Het was HBR. De 
stukken vlogen er dus wel eens af, wanneer het tot meningsverschillen 
kwam met de kopstukken van de confederale regering in Eindhoven, waar
bij de commerciële Napoleon van Philips de William Pitt van de NSF 
tegenover zich vond.

Maar het was ook een grote constructie- en bouwtijd. De tijd van de 
NDO-zender (1927), van grote installaties voor de vliegvelden Andir en 
Morokrembangan op Java, van de Phohizender en van de reeds genoemde 
nieuwe Nederlandse omroepzender met zelfstralende mast op het fabrieks
terrein. De NSF leverde nu ook zenders en studio-installaties aan het 
buitenland. Ingenieurs en montageploegen van de NSF begonnen over de 
gehele wereld uit tezwermen. Zij brachten Brazilië een grote omroepzender 
voor Rio de Janeiro en India zijn in het gehele Oosten beroemd geworden 
AU India Radio. Men ontmoette hen in Siam, Argentinië en Indonesië. Het 
was de tijd waarin vaklieden van formaat als de Breimers, de Boterwegs 
en de Hegeners werden gevormd, hun kans kregen en die kans benutten.

Het was ook de tijd van de ontplooiing van de radio in al haar nuttig- 
heidsvormen voor de luchtvaart. De NSF leverde de uitrusting van de 
KLM, zowel voor het normale lijnbedrijf als voor de beroemde vluchten, 
waaronder ook die van Kingsford Smith naar Australië moet worden 
gerekend. Zij deed dit op een soort no cure no pay basis, waarbij haar 
beloning steeg naarmate er meer werkzame bedrijfsuren met de installaties 
werden gevlogen. Het succes van die wereldvluchten steunde voor een 
aanzienlijk deel op de betrouwbaarheid van de radiocommunicatie: op 
apparaten met een Hilversums merkplaatje.
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BLOEI - EN ’N EERSTE BRANDLUCHT

Vanaf i november 1927 wordt de NSF eerst goed ingesteld op massa- 
produktie. Omdat de oude fabriek slechts berekend was op fabricage van 
enkele kleine stukken of kleine series, vereist deze koersverandering een 
uitbreiding van de fabricageruimten. De meest voorkomende typen zenders 
zullen nu ook in serie worden gemaakt.

Commercieel ontwikkelt de NSF zich gunstig, zodat een gedeelte van 
de fabrieksuitbreiding door haar zelf kan worden gefinancierd. Het ont
brekende zal door Philips worden gefourneerd in de vorm van een obligatie
lening. In het boekjaar 1927/1928 worden zesduizend ontvangapparaten 
verkocht; in 1928/1929 klautert de curve in bijna halsbrekend tempo naar 
het dubbele: om en nabij twaalfduizend. Op 13 oktober 1928 wordt een 
groot leveringscontract met Philips afgesloten. Een aantal Philips-pro- 
dukten zal daarop door de NSF in regie worden gemaakt. Regiewerk is in 
zoverre aantrekkelijk dat het een zekere winst garandeert; bovendien is 
een nuttiger fabrieksbelasting mogelijk waardoor een breder ondergrond 
ontstaat voor het verdelen van de vaste lasten. Voor de eigen NSF- 
produkten werkt dit weer kostprijsverlagend.

Na de laatste afschrijving bedraagt het aandelenkapitaal van de onder
neming 446.700 gulden, waarvan Philips 60% en Marconi 40% bezit. Dat 
1928 een voorspoedig jaar blijkt te zijn geweest, valt op te maken uit de 
volgende cijfers.

1927 Verkoop van amateurartikelen
1928 Idem
1927 Orders voor rekening van Philips
1928 Idem

1.200.000 gulden
2.300.000 gulden
1.040.000 gulden 
4.000.000 gulden

Het voordelig saldo van de winst- en verliesrekening over 1928 bedraagt 
dan ook 173.000 gulden. Het wordt bestemd voor extra afschrijvingen. 
Men wil immers nog hoger grijpen en de produktie van NSF-ontvangers 
opvoeren van 300 tot 500 per week en die van de Philips-ontvangers zelfs 
van 2300 tot 3500 per week! Nieuwe uitbreidingen van de werkruimten 
worden dan ook maar vast voorbereid.

Intussen is het nodig geworden om 
fabriceren. Daartoe worden zogenaamde White-banken aangeschaft. De

!

kasten voor de radiotoestellen te
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eerste pogingen blijken echter niet tot onverdeeld succes te leiden. Men 
zit nog te veel aan de oude houtbewerkingsmethoden vast, die te om
slachtig en te kostbaar zijn. Maar enkele jaren later wordt het vraagstuk 
opnieuw aangevat door de heren Gieskes, Den Tuinder en Oude Reimer, 
die de kastenfabricage uit het oogpunt van metaalbewerkerspraktijk be
kijken. Zij slagen met hun onderzoekingen zo goed, dat vanaf dit ogenblik 
de fabricage van houten kasten wordt aangepast aan de gebruikelijke 
methoden en inzichten voor seriefabricage.

De massafabricage van Philips-ontvangtoestellen wordt begin 1928 door 
ir. Van Lis georganiseerd. Oorspronkelijk wordt de kantineruimte daar
voor ingericht, doch weldra volgt overplaatsing ervan naar de fabrieks
hallen. Het eerste apparaat is het type 2502; dit apparaat heeft, evenals 
enkele typen die erop volgen, geen eigenlijke kast van hout nodig. Het 
vormt een geheel met een metalen omvatting. Een type waarbij dit me
talen omhulsel erg opviel kon dan ook niet ontsnappen aan de kwalificatie 
“broodtrommel”.

De houten kast zal later toch weer — en dan definitief — de markt ver
overen, omdat het publiek nu eenmaal een sierlijk meubelstuk voor zijn 
radiotoestel begeert boven een puur-zakelijk geconstrueerd werktuig. De 
houten kast als standaarduitvoering keert op de NSF terug met de 
Superinductance-toestellen van 1930.
In 1929 zet, zoals blijkt uit de jaarcijfers die in 1930 worden gepubliceerd, 
de bloei van de NSF zich in versneld tempo voort. De omzet bedraagt nu 
ongeveer 14.000.000 gulden, waarvan 10.000.000 Philips-werk en 1.500.000 
grossiersomzet van Philips-artikelen. Maar de crisis in de economie van de 
gehele wereld kan aan de NSF niet onopgemerkt voorbijgaan. Er vinden 
reorganisaties en bezuinigingen plaats, onder meer door een overdracht 
van het gehele verkoopapparaat aan Philips. Men kan zeggen, dat de NSF 
zich nu vrijwel exclusief tot fabriceren beperkt. Intussen doen zich moeilijk
heden met Marconi voor, omdat het onvermijdelijk is, dat NSF en Mar- 
coni elkaar als mededingsters op de wereldmarkt ontmoeten als het om de 
afzet van zenders gaat. Hoewel alles in vrede en vriendschap wordt ge
regeld, leidt deze situatie toch ertoe, dat Marconi zich in 1938 uit de NSF 
wenst terug te trekken onder liquidatie van haar investeringen. Maar voor 
het zover is worstelt men steeds weer met een uitzonderlijk probleem: de 
financiële basis van de NSF torst nog steeds de lasten van een verleden,

200



dat in ongunstige omstandigheden begon. Het bedrag der schulden is te 
groot en de deswege jaarlijks uit te keren rente zo hoog, dat zij het 
verdienen van een gezonde vrije winst onmogelijk maken.

Op 21 maart 1940 krijgt de financiële reconstructie haar beslag in een 
wijziging van de statuten en in verdere aanpassing van de NSF aan de 
positie van concernonderneming der N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken. 
Als een blij klinkend slotaccoord in de niet altijd welluidende “toccata en 
fuga”, die de verhouding Radio Holland—NSF representeerde, kan op die 
datum worden verklaard: “De verhouding tussen de NSF en Radio 
Holland is buitengewoon gunstig. De orders van Radio Holland worden 
praktisch geheel bij de NSF geplaatst.”

Maar de reorganisatie heeft geleid tot een wijziging van allesoverheer
sende betekenis: de gehele, zo rendabele en daarom juist voor de NSF 
zo aantrekkelijke ontvangerfabricage is naar Eindhoven verplaatst! Aan
gezien de NSF echter niet uitsluitend kan leven van het riskante zender- 
debiet, wordt er nu gedacht aan werk in de richting van fijnmechanische 
produkten. De NSF is immers op dit gebied al gedwongen verzeild geraakt, 
als gevolg van de ontwikkeling der internationale politieke spanningen, 
waardoor zij aanzienlijke orders krijgt uit te voeren voor rekening van de 
Overheid met betrekking tot de militaire toerusting. In beperkte mate was 
dat al gebeurd vanaf 1935, toen de NSF, die zich zozeer bekwaam had 
getoond tot de vervaardiging van precisiewerk, voor de Artillerie Inrich
tingen een nokkenrad voor een mitrailleur vervaardigde. Later was dat 
gevolgd door opdrachten voor vele andere onderdelen voor vuurwapens 
van ’s lands strijdkrachten. Maar nu krijgt dat alles, gezien de gevaren 
welke zich rondom onze grenzen samenpakken, geheel andere proporties: 
begin 1940 werkt de machinale afdeling 7500 man-uren per week voor het 
Staatsbedrijf aan de Hembrug. Ook wordt er nu veel militair radiowerk 
geleverd alsmede fijne onderdelen voor de “automatische piloot”-toestellen 
voor de KLM en die voor de automatische zuurstoftoevoer in de cabines 
op grote vlieghoogten.

Een brandlucht hangt over de wereld en brengt een nerveuze trilling op 
de neusvleugels . . .
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AFLOSSINGEN VAN DE WACHT

De jaren tussen 1930 en 19^0 gaven, zoals in de voorgaande bladzijden 
bleek, een spectaculaire ontwikkeling van het bedrijf te zien. Natuurlijk 
deden zich in die periode ook wijzigingen in de leiding voor. Tot behoud 
van een goed overzicht is het nodig om hier kennis te nemen van die 
wijzigingen, welke wel eens door zekere spanningsverschijnselen werden 
voorafgegaan. In de eerste plaats werd op 14 maart 1930 op zijn verzoek 
eervol ontslag verleend aan de heer A. Dubois als mededirecteur van de 
NSF. Zijn belangstelling ging sedertdien uit naar de radio-omroep, die 
zich intussen internationaal had georganiseerd in de Union Internationale 
de RadiodifFusion met een secretariaat in Genève. Spoedig werd hij daarin 
een vooraanstaande figuur en na het aftreden van de eerste president, vice- 
admiraal Sir Charles Carpendale, werd niemand anders dan de oud- 
directeur van de NSF gekozen als opvolger van de Engelsman.

Nadat medio 1930 de eigen verkooporganisatie was opgeheven verliet 
ook directeur Giesen de NSF en wel op 31 december.

De heer J. G. E. Gieskes was vanaf die datum de enige directeur van het 
Hilversumse bedrijf.

Men kan moeilijk ontkennen, dat deze bewegingen aan de top op aan
wezigheid van wrijvingspunten duidden. Zij het, dat zij ergens anders 
moeten worden gezocht dan in twijfel bij de hoofdleiding aan de bekwaam
heden der aftredenden. Hier was waarschijnlijk sprake van tegenzin om 
zich te voegen in nieuw bestel, zich te zien overgeheveld uit een grote mate 
van zelfstandigheid naar grotere afhankelijkheid — ook al was die afhanke
lijkheid ontdaan van het schrijnende element, dat persoonlijkheden on
nodig wondt. Het is immers zeer wel te begrijpen dat een gevoel van teleur
stelling meespreekt, wanneer een chef als hoofd van een eindstation zijn 
positie ziet gewijzigd in die op een tussenstation, waar voortdurend 
rekening moet worden gehouden met wisselstanden links en rechts. 
Er zullen altijd commandanten zijn, die liever de oudste kruiser com
manderen, dan flagcaptain zijn op het admiraalsschip. En zo was het 
misschien ook hier.

Verwierf de heer Giesen zich een leidende plaats in de vaderlandse 
handel, de heer Dubois — wiens internationale ontplooiing wij reeds aan
stipten — schreed voort op het pad der gemeenschappelijkheid van de
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Nederlandse Omroep. Zoals het lot zo vaak met humor de bestemmingen 
van zaken en mensen weeft en met argeloosheid de dingen op hun kop 
zet, zo deed het ook de hoofdpersoon uit de eerste acte van de NSF- 
historie. In 1935 zien we de heer Dubois namelijk terug als directeur van 
de Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij NOZEMA, zijnde een 
maatschappij die wordt beheerd door de overheid en de vier grote omroep
verenigingen gezamenlijk. Deze NOZEMA nu deed mettertijd grote 
zenderbestellingen bij de NSF en daarbij kon men dan haar oud-directeur 
zien optreden als een aanzienlijke cliënt van zijn vroegere fabriek.

Overigens moeten wij over de NOZEMA als belangrijke relatie — óók 
nu nog, in 1958 — hier wat meer te boek stellen.

ZENDERS VOOR DE BINNENLANDSE OMROEP

Uit het relaas over de ontwikkeling van de Radio Omroep uit de schoot 
der NSF is gebleken, dat de zender die aanvankelijk werd gebruikt, gratis 
door de NSF aan de HDO werd ter beschikking gesteld. Men zal zich 
herinneren, dat daarin met ingang van 5 maart 1926 verandering kwam 
door een zakelijke overeenkomst, die mogelijk was geworden doordat de 
HDO, dank zij de steun van de luisteraars, op eigen benen was komen te 
staan. Anderzijds hadden de inmiddels opgerichte KRO en NCRV zich 
verenigd in de ND O, teneinde te kunnen samenwerken bij de stichting 
van een zender voor hun uitzenddoeleinden.

De machtiging voor de instandhouding en het gebruik van de zo
genaamde HDO-zender werd bij ministeriële beschikking van 18 april
1925 no. 8 aan de NSF verleend, welke machtiging in de plaats kwam van 
de tot aan die datum vigerende fabrikantenvergunning. De machtiging 
voor de tweede zender werd bij ministeriële beschikking van 1 september
1926 no. 9 verleend aan KRO en NCR V gezamenlijk, doch de exploitatie 
ervan werd opgedragen aan de NSF.

Deze toestand bleef gehandhaafd tot 1935, toen bij de wet van 22 
juli (Staatsblad 403) de Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij 
NOZEMA werd opgericht, die van de overheid een monopolistische 
positie ontving inzake alle technische en financiële vraagstukken, welke 
verband hielden - of in de toekomst zouden houden — met omroep- 
zenders. De aandelen van deze in N V-vorm gegoten maatschappij werden
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voor 60% in handen gelegd van de Staat en voor 40% in die van de 
gezamenlijke grote omroepverenigingen.

Aanvankelijk had deze wettelijke regeling, de status van het zenderpark 
van de Nederlandse Omroep betreffende, slechts de betekenis van een 
administratieve verandering in de betrekking tussen de NSF en de uit
zendende omroepverenigingen, omdat de NOZEMA met de NSF een 
overeenkomst sloot, waarbij de nu aan de NOZEM A te berekenen tarie
ven voor het gebruik van de beide zenders werden geregeld. Reeds kort na 
haar oprichting beraamde de NOZEMA echter plannen voor de ver
nieuwing van het zenderpark, nadat de NSF er op had gewezen dat de 
vlucht die de radio-omroep in Nederland had genomen, de stichting van 
een nieuw zendercomplex vereiste. Daarbij moest rekening worden ge
houden met de noodzaak van energievergroting en met verandering van 
de opstellingsplaats der nieuwe zenders, omdat noch Huizen, noch Hil
versum voor een optimaal nuttig rendement van de golven in de 300 en 
400 meter band als geschikte plaatsen konden worden aangemerkt. Na een 
diepgaand onderzoek naar de meest gewenste vestigingsplaats voor het 
nieuwe zendercomplex, waaraan dr. ir. N. Koomans van PTT en dr. 
Balth. van der Pol van Philips een werkzaam aandeel namen, werd daartoe 
het stroomgebied van de Lek aangewezen en met name de omgeving van 
het dorp Lopik.

De NSF smaakte de voldoening — na concurrentie met andere grote 
zenderbouwers van buitenlandse huize — de opdracht te ontvangen voor 
de levering van twee 125 kW zenders, respectievelijk voor de golflengten 
van omstreeks 300 en 400 meter. Deze zenders werden met toepassing van 
een gewijzigde Doherty-schakeling — terwille van zuinig energieverbruik — 
volgens een gedachte van het lid van het fameuze trio Bodopos, ir. 
Posthumus, in nauwe samenwerking met H. B. R. Boosman — de Bo van 
het drietal — ontworpen en ter aflevering gereedgemaakt. De installatie 
ervan was juist voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog voltooid in 
een fraai zendergebouw, dat voor rekening van 
architecten Dwars en Verhey nabij de Biezendijk in Lopik (U) was ge
bouwd. In het land dus bij Benschop, dat zo stoer, maar ook zo liefderijk 
is beschreven door de grote verteller Herman de Man.

Deze zenders hebben — afgezien van een tijdelijke annexatie door de 
bezetters — onder de vlag van de NOZEMA uitmuntend werk verricht
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in dienst van de Nederlandse Omroep en zij werken nog tot op de huidige 
dag tot aller tevredenheid, van des morgens zes uur tot middernacht. Dat 
dit geen luchthartige verheerlijking is van het nu veertigjarige bedrijf, 
moge blijken uit een ongevraagd getuigschrift, dat Don V. R. Drenner, 
Chief Technical Officer of the SHAEF Mission to the Netherlands, gaf in 
Western Electric Oscillator, onder het hoofd: "How we put Radio Hil
versum and Luxembourg on the air". De desbetreffende passage — nota 
bene gepubliceerd in een blad van een concurrent — is te kostelijk, dan dat 
wij haar hier niet in vertaling zouden laten volgen.

"In maart 1945 werd ik als hoofdingenieur toegevoegd aan de SH AEF- 
missie naar Nederland. De radio-afdeling van deze missie had als voor
naamste taak de Nederlandse radio-omroep op de been te helpen, nadat de 
Duitsers uit het land zouden zijn verdreven.

Ik vond de beide omroepzenders in Lopik, werkende op respectievelijk 
955 en 722 kc/s, intact. Het waren de prachtigste zenders van heel Europa. 
Philips had hen geleverd en zij werkten volgens het Doherty-systeem. De 
foto kan beter nog dan woorden tot uitdrukking brengen van welk een 
technische schoonheid deze tweelingzenders zijn.

Ofschoon ik geruime tijd gedetacheerd ben geweest bij de Luxemburg- 
zender en bij verscheidene zenders met groot vermogen in Duitsland, 
aarzel ik niet te zeggen, dat ik hen zonder uitzondering gaarne zou hebben 
geruild voor de Doherty-zenders van IJsselstein."

De commerciële en contractuele kant van de levering der Lopik-zenders 
zal verbonden blijven met de naam van de latere professor mr. J. Oranje, 
die toen werkzaam was op het secretariaat van Philips Eindhoven. Na de 
bevrijding in 1945 trad prof. Oranje tijdelijk op als Gemachtigde voor 
Radio Omroepzaken van de Regering. Als zodanig had hij de beschikkings
bevoegdheid over de Lopik-zenders waarvan hij een aantal jaren tevoren 
de verkoop had geregeld. Zulke spectaculaire vlagwisselingen kwamen zo 
vaak en zo onverwacht voor, dat men in de kringen van de omroep, de 
radio en de fabriek, schertsenderwijze de vergelijking trok met de leden 
een toneelgezelschap of een televisiegroep. In die zin, dat men vaak dezelfde 
gezichten zag, doch niet mocht nalaten te informeren naar de naam 
het opgevoerde stuk en naar de rolverdeling.

van

van
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BELANGRIJK WERK IN DE “KEUKENS” VAN DE OMROEP

De NSF, die in de jaren twintig het eerste zaadje van ’t omroepwezen in 
haar eigen tuintje had opgekweekt tot een forse plant van zulk een schoon
heid, dat zij niet slechts werd bewonderd maar zelfs fel omstreden, kon 
natuurlijk bogen als geen ander op kennis van alles wat er nodig is om een 
hoeveelheid welgekozen geluid — variërend van een kinderstemmetje tot 
het donderend geweld van een Tchaikowsky of het felle pistoolschot in 
een hoorspel — op de beste manier de ether in te krijgen. Alles wat daar
voor nodig is: dat is veel meer dan een zender alleen. Daartoe behoort ook 
het ganse complex van voorzieningen en apparaten, hetwelk men lucht
hartig hoort bestempelen als “de studio”.

Het lag dus voor de hand, dat de N SF door de omroepverenigingen werd 
uitgenodigd om haar goede zorgen ook te wijden aan de technische uit
rusting van de grote nieuwe studio’s, welke die omroepverenigingen zich 
met het voortschrijden der jaren moesten aanmeten, wilden zij de hun 
toevertrouwde en in omvang steeds toenemende taak blijven vervullen op 
een wijze, die de toets van elke nationale of internationale kritiek zou 
kunnen doorstaan. Deze projecten, die op een waarlijk voorbeeldige wijze 
werden uitgevoerd, verdienen in deze NSF-historie nadere toelichting, 
ook al zou op den duur het interessante pad der studio-inrichting 
via enkele reorganisaties in het Philips-concern wegvoeren van Hilver
sum, om in Eindhoven uit te monden bij een nieuwe hoofdindustrie- 
groep Elektro-akoestische Apparaten, in Philips-kringen meer bekend als 
de ELA.

Daarnaast werd in de loop der jaren ook veel kennis — en taakstelling — 
overgedragen op de Nederlandse Radio Unie (N RU), het technische appa
raat dat de gemeenschappelijke omroepverenigingen ten dienste staat en 
waarmede de NSF oude vriendschapsbanden onderhoudt.

Het omvangrijkste studioproject werd verwezenlijkt voor de AVRO. 
Van die omroepvereniging werd in november 1934 de opdracht ont
vangen tot het leveren van een complete installatie voor haar nieuwe 
studio te Hilversum. De AVRO wenste twee hoofdregelkamers in te 
richten, van waaruit geheel onafhankelijk van elkaar het omroepbedrijf 
technisch kon worden gedirigeerd. In feite waren het twee volkomen gelijk
waardige installaties, die als eikaars reserve konden dienen, maar die ook
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gelijktijdig moesten kunnen opereren, bijvoorbeeld de een als uitzendende 
installatie, de andere als repetitie-uitrusting.

Vanaf de tafels moesten indien nodig een zender kunnen worden ge
moduleerd, een grammofoonopneemapparatuur bediend en een afluister- 
net, uitgebreid over het gehele gebouw, met uitzend- of repetitieklanken 
worden gevoed. Op de regeltafels kwamen veertien studio’s of hulpstudio’s 
uit en vijf grammofoonweergeefkanalen, terwijl voor de buitenverbin
dingen een behandelingsmogelijkheid aanwezig moest zijn voor vier mu- 
zieklijnen en zes spreeklijnen. Er moest voorts gelegenheid zijn voor het 
afnemen van de klanken van de geluidsstroken der sprekende films die in de 
fïlmcabine werden gedraaid. In alle hoorspelstudio’s moest het zogenaamde 
“elektrisch decor”, dat de tekst vergezelde, voor de spelers hoorbaar 
worden gemaakt, met besliste vermijding van “rondzingen”: het ellendige 
en enerverende verschijnsel, dat zelfs de meeste leken bekend zal zijn van 
feestjes en grote vergaderingen, waarin een snerpend piepgeluid en haastig 
heen en weer lopende technici de aanwezigen brengen tot een collectief 
gemompel dat “er iets mis is met de geluidsinstallatie”.

De garantie die moest worden gegeven tegen het optreden van onder
linge storingen was zodanig, dat de overspreekdemping van de gehele 
installatie meer dan 70 db moest bedragen en die tussen de versterkers 
onderling meer dan 90 db. Aangezien de indirect verhitte buizen in 1934 
het ontwikkelingsstadium nog niet hadden verlaten, werden in de onder
scheidene versterkertypen direct verhitte buizen toegepast. De energie 
voor de gloeidraden en die voor de anodespanningen werden uit accumula
torenbatterijen betrokken. De overschakeling van een ontladen op een 
geladen batterij geschiedde met de hand, zonder dat daarbij voedings- 
stroomcircuits werden onderbroken.

Toen de AVRO in 1938 besloot tot uitbreiding van haar studiocomplex 
met de dusgenaamde studio B, werd ook de levering van deze installatie 
aan de NSF gegund. Deze werd toen uitgevoerd met indirect verhitte 
buizen in de versterkers. Beide studio-installaties hebben ettelijke jaren tot 
volkomen tevredenheid van de opdrachtgeefster gewerkt en eerst om
streeks 1950 is de NSF-installatie van Studio A tot wisselstroomvoeding 
gemoderniseerd.

Wat de KRO betreft, leverde de NSF in 1932 als reserve voor de reeds 
in gebruik zijnde studio-installatie een zogenaamde auditie-installatie, die

!
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in 1933, toen de KRO ging deelnemen aan de zogenaamde werelduitzen- 
dingen binnen het kader van de PHOHI (“nieuwe stijl”), ook voor deze 
uitzendingen werd gebruikt. Het was een installatie op kleine schaal, zodat 
de NSF het had gewaagd daarvoor volledige wisselstroom voeding roe te 
passen. Overigens was het een voor die tijd moderne installatie, welke 
uitstekend voldeed tot zij in 1936 buiten gebruik werd gesteld als gevolg 
van de bouw van een nieuwe KRO-studio.

In 1935 installeerde de NSF voor de KRO een reportagewagen. Daarin 
was een mogelijkheid tot het aansluiten van drie microfoons op kabels, die 
op handige wijze konden worden uitgerold. Ook deze installatie werd 
van A tot Z door wisselstroom gevoed, met de mogelijkheid om te 
schakelen op eigen voedingsbron, die bestond uit een batterij accu’s welke 
een omvormer aandreef. De wagen heeft dienst gedaan tot 1938, omdat... 
de wagen moest worden vernieuwd. Reportagewagen II werd toen even
eens door de NSF geïnstalleerd, met gebruikmaking van de installatie uit 
wagen I. Deze wagen hield het tot na de bevrijding uit.

De voornaamste levering aan de KRO betrof echter de complete regel- 
kamerinstallatie voor de nieuwe studio, die begin 1938 werd afgeleverd en 
waarbij partij was getrokken van de ervaringen, opgedaan met de werking 
van de in 1936 aan de AVRO geleverde studio-installatie. Oorspronkelijk 
werd ook deze installatie geheel voor gelijkstroomvoeding ingericht. Later, 
toen de problemen van de wisselstroomvoeding ook voor grote installaties 
volkomen waren opgelost, werd de KRO-installatie, gelijk ook geschiedde 
bij studio B van de AVRO, voor wisselstroom ingericht. Deze studio- 
installatie, bekend onder de typenaam O V 22, deed tot 1954 bij de KRO 
dienst.

Intussen was op de NSF een lijnversterker ontwikkeld, waarmede uit
zendingen buitenshuis konden worden behandeld. Hiervan werd een groot 
aantal aan de omroepverenigingen geleverd. De installatie werd mee
gevoerd in twee koffers, waarvan er een de voedingsapparatuur bevatte, de 
andere de versterker met het zogenaamde mengpaneel. Het typenummer 
was O V 46, later in een verbeterde uitgave aan de markt gebracht als 
OV 46a. Deze zogenaamde lijnkoffers waren zo solied en zo praktisch, 
dat er — na ruim twintig zware dienstjaren — nu nog exemplaren in 
gebruik zijn.

De kans was groot, dat ook de NCRV aan de NSF de opdracht zou
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verlenen voor de levering van haar studioapparatuur in het nieuwe door 
haar gestichte gebouw, maar helaas belette het uitbreken van de oorlog de 
volvoering van de plannen.

EEN BLOEMLEZING

Toen de NSF het in de jaren dertig druk had met groeien, scheppen en 
leveren, moet zich een gans reservoir hebben gevormd van gegevens en 
ervaringen, die slechts konden worden bekeken en gesorteerd naar hun 
betekenis van het moment. Sedertdien is daarop het stof gevallen van, zeg 
een kwart eeuw — en ook blies een stormwind, bezwangerd van kruitdamp, 
erdoor. Sedertdien zijn vele bekende figuren aan het bedrijf ontvallen en 
vele stemmen, die een schat van herinneringen aan ons zouden hebben 
kunnen openbaren, zijn verstild. Sedertdien is de kennis over al wat er 
gebeurde ineengeschrompeld.

En toch ... de kroniekschrijver, die woelt door de snippers en draden en 
linten, welke zijn ontsnapt aan de opruimzucht van Vader Tijd en zijn 
soms wat bijziende dienaren onder de mensen, die kroniekschrijver vindt 
nog veel. Zó veel, dat een gedetailleerde weergeving daarvan vermoeiend 
zou werken — en zinloos zou zijn omdat een geheel compleet en — naar de 
belangrijkheid der projekten — evenwichtig beeld toch ook weer niet zou 
zijn te geven. Daarom moet hier worden volstaan met een koele opsom
ming van een aantal orders en scheppingen, ter aanvulling van de uit- 
gebreider beschrijvingen die in voorgaande bladzijden aan enkele objecten 
kon worden gegund. Een bloemlezing dus, wat stijfjes gerangschikt naar 
de jaren, waarin van N SF-wege iets over de verschillende “bloemen” werd 
gepubliceerd.

1934 V R 5-installaties geleverd voor de Pelikaan en de Uiver, gebruikt bij 
de beroemde Indië-vluchten en de Londen-Melbourne race. 
Eveneens afgenomen door de Zweedse A.B. Aero Transport (AB A), 
Polskie Linje Lotnicze “Lot”.
Idem VR 5/6 installaties door Linéa Aerea Postal Espanol (LAPE).

I935 Drie omroepzenders KVFL 2.0/14 (20 kW) geleverd en geplaatst te 
Buenos Aires en Rio de Janeiro.
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Drie De Havilland-vliegtuigen voor een expeditie naar Nieuw Guinea 
voorzien van V R 5-installaties. Levering, voor één der vliegvelden 
aldaar, van een geheel door batterijen gevoede 500 watt zender.
VR 5-toestellen in gebruik op alle toestellen van de KLM (later: 
KNILM) in Indonesië.
De Snip ermee uitgerust voor de West Indië-vlucht van Hondong. 
Complete radio-installatie type MR 13 (30 W) en peilontvanger 
FPO 18 geleverd en gemonteerd op het jacht van de Sjah van Perzië. 
Voorts een omroepontvanger en grammofoon met versterker- 
installatie.

1936 Het langegolfbaken BRA 101, reeds in gebruik op vliegvelden in 
Nederland, Polen en België, wordt nu ook door Spanje besteld. 
Order van Radio Holland voor meer dan vijftig trawlerzenders M R 4 
ten gebruike op de Nederlandse vissersvloot.
Order van de luchtmacht voor zestig langegolf-zendontvanginstal- 
laties type VR 8 voor militaire vliegtuigen.
Bestelling op zes zendinstallaties type S VCL 500/3 voor de Guardia 
Civil in Spanje.

1937 Order van de regering van India voor vier kortegolf-omroepzenders 
KVFH 10/12 (10 kW) voor Delhi, Calcutta, Bombay en Madras. 
Order voor vier vliegveldzenders voor de luchthavens Ankara en 
Instanboel, type K V C 400 L/20 (kortegolf) en ST C 1 L/29 (langegolf). 
Order ontvangen voor dertien lange- en kortegolf-zend-ontvangers 
type VR 35 en voor eenzelfde aantal radiokompassen type VPK 35 
voor gebruik door de KLM in de DC 3 toestellen.
Opdracht ontvangen voor de levering van de versterkerinstallatie in 
het gebouw van de Volkenbond te Genève.
Ingebruikneming van kortegolfbaken BRA 075/4 in Lyon. 
Ingebruikstelling van de zenders voor All India Radio in Delhi en 
Bombay. Deze zenders versterkten de reputatie van de NSF nu ook 
in het Verre Oosten. Gedurende de oorlog fungeerden zij met hun 
objectieve berichtgeving als Radio Oranje in Londen. Vele oud- 
Indischgasten, die de Japanse bezetting hebben overleefd, weten 
daarvan nog heel wat te vertellen.
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938 Installatie van de uiterst moderne radio-installatie voor de Nieuw 
Amsterdam van de HAL. Midden- en langegolf-telegrafie-installatie 
STC 800/56; kortegolf-telefoniezender SVC 200/42, die tevens ge
schikt is voor telegrafie; kortegolf-telefoniezender KSVCL 500/1 
met inrichting voor geheime telefonie; ontvanger H2L/7.

1939 Levering van een langegolfbaken voor de scheepvaart aan de kust
wacht, type BRA 070/7.
Levering voor een der havens op Java van een 
telegrafiezender voor scheepsverkeer.
Levering van een 20 kW langegolf-telegrafiezender voor lange-af- 
stands “point-to-point”-verkeer.
Levering van een radiokompas voor vliegtuigen type VPK 41.

,5 kW kortegolf

1941 Voltooiing van kortegolf-omroepzenders KVFH 10/12 (10 kW) en 
K V2FL5/91 (5 kW). Deze zenders waren bestemd voor de NI ROM 
in Indonesië, doch bereikten hun bestemming niet omdat zij door de 
bezetter werden gevorderd.

Opmerkelijk is het wegvallen in 1939 van geografische namen en andere 
gegevens over de bestemming van de geleverde installaties. Maar dat komt 
van die brandlucht, waarmee de krant van de persen rolt.. .

OORLOG, BEKLEMMING — EN OFFERS

En nu komen die vijf mistroostige oorlogsjaren!
De N SF is zichzelf niet meer; zij staat onder vreemde dwang: de vijand 

zal zeggen, wat er met haar moet gebeuren en wat zij moet doen. Na
tuurlijk is zijn oogmerk te beproeven het zo te schikken, dat de totale 
capaciteit van de werkers en de produkten van hun handen voortaan ten 
goede zullen komen aan zijn oorlogsorganisatie.

Alle spelregels van het normale maatschappelijke verkeer worden met 
bars bevel opzij gezet. En men voelt nu met plotselinge duidelijkheid, dat 
een hoogwaardig geciviliseerde samenleving het niet zonder spelregels en 
eerbiediging daarvan kan stellen. In het tijdperk van de holbewoning en de 
stamvorming der mensen speelden knots en slingersteen een rol bij het
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oplossen van geschillen of bij het vervullen van begeerten door geweld. 
Maar geweld verdroeg zich hoe langer hoe minder met wezenlijke doel
treffendheid naarmate het patroon van de samenleving ingewikkelder 
werd. En een geweld, dat zich in zijn aanval op de gevestigde orde aanpast 
aan de fijne structuur daarvan, bestaat niet. Integendeel! Het geweld onder
gaat een technisch raffinement, opdat het verwoestender werkt naarmate 
een samenleving hechter en gecompliceerder is. Tijdens het woeden van 
een oorlog, wanneer alles in de verhoudingen tussen mensen is losgeslagen, 
bemerkt men eerst goed hoe weldadig en vruchtbaar het is te leven in een 
geordende omgeving met waarborgen voor oprechtheid.

Zulk een sfeer is nodig, om gezamenlijk iets te bereiken; men moet ervan 
overtuigd kunnen zijn, dat er tussen hen die bevelen en hen die gehoor
zamen een gelijkgerichtheid van willen en bedoelen aanwezig is. Die sfeer is 
er alleen, wanneer er spelregels zijn, waarvan is komen vast te staan dat zij 
worden geëerbiedigd. Dan zullen verreweg de meesten zich volgens die 
regels in het levensspel wagen en sportief daaraan deelnemen. Maar worden 
die spelregels door een geweldenaar buiten werking gesteld of naar zijn 
believen gehanteerd, dan ontstaat een geesteshouding van afweer tegen 
die valsspeler.

Anderzijds zijn er mensen, die bij de nieuwe spelregeling van de vijand 
aanzienlijk meer kansen krijgen dan bij die van de vredesmaatschappij, 
welke hun geschiktheid en bekwaamheid had moeten ontzeggen; kwali
teiten die nu — naar ’t schijnt — in verwrongen verhoudingen door 
karakterslapte of door gebrek aan scrupules kunnen worden vervangen. 
Hun optreden roept verdere weerstanden op, sticht verdere verwarring.

Ook is er nog een bewonderenswaardige groep van opperste eerlijkheid, 
die van nature en aanleg de directe en duidelijke handeling verkiest boven 
de behendige en behendig verborgen manoeuvre, wat daarvan ook de uit
komst moge zijn. Karakter en temperament zijn immers van grote invloed 
op de verschillende wijzen waarop men op een bejegening reageert, ook al 
is men het volkomen eens over de verachting die zulk een bejegening 
uitlokt en verdient. Gaven en verdiensten, die in de tijd van de Batavieren 
wellicht regelrecht naar het schild leidden waarop het stamhoofd werd 
geheven, kunnen in de vileine organisatie van moderne conflictssferen zo 
gemakkelijk ondergaan in puin en scherven, wat de weemoed verhoogt.

En zo wankelt alles en staat alles op z’n kop; veranderen deugden uit het
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coördinatenstelsel van de vrede tot ondeugden in dat van de oorlog. En 
ondeugden van de vrede worden loffelijke zaken onder het regiem van de 
bezetter. Zo krijgt ook de leiding van de fabriek een beklemmend moeilijke 
taak in een duisternis waarin iedereen bakens ontsteekt, uitblaast, verzet 
of verwisselt. Beklemmend moeilijk, zowel wat betreft haar houding 
tegenover de overweldiger als tegenover de anderswillenden of anders
koersenden in eigen huis. Beklemmend moeilijk kreeg ook de staf het, 
geplaatst als hij zich vaak wist tussen halve kennis en half vertrouwen. 
Beklemmend moeilijk kreeg het tenslotte eigenlijk iedereen — zo niet door 
de knagende krachten der ontbinding, dan om der wille van alles wat 
binding inhield.

Maar wat mogen, achteraf, de grootste beklemming en de grootste 
moeite tellen bij de herinnering aan de mannen en vrouwen, die het 
grootste offer brachten: hun leven?

VAN OORLOGSDREIGING TOT VREDESBEGIN

Verhalende van de oorlogsfaze 1940-1945 zou een kroniekschrijver gemak
kelijk een reeks van boeken kunnen vullen met de vele ervaringen van 
ettelijken plus commentaren van anderen — zo niet van hemzelf. Het 
gemoed van ieder in die jaren was vol en de herinnering is dat nog. Maar 
het mag niet uit het oog worden verloren, dat de taak van de kroniek
schrijver in deze bladzijden niet zozeer gericht kan zijn op de registratie 
van individuele ervaringen, als wel op de geschiedenis van het bedrijf. Men 
zou die volgens geijkte methode kunnen samenstellen uit notities en brok
stukken van verschillende herkomst, maar gelukkiger lijkt de oplossing om 
dit gecompliceerde relaas te vernemen uit de mond van een, die misschien 
beter dan wie ook die tijd zakelijk uit de doeken kan doen. Laat ons dus 
luisteren naar directeur f. G. E. Gieskes.

Toen de oorlog dreigde — aldus de heer Gieskes — kreeg de NSF in het 
voorjaar van 1939 een Nederlandse militaire bezetting ter sterkte van 
honderd man, die in de kelders van de houtbewerkingsafdeling werd onder
gebracht. Het kader van de troep vond huisvesting in de Radiostraat. De 
120 kW omroepzender, die in een loods tegenover de houtbewerking 
opgesteld, was het object dat deze troep te bewaken had. De zender moest

was
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NSF-ers die in de ondergrondse strijd tegen de vijand het offer 
brachten van hun leven:

DICK J. BUIS 
JAN VAN DIJK 
JAAP VAN DEN HUL 
FLOOR VAN DER LAAKEN

IR. CYRIL CHARLES LEGER 
JACOB PAAP

IR. THEO WILLEM LA RIVIÈRE 
RENÉ PAUL WIRIX

NSF-ers die, direct of indirect, door vijandelijke actie het leven 
verloren:

MEJ. J. M. ALUIN 
M. C. BEUN

MEJ. R. BLOEMENDAAL 
J. BRABERS 
MEJ. J. COHEN 
J. DAME 
J. DEKKER

DR. ING. F. S. EISNER 
J. F. FETERIS 
J. G. DE FRENNE 
H. A. DE GROOT 
MEJ. M. KNOOP 
MEJ. A. VAN KOLLEM 
MEJ. H. VAN KOLLEM

P. KOOL 
J. M. KRANT 
M. LETTERIE 
J. L. M. NIEHUES 
MEJ. C. G. E. M. VAN ROUVEROY 

VAN NIEUWAAL 
A. ROYTER 
A. H. SWANINK

A. TELDER

N. C. VET

J. VISEE

A. M. WILDENBURG

J. G. DE WOLFF

2,4



onafgebroken ter beschikking blijven van de militaire luchtwachtdienst. 
Teneinde misbruik te voorkomen, moest een bevel tot indienststelling 
de zender door een codewoord worden voorafgegaan. De codewoorden 
werden voor een korte periode vastgesteld en van dag tot dag aan het 
bedienend personeel opgegeven.

In de morgen van io mei 1940, ongeveer te half drie, belde ir. A. Dubois, 
destijds directeur van de NOZEMA, de heer Gieskes op en vertelde hem 
dat de Duitse invasie was begonnen en dat de zender mededelingen ver
spreidde over luchtlandingen bij Dordrecht en bij het vliegveld Valkenburg 
bij Leiden. Kort daarop was boven Hilversum de lucht vol Junkers-vlieg
tuigen, die overronkten en aanvallen deden op het vliegveld onder Loos- 
drecht. Het was een diep aangrijpend begin van de Pinksterdagen.

In de nacht van 13 op 1^ mei verstrekte ir. Dubois telefonisch het 
bericht dat de Nederlandse bevelvoering had besloten, zender en zender- 
masten op te blazen. De omringende huizen werden ontruimd; om on
geveer drie uur ’s nachts was de opdracht voltooid. Bij het aanbreken van 
de dag kwamen velen bij de fabriek om het werk van de explosieven in 
ogenschouw te nemen. De stemming was bitter en bedroefd. Het was een 
geweldige ravage. De twee 60 meter hoge zendmasten lagen verwrongen 
op het terrein. De voorste mast versperde de fabrieksingang, de achterste 
lag dwars over de galvanische afdeling. De 140 meter hoge zelfstralende 
mast hing in zijn volle lengte aan één heel gebleven tui te bengelen; het 
gevaarte vormde een bedreiging voor de omwonenden. De toenmalige 
burgemeester, baron De Wijckersloot de Weerdesteijn, gaf bevel de mast te 
laten vallen. Aldus geschiedde; de mast viel zonder knikken in zijn volle 
lengte, in zijn definitieve val een huis aan de Meteorenstraat vernielend. 
De top van de mast lag over de straat en over een garage aan de overzijde.

In het zendergebouw had 25 kg trotyl gebouw en zender geheel ver
woest; het dak van de toenmalige houtbewerkingsafdeling was door de 
explosie opgelicht en weer teruggevallen op de spanten. In de omtrek 
waren alle ruiten van de fabriek en drie woningen door de luchtdruk 
vernield.

Twee dagen later verschenen de eerste Duitse troepen op het fabrieks
terrein. De ergste ravage was toen al wat opgeruimd. De soldaten ver
spreidden zich in het gras voor de fabriek om zich daar op deze onwezenlijk 
mooie meidag te zonnen. De officieren zochten intussen de magazijnen af
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naar mica en in de kantoren naar geheime tekeningen en constructies. Die 
waren echter al lang weg en naar Engeland overgebracht.

Zo begon de bezetting van de Duitsers. De N SF is hen de gehele oorlog 
niet meer kwijtgeraakt. Er bleef een Duitse Werkschutz op het terrein, 
maar aangezien deze tot augustus 1944 vrijwel uitsluitend buiten de fabriek 
bleef, merkte men binnen de fabriek weinig van hun bemoeizucht. Slechts 
wanneer er in de fabriek moeilijkheden met NSB-ers waren, greep de 
Werkschutz in. Het lukte ook wel eens om een heel lastige NSB-er met 
behulp van de Werkschutz eruit te werken. De eigen bewakingsdienst stond 
op goede voet met enkele van de oudere Werkschutzmanner, waardoor 
soms waardevolle tips werden verkregen over Nederlanders die niet 
betrouwbaar waren of over komende Duitse maatregelen.

De NSF was in 1939 zoveel als een verlengstuk van de Artillerie Inrich
tingen van het Rijk geworden. Zij maakte grote hoeveelheden granaten, 
staartstukken, schokbuizen van messing en staal en geweer- en mitrailleur- 
onderdelen. Juist was er van het Ministerie van Defensie een opdracht 
binnengelopen voor het fabriceren van 20.000 instelbare tijdbuizen (chro
nometers) voor luchtdoelgranaten volgens patenten van Tavaro te Genève. 
Deze tijdbuizen waren instelbaar voor een afslagtijd van o tot 90 seconden 
met 0,01 seconde opklimmend. Een dienstreis van de directie door België 
en Frankrijk — teneinde deze fabricage te leren en er machines en gereed
schappen voor aan te kopen — zou na Pinksteren aanvangen, zodat de 
diplomatieke passen voor de vijf personen die deze opdracht moesten 
uitvoeren al gereed lagen. Nu kwam daar natuurlijk niets van terecht. De 
NSF miste aldus de kans mettertijd horlogefabriek of iets dergelijks te 
worden.

Natuurlijk werd de fabricage van artilleriebenodigdheden aanstonds ge
staakt, doch men kon niet verhinderen dat de fabriek door de Duitse 
Marine werd gevorderd onder dwang voor haar te werken. De NSF was 
verplicht deze opdrachten uit te voeren, zolang de aard ervan niet indruiste 
tegen de bepalingen van het oorlogsrecht. Aanvankelijk werden grote aan
tallen van de normale fabrikaten van de zenderafdeling besteld; ook bleef 
de NSF onderdelen aan Eindhoven leveren. De nog aanwezige artillerie- 
onderdelen werden als oorlogsbuit door de vijand in beslag genomen. 
Weldra kreeg Eindhoven een Duits beheer, naast de Nederlandse directie, 
die in feite de leiding bleef behouden. Hilversum ressorteerde onder dezelfde
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Verwal ter. Het werk in de civiele sector droogde snel op. Zolang de oorlog 
duurde was de Rüstungsinspektion te Den Haag de enige klant.

Gelukkig bleef vrijwel de gehele oorlog, althans tot aan de spoorweg
staking en de bezetting van Zuid Nederland door de Geallieerden, over
leg met Eindhoven mogelijk. In overleg met de Philips-directie werd de 
richtlijn vastgesteld, de NSF-mensen zo goed mogelijk door de oorlog 
heen te helpen en niet meer voor de Duitsers te doen dan onvermijdelijk was.

Om van de Duitse propaganda verschoond te blijven werd veel gedaan 
aan ontspanning voor en ook door het personeel. Er werden toneelstukken 
opgevoerd: Molière’s Ingebeelde Zieke, Shakespeare’s Koopman van Ve
netië, Shaw’s Pygmalion, bijvoorbeeld, kregen een voor amateurs loffelijke 
uitvoering in Grand Theater Gooiland. Er werden een filharmonisch 
orkest en een amusementsorkest opgericht; er werd getennist en gevoet
bald, alles zogenaamd onder auspiciën van de directie met steun van een 
uit het personeel gevormde Commissie van Bijstand en niet in door de 
Duitsers gewantrouwde clubs. Er kwamen bedrijfstuinen om in de voedsel
schaarste te voorzien, een bedrijfsgroentewinkel, klompen- en bedrijfs- 
kledingvoorziening.

In 1943, ter gelegenheid van het niet-gevierd 25-jarig bestaan van de 
NSF, werd het clubhuis aan de Ceintuurbaan met wandeltuin, tennis
banen, kegelbaan, kinderspeelplaats en zalen voor biljarten, bridgen, 
schaken, tafeltennissen en muziekrepetities zonder enig vertoon in gebruik 
genomen. Het gebouw met omgeving en inrichting werd toen aan de 
Commissie van Bijstand overgedragen en aan het personeel ter beschikking 
gesteld. Al het meubilair voor dit gebouw, ontworpen door ir. Kalff uit 
Eindhoven, was door eigen personeel met veel liefde en vakmanschap in 
de houtbewerkingsafdeling van de NSF gemaakt in arbeidsuren, die met 
vreugde aan de bezetter werden ontnomen.

Door het werk van de Commissie van Bijstand is de eensgezindheid 
onder de Nederlanders gedurende de moeilijke oorlogsjaren behouden ge
bleven. Er werd gezorgd voor geschikte verstrooiing, die men in die tijd 
dubbel nodig had. De commissie organiseerde kersen feesten, Sint-Nicolaas- 
feesten, watersportfestijnen, schaatswedstrijden enzovoort: teveel om op 
te noemen. Er was immers tegengif nodig tegen alle propaganda-acties 
de Duitsers teneinde bij de NSF-ers de moed erin te houden.

Om de Nederlandse politieke gevangenen in het Polizei Durchgangs-
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lager Amersfoort (PDA) te helpen, werd in dit kamp een NS F-werkplaats 
ingericht. De NSF mocht zelf de geschiktste gevangenen voor de werk
plaats uitkiezen. Het lag voor de hand, dat dit bij voorkeur politieke 
gevangenen waren die werden beziggehouden met. . . het uitzoeken van 
schroefjes. Deze werkers voor de NSF hadden in het kamp bijzondere 
voorrechten. Ze hadden een eigen barak en ligging; voeding en verzorging 
waren veel beter dan die van de overige gevangenen. De bijvoeding en het 
materiaal werden elke dag door de directiechauffeur gebracht. De bronzen 
plaquette, rechts naast de ingang van het directiekantoor, is na de be- 
vrijding door gewezen Kamp-NSF-ers aan de directie der NSF aangeboden 
als herinnering aan en dank voor de goede zorgen gedurende hun kamptijd.

Toen de fabriek op 9 september 1944 tengevolge van de spoorwegstaking 
moest worden stopgezet, was daarin voor een bedrag van 2.800.000 gulden 
aan goederen in bewerking voorhanden. Dit bedrag kwam overeen met 
ruim 2y jaar produktie, terwijl de oorlog toen vier jaren had geduurd. De 
Duitsers hadden dus zeker geen reden om te juichen over de hulp die ze van 
de NSF hadden ontvangen. Het was maar goed dat juist toen de spoor
wegstaking kwam, want in augustus 1944 begonnen de Duitsers recht 
lastig te worden over de trage afleveringen. De gebruikelijke uitvluchten, 
als foutieve tekeningen of constructies, ontbrekende materialen of onder
delen waarvoor de Duitsers zelf moesten zorgen, gingen niet meer op.

Een paar keer heeft het gespannen. Zo werd begin februari 1941 een 
revolver ontvreemd van een Duitse officier. Hij had zijn koppel met 
revolvertas aan een kapstok in de gang van het hoofdkantoor gehangen. 
De revolver bleek verdwenen te zijn. Dit heeft heel wat deining veroor
zaakt. Na een oproep aan het personeel tot teruggave werd telefonisch 
gemeld, dat de gestolen revolver ’s nachts op een aangeduide plaats over 
het fabriekshek was geworpen. Vergeldingsmaatregelen konden aldus 
worden voorkomen.

De bekende februaristaking als protest tegen het wegvoeren van de 
joodse landgenoten brak op 25 februari ook op de NSF uit. Het stond er 
met de fabriek niet best voor. Het heeft veel overredingskracht van de 
Kern (Commissie van Bijstand) en van de directie gekost, om het personeel 
te bewegen weer in de fabriek te gaan. Het beaamde tenslotte, dat na de 
proteststaking volgehouden verzet nutteloos zou zijn en bloedig zou 
worden onderdrukt.
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Aan het 25-jarig jubileum is geen ruchtbaarheid gegeven, omdat men 
geen toestemming wilde vragen aan de bezetters om dit feit te mogen 
herdenken. Bovendien: had men dat wel gedaan, dan zou men op belang
stelling van die zijde allerminst gesteld zijn geweest. Toch is dit zilveren 
jubileum niet geheel onopgemerkt voorbijgegaan. Op 18 februari 1943 
kwamen in het clubhuis Hogerheide bijeen: ir. F. f. Philips, president- 
commissaris; ir. G. L. Tegelberg en prof. ir. C. L. van der Bilt, commis
sarissen, alsmede de directeur J. G. E. Gieskes en de heren H. B. R. Boos
man en A. de Vos. Ir. Philips overhandigde hier een foto van het geschenk, 
dat de Nederlandse concernfabrieken aan de NSF ter gelegenheid van haar 
feest wilden aanbieden, namelijk een symbolisch statue, ontworpen en 
gedeeltelijk reeds vervaardigd door de beeldhouwer P. Starreveld. Het zou 
nog tot 26 oktober 1946 duren voor en aleer dit geschenk plechtig kon 
worden onthuld.

Omstreeks april 1943 moest de directeur onderduiken wegens een on
beduidend voorval met een messing medaille. Dat heeft geduurd tot eind 
november van dat jaar.

Van september 1941 af verstrekte de fabriek als bijvoeding bonloze 
warme maaltijden, die in de hongerwinter van 1944 ook werden uitgedeeld 
aan de hongerende bevolking.

Er werden ter bescherming tegen luchtgevaar 35 zwaar gemetselde 
schuilkelders gebouwd, elk voor 60 of 70 personen, benevens een centrale 
commandopost. Ze zijn nooit gebruikt, want het personeel prefereerde 
verspreiding op de heide, die toen nog dichtbij was. Als het luchtalarm 
ging — de “gapfluit” werd zij later genoemd, omdat er bij die gelegenheid 
zoveel materiaal voor geheime zenders en ontvangers kon worden ge
hamsterd - verdween het hele personeel in alle richtingen over de heide. 
Bij “einde luchtalarm” duurde het uiteraard geruime tijd voor iedereen 
weer binnen was. Ook hiermee gingen talloze arbeidsuren voor de vijand 
verloren.

“Is de bevrijding nabij?” vroeg men 
elders op Dolle Dinsdag af en de wildste geruchten gingen rond. Het 
helaas nog tot mei 1945 duren, eer de bevrijders in Hilversum kwamen.

Op 9 september 1944 kon de fabriek niet meer draaien door gebrek aan 
elektriciteit. De centrales konden namelijk geen elektrische energie 
leveren, omdat door de spoorwegstaking geen kolen konden worden aan-
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gevoerd. Het grootste gedeelte van het personeel werd naar huis gestuurd. 
De Duitsers begonnen de fabriek leeg te halen en vertrokken met hun buit 
naar Minden, waar zij in een grote grot de fabricage hoopten voort te 
zetten. Eind september werd de fabriek gesloten. Ze werd later volkomen 
leeggeroofd door een Duits commando uit Amsterdam. Het was als 
Josafat en de zijnen, die kwamen om “hunnen buit te roven en die vonden 
bij de NSF in menigte, zowel have als kostelijk gereedschap en namen 
voor zich weg, totdat zij niet meer dragen konden.”

Hoe aan eten te komen werd nu de voornaamste zorg. De leden van het 
personeel waren op wachtgeld gesteld. Er werden maatregelen getroffen 
om dat wachtgeld uit te betalen, buiten de bezetting om en zonder dat de 
mannen het zelf behoefden te halen. Het ging om betaling van 2500 
personeelsleden, waaronder 750 onderduikers van leger, vloot, luchtmacht, 
KLM, gemeentediensten, enzovoorts. De verbinding met Eindhoven was 
verbroken. De eigen middelen waren snel uitgeput. De NSF kreeg toen 
eerst hulp van de ondergrondse doch deze strekte niet verder dan een zestal 
weken. Vervolgens heeft de Rotterdamsche Bank de NSF aan de benodigde 
miljoenen geholpen zonder ander onderpand dan de goede naam van de 
fabriek.

Zo kwam, begin mei 1945, het eind van de oorlog in Nederland. De 
fabriek geheel leeg; alle machines, motoren, gereedschappen, materialen, 
hulpstoffen weggevoerd. Alle leidingen, radiatoren, elektrische installaties, 
verlichtingsarmaturen verdwenen; kabels bij de grond afgesneden, de elek
trische leidingen uit de buizen getrokken, houten blokjes van de vloer 
opgestookt, centrale machinekamer leeggehaald, de stookinstallatie van 
de ketels weg. Alleen de ketels - blijkbaar voor transport te groot — waren 
er nog. Kortom: een troosteloze, lege fabriek was achtergebleven. Nog 
geluk, dat zij niet werd opgeblazen.

Militair Gezag vond na de bevrijding die lege NSF een geschikt kamp 
voor politieke delinquenten. Het Canadese Rode Kruis nam het labora
torium en de kantine in bezit voor de vestiging van een noodziekenhuis 
voor patiënten, die aan hongeroedeem leden.

Vijf schuiten en elf goederenwagens vol met NSF-bezit konden nog 
worden achterhaald en naar het terrein van de NSF worden teruggevoerd. 
Enige bezoeken aan fabrikanten van elektrotechnisch materiaal in het 
oosten van het land hadden tot resultaat, dat de fabriek kon beginnen met
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de gedeeltelijke wederopbouw van de installatie. De teruggevoerde ma
terialen stelden haar in staat het ketelhuis en de machinekamer gedeeltelijk 
in bedrijf te stellen. In enkele van de gespreide werkplaatsen bleken een 
paar machines te zijn achtergebleven, zodat de NSF reeds in de tweede 
helft van mei 1945 een kleine onderhoudswerkplaats, die ook als gereed- 
schapmakerij diende, in bedrijf had.

Het kostbare standaardmeetgereedschap was tijdens de bezetting door 
personeelsleden successievelijk in aktentassen mee naar huis genomen en 
daar verstopt. Het keerde nu terug, evenals handgereedschappen en kleine 
machines. De prachtige Zeiss-meetmicroscoop was ook behouden gebleven. 
Een oproep in de kranten aan de NSF-ers — er werkten aanvankelijk slechts 
enkele honderden mensen — om het meegenomen gereedschap terug te 
bezorgen had verder succes. Vrijwel iedereen bracht de onder hem berus
tende gereedschappen of werktuigen terug. Door dit alles was de NSF in 
staat, weer spoedig te beginnen. Want te koop was er voorshands weinig 
of niets.

Ir. F. Philips had terstond na de bevrijding van het zuiden omstreeks 
Kerstmis 1944 in Zwitserland belangrijke bestellingen op machines ge
plaatst*). Eind juni, begin juli 1945 kwam een verkwikkend aantal van die 
prachtige nieuwe machines binnen, zodat de NSF geleidelijk haar voor
oorlogse personeel weer in actieve dienst kon terugnemen. Het betrof hier 
niet minder dan 1700 man. Begin januari 1946 was de laatste wachtgelder 
weer in een volledige 48-urige arbeidsweek tewerkgesteld. De zenderafdeling 
slaagde erin de beproevingsinstallatie met oud materiaal in een verbeterde 
uitvoering in bedrijf te stellen en de eerste 7 kW kortegolfzender aan PTT 
af te leveren voor het zendercomplex Huizen.

Tijdens de oorlog was besloten, dat na terugkeer van de vrede alle 
communicatie-activiteit van het Philips-concern in de NSF zou worden 
geconcentreerd. Wat de zenderbouw betreft, hier dateerden alle construc
ties van voor 1940. Zij waren dus verouderd. De fabriek moest ook hier van

*) Hierbij moge worden aangetekend, dat een dergelijke bestelling niet was te plaatsen 
zonder gedetailleerde kennis over de NSF-uitrusting. Die kennis was voor een deel 
reeds eerder in Eindhoven gedeponeerd, terwijl zij later, toen het oorlogsfront tussen 
Eindhoven en Hilversum liep, werd gecompleteerd via illegale kanalen. Een belang
rijke rol werd hierbij gespeeld door Ir. Th. P. Tromp, thans lid van het Presidium van 
de Raad van Bestuur en van het College van Commissarissen van de N.V. Philips’ 
Telecommunicatie Industrie v/h NSF.

I

liljf
I

(I

1:
i
l :

üi;:s

!

i

I

.221



de grond af beginnen met nieuwe constructies en nieuwe modellen. De lijn- 
telefonie-afdeling kwam van Eindhoven naar Hilversum. Met het voor 
haar geheel nieuwe vak automatische telefonie begon de NSF door over
neming van de zogenaamde zwakstroomgroep van de Nederlandsche 
Siemens Maatschappij te Den Haag. Zij kreeg opdrachten van PTT voor 
de reparatie en de vernieuwing van vernielde telefooncentrales.

Ongeveer eind 1946 was in de fabriek de installatie-arbeid verricht, was 
gerepareerd wat kapot uit de oorlog was te voorschijn gekomen en was het 
machinepark weer op orde gebracht, deels met nieuwe machines. De NSF 
kon zich gaan wijden aan de haar in het Philips-concern toebedeelde taak, 
uitdrukking vindend in de nieuwe naam: N.V. Philips’ Telecommunicatie 
Industrie.

Aldus het bondige verslag van de heer Gieskes, dat wij kunnen zien als een 
grenspaal tussen enerzijds: een periode van totale vernietiging na een 
moeizaam verworven bloei en anderzijds: een geheel nieuw tijdperk waarin 
het bedrijf, als de vogel Phoenix uit de as herrezen, op nieuwe wiekslag 
naar een nieuwe toekomst in slechts ten dele bekend terrein uitvliegt.
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NIEUWE VAANDELS EN NIEUWE VAANDELDRAGERS •

“Uitdrukking vindend in de nieuwe naam, N.V. Philips’ Telecommuni
catie Industrie . . . geheel nieuw tijdperk.. . een Phoenix, uit de as her
rezen . . . nieuwe toekomst in slechts ten dele bekend terrein ...”

Welbeschouwd is het niet gering wat er in de lyriek, waarmede het vorige 
hoofdstuk onafwendbaar moest eindigen, verborgen ligt. Maar wie krijgt 
in deze tijd nog gelegenheid om de loop der dingen, van gisteren over het 
heden naar de dag van morgen, werkelijk “wel te beschouwen”? Wie heeft 
nog kans de bonte mengeling van plannen, cijfers, namen, feiten, gissingen 
en stellingen als de blokjes van een mozaïek te verzamelen — en in elkaar 
te passen? Wie, in deze maatschappij met chronisch “gebrek aan tijd", zal 
dat als taak moeten aanvaarden? De kroniekschrijver zult ge zeggen — en 
het moet U worden toegegeven met een zucht, omdat de mozaïeken en 
legpuzzels van heden zo immens groot zijn en zo verbijsterend moeilijk. 
Toch mag die kroniekschrijver, hoezeer ook verootmoedigd door de vraag 
of het hem gegeven is om zijn driedimensionele puzzel op een voor ieder 
aanvaardbare wijze in elkaar te passen, niet te zeer worden beklaagd. Want 
hem valt het geluk toe te kunnen beschouwen een rijkdom van gegevens, 
een wijd landschap van zeldzame variatie, een veelheid van boeiende 
perspectieven — zonder zelf te worden geplaagd door de zorgen en 
problemen, die naast kleur ook voorhoofdsgroeven brengen.
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Welaan, het bedrijf kreeg dus een nieuwe naam. Maar, zo vraagt Shake- 

speare: what is in a name? Dat kan — wijsgerig schouderschokkend — de 
dichter zeggen. Wat de NSF betreft zou echter zo’n onverschilligheid 
tamelijk roekeloos aandoen: een N.V. verandert niet zomaar van naam, 
zeker niet wanneer die naam in jaren van “bloed, zweet en tranen” is 
gegroeid tot een reputatie van betekenis. Als zij dan met reden een andere 
naam moest aannemen, kon dat alleen, wanneer haar wezen, haar doel en 
haar roep radicaal zouden zijn veranderd.

Was dat hier het geval? Het was waar dat haar wezen, wat de formele 
uiterlijkheden betrof, in 1926 een verandering had ondergaan, die geleek 
op die van de huwende vrouw vóór de Wet-Van Oven. Het was nog 
sterker het geval toen zij, na het uittreden van Marconi, van zelfstandige 
onderneming lidmaat werd van het Philips-concern. Maar nu kwam daar-
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bij, als verreweg de diepst ingrijpende verandering, dat haar doel en wezen 
in beslissende mate werden gewijzigd door haar te laten optreden als 
centrum van ontwikkeling en produktie in het brede terrein van de tele
communicatie, inclusief een voor haar volstrekt nieuwe tak van fijn- 
industrie: die voor het telefoon- en telegraafverkeer. Het was niet de enige 
toevoeging aan het werkprogramma — televisie, waaraan Eindhoven reeds 
jarenlang grote aandacht had geschonken, en de oorlogsbaby radar klopten 
ook reeds aan de oude Hilversumse radiodeur — maar die telefonie, met 
wat meer op de achtergrond nog de telegrafie, waren toch echt de vreemde 
eenden in de elektronische bijt.

Alsof dit nog niet voldoende was om van kleur te verschieten en van 
naam te veranderen, bracht Eindhoven nog een andere activiteit naar 
Hilversum over; een activiteit die zich daar had ontwikkeld in het lichtende 
spoor van Philips’ grote meteoor: de elektronische vacuumbuis, waarvoor 
de NSF een twintigtal jaren eerder nauwelijks belangstelling had kunnen 
vinden bij de Brabantse lampenindustrie. Wij doelen hier op de lijntelefonie, 
onder welke ietwat verwarrende naam de elektronenbuis - in fijn af
gestemd samenspel met pas ontdekte materialen, waaronder magnetische 
stoffen — ten tonele verscheen in de exclusieve kring van ’s werelds grote 
communicatiediensten. Uitgaande van de radiotechniek was men namelijk 
tot de zogenaamde draaggolfsystemen gekomen, die het mogelijk maakten 
om langs een geleiding meer dan een gesprek gelijktijdig te voeren: een 
weg kreeg het geleidende vermogen van vele wegen.

In het vervaardigen van dergelijke systemen — waarvoor de grondslag 
reeds in 1932 te Eindhoven was gelegd — zag de hoofddirectie aldaar een 
verdere verruiming van het arbeidsveld der herrijzende Hilversumse fa
briek. Daarnaast was het zonder twijfel een logische completering van haar 
programma, dat nu voor het gehele concern in het teken van de tele
communicatie werd geplaatst. En tenslotte vormde deze “inbreng” uit 
Eindhoven een reden te meer, om enerzijds afstand te doen van de te nauw 
geworden aanduiding Seintoestellenfabriek en anderzijds de naam Philips 
in het nieuwe vaandel te schrijven.

Dit alles was in het laatste jaar van de oorlog in Eindhoven overdacht. 
Het zou de NSF zijn, die de nieuwe wegen met hun interessante zijpaden 
verder moest exploreren. Nu de oorlog voorbij was, moest het er maar eens 
van komen: zenderfabricage met nieuwe kracht voortzetten; jonge loten
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uit de radiotechniek, zoals televisie en radar, eens goed onder de loep 
nemen — en daarnaast het reeds op verschillende plekken betreden gebied 
der telecommunicatie afronden met de zwakstroomtechnieken, voorshands 
gegroepeerd onder de opschriften automatische telefonie en lijntelefonie. 
Zo werd de N.V. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek op 17 juli 1947 de 
“N. V. Philips’ Telecommunicatie Industrie”. Als een waardeschatting van 
het verleden, als een teken van achting voor in moeilijke levensjaren ver
worven roep, bleef voor het binnenland de oude naam — desgewenst — 
toegevoegd aan de nieuwe, welke gemakshalve natuurlijk direct tot PTI 
werd afgekort. Maar die herdoping in 19^7 was in zekere zin meer een 
formele zaak. De facto was de verandering reeds in 1945 begonnen. Een 
aantal wijzigingen in de organisatie werd vanaf dat jaar ingevoerd en 
nieuwe afdelingen werden aan de NSF toegevoegd, met als hoogtepunt 
het herstel van een eigen commerciële afdeling. Dit laatste, zo uiterst 
belangrijke aspect vergt enige toelichting.

De oude NSF had zich van haar geboorte in 1918 tot aan 1927, wat haar 
afzetgebied betreft, geheel geconcentreerd op de Nederlandse en Neder- 
lands-Indische markt. Fabricage en commerciële afdeling werkten in Hil
versum zij aan zij. Na de geleidelijke versmelting met het Philips-concem 
en ook omdat de NSF ten leste grotendeels in beslag werd genomen door 
Philips-opdrachten werd het beter geoordeeld, dat de commerciële afdeling 
voor zover het om buitenlandse orders ging, werd opgenomen in de Eind- 
hovense organisatie. Daarbij gold ook de overweging, dat de zenderver- 
koop voorlopig ten nauwste betrokken diende te blijven bij de commerciële 
ontplooiing, welke de elektronenbuis toekwam. Die toestand bleef gehand
haafd tot na de oorlog, toen de NSF, in de nieuwe bestemming van Philips’ 
Telecommunicatie Industrie, binnen het grote raam van het concern de 
zelfstandigheid van Hoofdindustriegroep kreeg. Hieruit vloeide voort, dat 
de bij de telecommunicatieactiviteit behorende commerciële afdeling naar 
Hilversum terugkeerde.

Het werd een inval, die heel wat leven in de brouwerij bracht. Soms 
kwamen de sentimenten wel wat in de knel; zoals bij dergelijke migraties 
altijd het geval is, hoorde men nog lange tijd bepaalde functionarissen 
prijzend of smalend “een echte NSF-er”, subsidiair “typisch een Eind
hovenaar” noemen - maar toch was de ontmoeting van Noord en Zuid 
op het nieuwe podium van de telecommunicatie een inspirerende ervaring
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voor alle meespelenden. De “Eindhovense ploeg”, welke werd aangevoerd 
door de reeds eerder genoemde ir. Van Dobbenburgh en waarin verder nog 
markante figuren waren te vinden als P. A. Zwartendijk en ir. E. A. baron 
Van der Capellen, was dan ook weldra een op volle toeren meedraaiend rad 
in de Hilversumse organisatie. Bijna symbolisch was het, dat een der eerste 
na-oorlogse gebouwen werd bestemd voor de commerciële afdeling en dat 
dit gebouw verrees naast het directiekantoor. Het was een nieuw front, 
gekeerd naar de nieuwe tijd.

Een van de karakteristieken van die nieuwe tijd zou de vorm worden, die 
de leiding van het zich vergrotende bedrijf met zijn zozeer verzwaarde 
programma zou gaan aannemen. In het verleden was die leiding een kwestie 
geweest van één man: de directeur. Weliswaar had men periodes gekend, 
waarin twee figuren de directeurstitel droegen — men denke bijvoorbeeld 
aan het optreden van de heer Wackers in de jaren twintig - maar dan was 
het toch steeds zo geweest, dat die situatie moest worden toegeschreven 
aan omstandigheden van voorbijgaande aard.

Na de oorlog werd de eenhoofdige leiding echter een onmogelijkheid 
— niet slechts door de aanzienlijke taakvergroting van het Hilversumse 
bedrijf, maar ook en vooral door de sterk toenemende gecompliceerdheid 
van het bedrijfsleven in al zijn aspecten van economie, wetenschap, sociale 
verantwoordelijkheid, administratie, internationaal verkeer, enzovoorts, 
enzovoorts. De eenhoofdige leiding, die in veler gedachten ongetwijfeld is 
blijven voortleven als een “verloren paradijs”, moest wel plaats maken 
voor de meerhoofdige leiding. Het was een internationaal verschijnsel en 
het is dit ook nu nog. In Eindhoven manifesteerde het zich op treffende 
wijze, toen de Grand Old Man van het concern, dr. Anton Philips, de 
jarenlang met vaste hand gedragen fakkel overdroeg aan een college van 
bestuurderen.

Zo zien wij in Hilversum ook in het directiekantoor beweging komen; 
een beweging, welker observatie de kroniekschrijver niet naar willekeur kan 
afbreken en die hier dus in ruwe schetslijnen moge worden gevolgd tot in 
het veertigste jaar van de bedrijfshistorie, in dit boek samengevat. Men 
ziet dan, hoe reeds in 1945, naast de heer Gieskes, die zich ten volle moest 
kunnen wijden aan de wederopbouw van de fabriek, ir. H. Furstner tot 
directeur werd benoemd, meer in het bijzonder met de taak om de uitbouw
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van de fabriek tot telecommunicatie-industrie te leiden. In 1947 volgde de 
benoeming van ir. J. van Dobbenburgh tot directeur belast met de com
merciële leiding; helaas vervulde hij die functie slechts kort, omdat de dood 
hem in oktober 1947 wegnam. In zijn plaats werd in 1948 benoemd de heer 
C. B. J. de Jager. In hetzelfde jaar werd ir. Chr. Henssen benoemd tot 
onderdirecteur. Op 1 januari 1949 verliet de heer Gieskes de dienst van de 
NSF met pensioen, waarop ir. K. Posthumus zijn benoeming ontving tot 
technisch directeur. In 1951 werd de directie uitgebreid door de benoeming 
van de heer C. Verhoeff tot directeur, leider van de financiële afdeling en 
de administratie. De heer Henssen vertrok in 1953 naar Eindhoven in ver
band met zijn benoeming tot adjunct-directeur bij de Hoofdindustriegroep 
Apparaten. Helaas overleed deze beminde figuur reeds kort daarna, en wel 
op 27 oktober 1956.

De telecommunicatie-activiteiten in het Philips-concern beperkten zich 
echter niet tot Hilversum, doch werden in vele landen door eigen of door 
bevriende ondernemingen uitgeoefend. De samenbundeling van deze acti
viteiten en het coördineren ervan geschiedde in Hilversum, doch ten
gevolge van soms tegenstrijdige belangen van de over de gehele wereld 
verspreide zelfstandige concerneenheden ontstonden moeilijkheden. Om 
onder meer in die situatie verbetering te brengen, werd in 1954 besloten 
tot een reorganisatie, die meebracht dat PTI zich beperkte tot ontwikkeling 
en vervaardiging van apparaten, terwijl de totale commerciële verant
woordelijkheid in handen werd gelegd van Philips Telecommunication 
Division (PTD) als een in Hilversum gevestigde commerciële sector van de 
N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken. Deze PTD behartigt en coördineert 
sedertdien alle aangelegenheden, die met de afzet van telecommunicatie- 
apparatuur in de hele wereld verband houden. Voor de internationale 
coördinatie van de ontwikkeling en fabricage van nieuwe produkten, sub
sidiair projecten, bedient zij zich van een speciaal daartoe gevormd college, 
waarin ook de P T I-directie is vertegenwoordigd. Als directeuren van Philips’ 
Telecommunication Division traden op de heer H. B. R. Boosman — 
de lezers reeds bekend — en de heer S. Joor; eerstgenoemde als tech
nische, laatstgenoemde als commerciële component van de PTD- 
directie, waarin verder de heer Verhoeff werd opgenomen als financieel- 
administratief deskundige. Als onderdirecteuren van PTD traden op de 
heer J. G. M. Reynders en ir. Ph. Wolterson, respectievelijk voor de com-
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merciële zaken telefonie-telegrafie en de commerciële zaken radio-radar.
Onder de verantwoordelijkheid van het directiecomité Nederland als 

concernorgaan voor Philips’ commerciële activiteiten in ons land werd de 
op de binnenlandse markt gerichte telecommunicatie-activiteit opgedragen 
aan een in Den Haag gevestigde groep. Deze groep, werkzaam onder de in 
Nederland ingeburgerde naam van N.V. Philips’ Telecommunicatie In
dustrie, werd geplaatst onder de directie van de heer C. B. J. de Jager, ter
zijde gestaan door de heer L. F. Liera, wiens benoeming tot onderdirecteur 
na enige tijd volgde. De groep heeft haar kantoor gevestigd in het gebouw 
Sandhaghe, Hogeweg 18, Den Haag. Dit pand was ontruimd door de 
heer Reynders, die daar in vorige jaren de leiding had gevoerd over alle 
commerciële activiteit op het — toen nog wat geïsoleerde — gebied van de 
automatische telefonie. Ir. Posthumus werd wetenschappelijk adviseur van 
de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, welke functie hem nog geregeld in 
contact brengt met de technisch-wetenschappelijke vraagstukken, waar
voor Hilversum zich geplaatst ziet. Verder werd ir. F. de Fremery onder
directeur voor algemene technische zaken en ir. E. L. A. Driessen onder
directeur voor de fabricage*). De in Huizen geconcentreerde activiteiten op 
het gebied van radio-radar werden geplaatst onder leiding van de onder
directeur ir. J. J. van Rijsinge; de leiding van de lijntelefonie (transmissie- 
techniek) berustte bij de onderdirecteur dr. J. F. Schouten en die van de 
automatische telefonie (schakeltechniek) bij de onderdirecteur prof. ir. 
J. M. Unk.

Omdat de technieken van lijntelefonie en automatische telefonie steeds 
meer naar elkaar toegroeiden, werd door de heren Schouten en Unk het 
initiatief genomen tot een samenvoeging van de hun toevertrouwde be- 
drijfsdelen. Zo ontstond één industriegroep voor telegrafie en telefonie — 
als pendant van de industriegroep radio-radar. Prof. Unk nam de leiding 
van de hervormde industriegroep op zich, waardoor dr. Schouten de ge
legenheid kreeg om een belangrijke wetenschappelijke functie in Eindhoven 
te aanvaarden.

Hoe droog klinkt zo’n opsomming, maar welk een wereld van wikken 
en wegen, van organiseren en reorganiseren spreekt niet daaruit voor een 
ieder die het bedrijfsleven kent! Hoe sterk was ook niet de vloedgolf van

*) Laatstgenoemde vervulde deze functie tot i januari 1958, op welke datum hij werd 
benoemd tot directeur van de N.V. Dordtse Metaalindustrie Johan de Witt.
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taken en problemen, die een dergelijke veelheid van mutaties in het “hoofd
kwartier” noodzakelijk maakte! Over die problemen zal in volgende blad
zijden nog veel moeten worden gezegd, maar voordien — en om een idee 
te geven van formaat — moge nog met een enkel woord en een sober cijfer 
iets worden gezegd over de groei van het domein, tot welks bestuur de 
topfunctionarissen der laatste tien jaren werden geroepen.

Het beste kunnen wij dan enkele cijfers van de jaren 1937, 1947 en 1957 
bezien. Dat is dus het jaar 1947 van “de grote gedaanteverwisseling”, het 
beeld van de tien jaren eerder bereikte NSF-ontplooiing — voor de oorlog — 
en de tien jaren later aanwezige toestand. De in gebruik zijnde vloeropper
vlakte zien wij dan van 30.000 m1 in 1937 via 31.500 in 1947 opklimmen 
naar 126.000 in 1957. In ongeveer dezelfde verhouding ontwikkelde zich de 
personeelssterkte: van 1450 in 1937 via 2726 in 1947 tot 6352 in 1957. Zien 
we naast de menselijke energie naar de hoe langer hoe efficiënter toe
gepaste elektrische energie, dan vinden we in 1939 — in dit geval een juister 
vergelijkingsmogelijkheid opleverend dan 1937 — een energieverbruik van 
1.734.000 kWh. Via de 2.273.000 kWh van 1947 liep dit energieverbruik op 
tot 7.766.200 kWh in 1957.

Wat een groei en wat een reden tot verheugenis dus. Maar ook: wat een 
doorlopende zorg, die zich het zwaarste doet gelden, wanneer men op de 
wereldmarkt tegenover de concurrenten staat en de strijd op cijfers, op 
betaalbare prijzen moet worden gewonnen. Die strijd is immers onver
biddelijk voor degenen, die uit hun krachten groeien.
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FEESTELIJKE TERUGBLIK - BIJ EEN BEGIN

De nieuwe PT I was slechts luttele maanden oud toen zij voor het voetlicht 
werd geroepen voor de viering van een .. . jubileum. Voor het dertig jaren 
eerder als NSF gestichte bedrijf was dat een vanzelfsprekendheid; voor de 
werkgemeenschap die zoveel lief en leed had gedeeld was het een oprechte 
behoefte; voor de Hilversumse industrie welke zo duidelijk en bij herhaling 
haar beste krachten had gewijd aan taken van nationale betekenis was een 
openbare viering welhaast een verplichting — maar er was toch ook een 
ongewild element van misleiding in dat vreugdevol geroezemoes ver
scholen. Een element dat menigeen - binnen zowel als buiten het bedrijf— 
met een tikje historische ironie wel wat bij de neus moet hebben genomen.
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Een jubileum worde immers altijd geassocieerd met een stabilisatie, met 
een voltooidheid. Er zit een vleugje pensioenlucht aan, iets van rustig 
doorwerken — zo niet van het “der dagen zat op verdiende lauweren 
rusten”. Maar de wezenlijke toestand was radicaal anders. Men stond aan 
een begin, ook al kon men terugkijken op een bewogen jeugd. Men was, 
wel verre van een pensioen, eigenlijk weer in een langdurige leerschool van 
de allermoeilijkste soort getreden. Men was in een grotendeels nieuw ter
rein terechtgekomen en dat dan niet als “homme arrivé” maar als “groen” 
in een kring van machtige, veel oudere en geoefender concurrenten. Niet 
als maarschalk, maar als recruut — mocht het zijn: als recruut met een 
“maarschalksstaf in de ransel”.

Niet iedereen voelde die situatie in haar volle spanning — en dat was 
goed. Kristalzienerij en spontaniteit verdragen elkaar slecht; speculaties 
over de dag van morgen en onbevangen vreugde over het bereikte van 
heden laten zich niet vermengen. Maar voor beide moet plaats zijn — en 
op 27 februari 1948 was de beurt aan de luisterrijke viering van het dertig
jarig bestaan. Het zilveren jubileum in 1943 was in heimelijkheid en droefe
nis herdacht, omdat de vrijheid was geknecht. Des te meer reden was er in 
de lente van 1948 voor vreugd, vrijheid en opgang. De aan de fabriek 
tijdens de bezetting toegebrachte wonden waren geheeld en met breder 
schouders dan in 1940 was zij uit de maalstroom van bittere lotgevallen te 
voorschijn gekomen. De fabriek bloeide krachtig op.

Het was een indrukwekkend schouwspel, dat een genodigde tot het feest 
te zien kreeg bij het binnentreden in de grote hal van de gereedschap- 
makerij, waar ruim drieduizend medewerkers zich hadden verzameld. Vele 
werktuigmachines waren tijdelijk eruit verwijderd om de genodigden zit
plaatsen te verschaffen, maar een aantal machines stond er nog. Zij gaven 
aan de plaats van samenkomst dat extra accent, dat nadruk legde op de 
aard van het feest: dat van een werkende fabriek, die een dag de arbeid had 
gestaakt om een heugelijke gebeurtenis in haar leven plechtig te vieren.

De aanzienlijken uit den lande en uit de gemeenten van het Gooi waren 
opgekomen om de jarige geluk te wensen. Ministers, burgemeesters, ver
tegenwoordigers van burgerlijke en militaire overheidsinstellingen en be
drijven, voorname cliënten van de fabriek, omroepbesturen, de Raad van 
Bestuur en vele directeuren uit Eindhoven, zakenvrienden, personeel van 
fabriek en kantoor, allen waren daar verzameld om in het gebeuren te
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het was toch als hoorden zij erbij; als golden de loftuitingen ook haar, die 
als gehoorzame werktuigen de arbeidzame mens terzijde hadden gestaan 
bij vervaardiging van een lange reeks werkstukken. ..

In deze bijeenkomst wordt het verleden levend, het krijgt gestalte. De toe
hoorder verneemt uit de mond van directeur Gieskes het verhaal van de 
levensgeschiedenis van de NSF; een boeiende vertelling van jeugdmoeilijk- 
heden, voor- en tegenspoed, vallen en opstaan, telkens weer overwinnen 
en slagen als eind. Andere sprekers treden naar voren, die andere facetten 
van het verleden belichten, die bespiegelen, die dankend herdenken.

Onder de bezoekers, die des middags hun gelukwensen komen aanbieden, 
zijn tal van “oudstrijders”. Onder hen de oud-directeur, ir. A. Dubois, bij 
wie het aansluipend grijs der haren voor zijn fabriekstijdgenoten is als de 
wijzers van een klok, die meedogenloos vermanen dat dertig jaren zijn 
verstreken. Voor hem en voor hen.

Hier voelt men ook weer hoe een fabriek een eigen leven heeft dat, 
anders dan het leven van de individuele mens, zich telkens verjongt en 
versterkt uit het jeugd-elan van een nieuwe generatie. Maar ook, hoe 
vormend voor haar wezen het verleden is, de traditie; en hoezeer een in
stelling schade lijdt aan haar ziel, wanneer zij haar verleden verguist en 
haar traditie niet eert.

Het feest heeft aanleiding gegeven tot het inrichten van een tentoon
stelling van vroegere werkstukken: van de eerste zenders en de eerste ont
vangtoestellen. Men kijkt er nieuwsgierig naar; soms met een glimlach 
over de primitieve aanvatting van problemen, die nu in technische schoon
heid en volmaaktheid schijnen te zijn opgelost; soms ook met verbaasde 
bewondering voor een intuïtief schouwen in een toekomst, die op het 
moment van hun ontstaan toch nog in nevelen gehuld moet zijn geweest.

In druk pratende groepjes beleeft men opnieuw de grote gebeurtenissen 
van het verleden, de daden die werden gesteld. Was de NSF niet de eerste 
ter wereld, om draadloze telefonie toe te passen voor gelijktijdige ver
spreiding van economisch nieuws over vele adressen? Was de NSF niet een 
der eersten ter wereld geweest, om draadloze telefonie voor systematische 
nieuwsvoorziening van dagbladen te gebruiken? Was de NSF niet de 
eerste geweest, die langegolf-seintekens rechtstreeks uit Indonesië had
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weten op te vangen? Had zij niet daarna, alweer als eerste, de mogelijkheid 
aangetoond om de wereld met korte golven en geringe energie te om
spannen? Stonden niet op haar naam de stichting en technische uitrusting 
van het Nederlandse radio-omroepwezen ? Had zij niet — na Engeland, 
maar nog voor Amerika — de radio geïntroduceerd bij de burgerluchtvaart?

Welzeker, er is veel te bepraten, veel te memoreren.
Des avonds wordt de revue “Driemaal tien is dertig” in de schouwburg

zaal van hotel Gooiland opgevoerd. Een allegorische voorstelling van het 
leven der fabriek door de eigen medewerkers ten tonele gebracht. Een 
kleurrijk schouwspel, gekruid door humor; soms even zacht omglansd 
door het schijnsel van weemoed, maar het meest badend in het felle licht 
van durf in het heden en van moed op de toekomst.

Het is een groot feest. De koninklijke onderscheiding die directeur 
Gieskes ontvangt — hij wordt door H.M. de Koningin benoemd tot Offi
cier in de Orde van Oranje Nassau - is een eerbetoon en een erkenning van 
verdiensten voor hem en voor de NS F. Een beetje straalt de glans af op 
allen, die aan de levensgeschiedenis van de NSF het hunne bijdroegen. Die 
het bedrijf sterk maakten en dapper — voor de komende strijd met 
gigantische concurrenten op de meedogenloze wereldmarkt.

SCHETSEN IN ZWAAR TERREIN

Reeds verschillende malen is het licht gevallen op de verandering van 
zenderbouw tot telecommunicatietechniek. Een benadering van die ver
andering geeft de practicus, die opmerkt dat de zenderbouw deel uitmaakt 
van het veel grotere terrein der telecommunicatie. Maar — zo is de logische 
vraag die daarop volgt — wat omvat de telecommunicatietechniek dan in 
haar geheel? Men kan vertalenderwijs komen tot een omschrijving als “de 
techniek, die zich bezig houdt met overdracht van informatie (communi
catie) op afstand (tele)”, maar erg veel wijzer voelen we ons met een derge
lijke omschrijving nauwelijks. Men kan ook in romantischer stijl spreken 
over “de strijd tegen afstanden en tijd” — maar doen de luchtvaartmaat
schappijen, van Gend en Loos en Uw kruidenier dan niet mee aan die 
strijd? Men kan ook lange gesprekken voeren over de industriële en 
economische aspecten van de wereldmarkt, waarop Philips’ piepjonge 
telecommunicatie-industrie zich dorst te plaatsen tegenover enorme en
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gevestigde organisaties als General Electric, American Telephone and 
Telegraph Company (onder welke noemer men ook het op zichzelf reeds 
kolossale complex van het Bell Systeem moet zoeken), het Siemens-concern, 
het Ericsson-concern, Radio Corporation of America, Telefunken, Inter
national Telephone and Telegraph Corporation met Standard, de A. G. 
Brown, Boveri & Cie. en, /ast not least, de in deze geschiedenis reeds zo 
vaak genoemde Marconi-maatschappij, welke tegenwoordig is ingepast in 
de organisatie van English Electric op een wijze die doet denken aan de in
voeging van PTI in het co neem verband van Philips. Maar met dat al is 
nog steeds geen duidelijke formule gegeven voor de telecommunicatie- 
industrie, die op de grondvesten van de NSF werd opgetrokken.

Misschien is dat ook niet mogelijk; misschien is de telecommunicatie in 
haar moderne verschijningsvormen te beweeglijk en te zeer verbonden met 
een veelheid van wetenschappen. Voor het tekenen van een scherpe con
tour is die telecommunicatie blijkbaar te nieuw, wellicht te “moeilijk”. Is 
het ook niet opmerkelijk dat men het blote woord “telecommunicatie” 
vergeefs zal zoeken in Van Dale’s Groot Woordenboek, waarin toch de 
totale Nederlandse woordenschat — inclusief de vreemde woorden, die men 
zich heeft eigengemaakt — geïnventariseerd heet te zijn?! En toch — voor 
ons, in dit boek en in deze fase van de bedrijfshistorie, is er geen ontkomen 
aan een zekere begripsvorming inzake het zware terrein waarin Philips’ 
telecommunicatie-industrie sedert 1947 voorwaarts trekt. Welaan dan, laat 
ons daarvan enige ruwe terreinschetsen maken, met onvermijdelijke ver
waarlozing van vele interessante zaken. Uitermate vluchtig zullen wij te
werk moeten gaan in de oude en nieuwe provinciën der radiotechniek, in 
welke techniek lezer en kroniekschrijver immers reeds honderden bladzijden 
hebben geleefd. Maar wanneer wij aan het onbekende land der auto
matische telefonie komen, zal de tekenstift gepunt moeten worden, om 
contouren scherper en verhoudingen preciezer te schetsen.

(
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I;NIEUWE LOTEN AAN DE RADIOSTAM :!

In fel contrast met wat misschien wel eens voor 1940 is geopperd — na
melijk, dat de radio zo ongeveer de eindstreep zou hebben bereikt — is het 
beeld dat de naoorlogse jaren ons vertonen. Het blijft nu niet meer bij de 
toch vrij beperkte reeks van NSF-zenders waarmee vrijwel alle aanvragers

: i
|i

235 !

.

!:

.

iï



een passende installatie kon worden aangeboden. Op omroepgebied alleen 
al ontstond een verscheidenheid van uitvoering, aard en capaciteit; een ver
scheidenheid die vorm kreeg in een aantal installaties, dat misschien wel 
groter is dan de gehele zenderreeks van voorheen. Natuurlijk waren er de 
belangrijke eenheden met vermogens groter dan honderd kW voor korte- 
en middengolven. Maar daarnaast verschenen de handige installaties voor 
FM-kwaliteitsomroep; FM, het moderne systeem, dat de opvattingen 
omtrent de inrichting van omroepnetten totaal heeft gewijzigd.

Buiten de omroepsfeer duikt heden ten dage de radiocommunicatie op 
in tal van lichte, gemakkelijk verplaatsbare of zelfs draagbare combinaties 
van zender en ontvanger, gekend onder de naam van Mobilofoon en 
Portofoon.

Maar ook uit de eenvoudige telegrafie- en telefoniezender van weleer zijn 
ingewikkelde constructies gegroeid. Het enkelzijbandsysteem, dat een 
betere ontvangst oplevert en minder gedrang in de ether tot gevolg heeft, 
vraagt speciale apparatuur. Niet alleen moet de enkele uitgezonden zij band 
volgens de tegenwoordige opvattingen plaats bieden voor het overbrengen 
van twee gesprekken tegelijkertijd; men kan thans bovendien verlangen 
dat de andere zijband op dezelfde wijze - onafhankelijk van de eerste - 
bruikbaar is voor de overdracht van twee gesprekken. Of voor een gesprek 
tezamen met een aantal telegraafcircuits. Dit alles weet men te verwezen
lijken; zij het, zoals licht valt te begrijpen, met de inzet van veel vernuft 
en de vakkennis van degenen, die voor de industriële realisatie verant
woordelijk zijn.

De radiotelegrafie tenslotte, de oudste vorm van draadloze communi
catie, vertoont een aantal belangwekkende en belangrijke vernieuwingen. 
Zo worden thans betere sein- of modulatiemethoden toegepast. Opzien
barender was echter de entree van de zogenaamde T O R-installaties, die 
later nogmaals ter sprake zullen komen. Met deze installaties kunnen thans 
betrouwbare radioverbindingen voor het lange-afstandsverkeer worden 
opgezet ten behoeve van telegraaf- en telexdiensten, waarbij van verre- 
schrijvers gebruik wordt gemaakt.

Dit alles is natuurlijk van invloed geweest op de ontwikkeling van de 
radio-ontvangsttechniek, die immers gelijke tred moest houden met de 
groei van de zenderbouw. De ontvangers voor bijvoorbeeld het commer
ciële radiotelegrafie- en -telefonieverkeer, zijn zodoende omvangrijke zaken
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geworden - ondanks de voortschrijdende miniaturisatie. Het is daarom 
misschien beter, deze soms enige kasten of rekken omvattende ontvang- 
apparatuur aan te duiden als ontvanginstallaties!

Het voor praktisch gebruik openleggen van het gebied der zeer korte 
golven gaf het aanzien aan tal van nieuwe verschijningsvormen van radio
communicatie. Het meest markant in dit opzicht zijn de straalzenders en 
-ontvangers. Een moderne vorm van radio, niet slechts met succes te 
gebruiken ter vervanging — onder bepaalde omstandigheden — van tele
graaf- en telefoonkabels of -lijnen, maar ook van primair belang bij de 
overdracht van televisiebeeldsignalen.

Een logische voortzetting van de vooroorlogse NSF-activiteit en een prak
tisch sluitstuk op het reeds zeer vroeg ingezette onderzoek van Philips’ 
Natuurkundig Laboratorium vormt de tegenwoordige produktie van tele- 
visiezendapparatuur. Al vertoont de televisiezendertechniek dan een aantal 
aanknopingspunten met hetgeen er in een omroepzender geschiedt, toch is 
het onjuist te veronderstellen, dat de ontwikkeling van T V-zendappara- 
tuur voor degene die op het andere terrein de nodige ervaring bezit, een 
kwestie van eenvoudige wijzigingen zou zijn. Zoals duidelijk is geworden 
in de sedert enkele jaren tot ontwikkeling gekomen informatietheorie, 
komt er aanzienlijk meer kijken bij de overdracht van beelden dan bij de 
transmissie van klanken of — nog eenvoudiger — van telegraaftekens, het
geen zich natuurlijk ook weerspiegelt in de grotere gecompliceerdheid van 
de bij televisie te gebruiken installaties.

Nu overigens hier het woord informatietheorie valt, is het moeilijk daar
bij niet even te blijven stilstaan. Hoe wonderlijk is het immers te worden 
geconfronteerd met het feit, dat na vele tientallen jaren van telecommu
nicatie eigenlijk elk inzicht ontbrak omtrent wezen en waarde van hetgeen 
— op de keper beschouwd — bij de verschillende soorten van het elektrische 
berichtenverkeer wordt verzonden. Sedert de vondst van praktisch bruik
bare maateenheden is aan de wetenschap, die zich met dit soort problemen 
bezig houdt, een hecht fundament verschaft. Daardoor, onder meer, zijn 
de informatie-theorie en de toepassingen daarvan op de praktijk in korte 
tijd tot ontwikkeling gekomen. Thans is nauwkeuriger voorafgaande ana
lyse mogelijk van hetgeen van een transmissiecircuit moet worden geëist 
om de overdracht van een bepaald soort tekens, klanken, beelden — kort-
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weg: informatie — te verwezenlijken. Men kan tevoren berekenen welke 
verwachtingen mogen worden gekoesterd wat betreft hetgeen een gegeven 
type verbinding zal opleveren. Op de verschillende terreinen van de tele
communicatie zullen, zelfs al in de naaste toekomst, de resultaten van de 
informatietheorie in de vorm van betere methoden voor het voetlicht der 
techniek treden.
Een tweede “beeldende” communicatietechniek, welke Hilversum binnen
trok, was de radar. Radar in dit verband beslist op te vatten als verzamel
naam ; als aanduiding van een zich krachtig ontplooiende, steeds nieuwe 
variëteiten opleverende techniek van navigatie-, waarnemings- en op
sporingsmiddelen. De kostelijke eigenschap van radiogolven om ons, on
gehinderd door bijvoorbeeld duisternis en mist, door weerkaatsing in
lichtingen te verschaffen omtrent de juiste positie van voorwerpen om ons 
heen, geeft ons de gelegenheid allerlei waarnemingen voort te zetten onder 
omstandigheden waarbij we voorheen tot blindheid waren gedoemd. Dat 
dit zou leiden tot tal van uiteenlopende toepassingen was te voorzien; dat 
echter steeds weer nieuwe uitvoeringsvormen kunnen worden gevonden 
ter beantwoording aan de zich voortdurend wijzigende eisen, vervult in
tussen niet slechts de leek maar ook ingewijden met verwondering over de 
plooibaarheid van de techniek.

Een vorm die sterk tot de verbeelding van het publiek sprak is de haven
radar. Op het Europese continent deed die — met Philips-apparatuur — zijn 
intree te IJmuiden. Later werd soortgelijke apparatuur - gecoördineerd tot 
een systeem, dat zich langs de gehele Nieuwe Waterweg uitstrekt — dienst
baar gemaakt aan ’s werelds eerste havenradarketen. Toch is hetgeen er 
van dergelijke apparatuur wordt gevergd nog betrekkelijk eenvoudig in 
vergelijking met de uiterst gecompliceerde verrichtingen van andere radar- 
installaties, waarbij de menselijke waarneming van een zichtbaar beeld 
vaak minder belangrijk is dan de supersnelle en feilloze becijferingen van 
gekoppelde rekenmachines, die zich daarbij baseren op de veelheid van 
gegevens door de radar zelf uit de waarnemingen herleid. Dit is een vorm 
van radar, die zoals zal zijn begrepen, thuishoort in de militaire sector; een 
terrein waaromheen noodgedwongen een sfeer van bedachtzaam zwijgen 
bewaard dient te blijven.
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TRANS MISSIETECHNIEKEN

Een vruchtbare samensmelting van twee in wezen misschien zelfs wel 
“vijandige” technieken leverde de draaggolftransmissie op. De combinatie 
van de methoden der lijn- en kabeltransmissie met die van de radio ver
schafte namelijk het middel tot het gelijktijdig tot stand brengen van vele 
gespreks- of telegraafcircuits over een draadverbinding, die bij normaal ge
bruik slechts een zo’n circuit oplevert. Met andere woorden: het gaat hier 
om systemen, waarbij radio wordt toegepast met gebruikmaking van kabel- 
aders of bovengrondse lijnen als “ether”. En dit dan zodanig, dat die 
namaak-ether tegelijkertijd als voortdrager van talrijke, gelijktijdige 
uitzendingen wordt gebruikt, zonder dat die uitzendingen elkaar de weg 
versperren of zelfs maar onderlinge storingen en beïnvloeding veroorzaken. 
De draad, in dit geval als overbrenger toegepast, heeft bovendien nog de 
aantrekkelijke eigenschap, dat er tijdens de overdracht geen storende 
geluiden van de signalen of klanken worden toegevoegd en dat er zich geen 
sluieringsverschijnselen voordoen.

De draaggolftransmissie, met haar uiterst belangrijke factoren van 
kostenbesparing — doordat het koper der aders en het ijzer en lood van de 
mantel nu aan een veelvoud van kanalen ten goede komen — is een steeds 
groter plaats in het langeafstandsverkeer gaan innemen. De laatste jaren 
geven daarnaast een opmars van de draaggolftelefonie te zien op de korte 
trajecten. Een toepassing, geboren uit de noodzaak om een uitweg te 
vinden uit de problemen, die de steeds voortgaande toeneming van het 
telefoonverkeer heeft opgeroepen. Die toeneming weerspiegelt namelijk 
— als uitvloeisel van menselijke verhoudingen — een uitgesproken voorkeur 
voor het contact met de naaste omgeving, voortzetting vindend in een 
snel minderende interesse voor personen, die op grotere afstand verblijven.

De telecommunicatie, welke ieder die zich wat dieper met het onderwerp 
bezig houdt, steeds weer confronteert met verrassende wendingen, leidde 
ook nu weer tot een oplossing, die iets paradoxaals had; iets van stuivertje 
verwisselen. Toen namelijk met gebruik van zeer korte golven betrouw
bare radioverbindingen tussen vaste punten — kortweg: straalzenderver- 
bindingen - mogelijk bleken te zijn, ging men deze techniek onder bepaalde 
omstandigheden toepassen ter vervanging van 
nu het volle rendement te verkrijgen van
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kwam men ertoe, om ook in dit geval het draaggolfprincipe toe te passen, 
waardoor ook de “draadloze kabel” kon worden gebruikt voor het gelijk
tijdig overbrengen van verscheidene gesprekken. Had men dus indertijd 
voor de ontwikkeling van de draaggolftechniek leentjebuur gespeeld bij de 
radio om als het ware een draad als ether te gebruiken, thans zag men in 
de radiotechniek zelfs kans om, met behoud van de gesprekkenveelheid 
der draaggolftechniek, die draad . . . draadloos te maken!

Een duidelijker demonstratie van de verwevenheid van wat bij de start 
onder PTI-vlag in 1947 nog werd aangeduid als Lijntelefonie, met de bij 
de NSF bekende radiotechnieken is nauwelijks te vinden. Dat een derge
lijke vervaging van grenzen overigens ook tot onverwachte wendingen 
van organisatorische aard kan leiden, laat zich gemakkelijke begrijpen.

In de moeilijke sector van de transmissietechnieken — een gebied waarin 
men met omvangrijke taken en lange termijnen moet rekenen — heeft 
PTI in een twaalftal jaren reeds zeer opmerkelijke prestaties kunnen 
leveren. De eerste, internationaal gerespecteerde mijlpaal werd gevormd 
door het zogenaamde “project-Denemarken” waarvoor men kon aan
knopen bij de ontwikkeling van het 48-kanalen draaggolfsysteem type 
STR 7, geboren uit een nauwe samenwerking met de Nederlandse PTT. 
In het jaar 1950 nu gelukte het PTI een order te verwerven van de vier 
grote telefoonadministraties van Denemarken, die voor de taak stonden 
om het gehele land te voorzien van nieuwe interlocale verbindingen met 
het oog op grootscheepse automatisering van het telefoonverkeer. Het 
was een aanzienlijke order, die in haar harmonische samenwerking met de 
telefoonadministraties, kabelfabrieken en bovenal met de Deense Philips- 
organisatie — die ook een belangrijk deel van de produktie voor haar 
rekening nam — werd gerealiseerd.

INTOCHT VAN EEN VREEMDELING: A.T.

En nu de Automatische Telefonie, de enige sector van na-oorlogse werk
zaamheden, die niets scheen uit te staan te hebben met de grote radio- 
familie, waarin radar, televisie en zelfs de draaggolftechniek zonder terug
houdendheid werden opgenomen. Deze A.T. dan was in de familiekring 
een eigenaardig uitgedoste vreemdeling, behangen met een verbijsterende 
hoeveelheid van klikklakkende onderdelen, door de mechanica bijeen-
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geweven. Hoe anders was dit kleed dan de serene ether-wade, welke door 
de elektronentechniek slechts pleegt te worden versierd met buizen 
zonder tal!

Hoe moest men die automatische telefonie - welker afkorting AT al
thans geen moeilijkheden opleverde - eigenlijk plaatsen in het industriële 
patroon? Welbeschouwd had men hier toch te doen met een kind van de 
gewone telefonie uit vroeger tijden; met een — ongetwijfeld vernuftige en 
amusante — perfectie van een reeds tientallen jaren op zichzelf staande 
techniek. De familienaam, zou men kunnen zeggen, was “telefonie” en 
“automatisch” was de voornaam van de jongste generatie. Maar Eind
hoven zou er wel meer van weten.

Philips had inderdaad voor de oorlog wel eens naar deze jongeling ge
keken ; had een kritische blik geworpen op al dat schakelen met bewegende 
onderdelen — en had opgemerkt dat ’t in de toekomst toch maar anders 
moest worden: elektronisch. Elektronisch schakelen zou immers zonder de 
rem van de traagheid der bewegende massa’s kunnen verlopen en beloofde, 
naast tijdwinst, een wegvallen van de mechanische slijtage. En dit zou 
weer vereenvoudiging van onderhoudswerk betekenen en dus ook zuinig
heid met schaarse, geschoolde mankracht.

Natuurlijk herinnert ons deze gedachtengang van een rusteloos werkende 
buizenfabriek aan het woord van Virgilius: Zo draagt gij schapen niet 
voor U zei ven de vachten. — Weerspiegelden zich in dat denkbeeld niet de 
commerciële aard en technische ervaring van de elektronische industrie? 
Was het ook niet zo, dat de eerste kennismaking van Philips met het 
telefoonwezen — terzake van de ontwikkeling der draaggolftelefonie — 
eveneens via de elektronenbuis tot stand was gekomen? Professor Holst, 
destijds directeur van het Natuurkundig Laboratorium, had het jaren 
geleden al geprobeerd - en na de oorlog was jhr. ir. Six er ook in geslaagd 
om in datzelfde laboratorium een kleine telefooncentrale te maken, die de 
profetie van Holst verwerkelijkte. Men moest echter erkennen dat het 
principe, in deze vorm uitgewerkt, zich nog niet leende voor uitbreiding 
tot grote centrales.

De transistor — dat wonderlijke brokje materie ter grootte 
spijkerkop, waarin het spel der elektronen, zoals dat sinds de eerste wereld
oorlog wordt gespeeld in het luchtledig van een radiobuis met gloeiende 
kathode, op verrukkelijke wijze en met verbluffende variaties en succes in
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koude, vaste stof wordt nagebootst — opende nieuwe horizonten, vooral 
in combinatie met een nieuw ferrietmateriaal dat geschikt bleek te zijn 
voor toepassing in “geheugen-netwerken”. Weliswaar was de transistor in 
zijn eerste vormen nog geen geschikt element om ermee tot volledig elek
tronische centrales te komen en wel om zijn unilateraal karakter (een
richtingsverkeer!), doch met het verschijnen van de tweelingtransistor 
werd dit bezwaar opgeheven, zodat nu als het ware de weg naar de volledig 
elektronische centrale wijd openligt.

Dit betekent niet dat de elektronische centrale er nu ook is. Veel ont
wikkelingswerk zal nog nodig zijn om alle functies en technische organen, 
die in centrales zijn bijeen gebracht, door transistors en ferrietkernen te 
laten overnemen. Bovendien gaat het niet om een enkele centrale, maar 
om een uitgestrekt, sterk geschakeerd gebied, waarin openbare telefonie, 
huistelefonie en — hst but not least — ook de automatische telegrafie, ieder 
haar geheel eigen problemen opwerpen. Problemen, die zich in hun ver
scheidenheid toch hoe langer hoe duidelijker onder een noemer hebben 
gegroepeerd: schakeltechniek, de ware functie van de vreemdelinge die met 
het visitekaartje “Automatische Telefonie” haar entree maakte.

Er was een directe aanleiding voor het toevoegen van die schakeltechniek 
aan de activiteiten van de als PTI herboren NSF. Die aanleiding lag op
gesloten in de deplorabele toestand waarin het Nederlandse telefoonwezen 
uit de tweede wereldoorlog was gekomen. Het was een tijd — misschien 
iets te snel in het vergeetboek geraakt — waarin ieder voelde dat al het 
mogelijke moest worden gedaan voor nationaal herstel en waarin vaak het 
schijnbaar onmogelijke werd bereikt. Uit die situatie vloeide vrijwel van
zelfsprekend de bereidheid van het Philips-concern voort, om de Neder
landse PTT de behulpzame hand te bieden bij het herstel van de gehavende 
telefoonverbindingen, ’t Was allemaal heel gewoon en heel nuchter: 
handen uit de mouwen, alle beschadigde installaties in Nederland repareren 
— en niet jeremiëren over de vraag van voldoende voorbereiding in dit 
specialistische gebied. Men toog aan het werk naar ’t oud-Hollandse woord: 
Waar een wil is, is een weg. Zoals reeds eerder werd gezegd, kon die weg 
alras worden verbreed door de overneming van de in Den Haag gevestigde 
z-wakstroomsector van de verweesde Nederlandsche Siemens Maatschappij. 
De gelederen van het personeel werden zodoende versterkt, de commer-
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ciële en lechnische staven konden nu met volledig deskundige en 
figuren uit de AT-wereld worden aangevuld en men

ervaren 
won bedrijfsruimte.

Alras bleek echter, dat uit de veelal ernstig beschadigde centrales niet 
voldoende materiaal kon worden geput om na revalidatie weer te worden 
gebruikt, zodat aanvullende fabricage onvermijdelijk was. Een fabricage 
van allerlei onderdelen, weldra: bijna alle onderdelen; en tenslotte: alle 
onderdelen — waardoor men werd geconfronteerd met de mogelijkheid om 
geheel nieuwe centrales te bouwen; om met volledige eenheden bij te 
dragen tot de uitbreiding die de Nederlandse PTT aan het telefoonnet 
moest geven, teneinde het hoofd te bieden aan de na de oorlog zo sterk 
gestegen vraag naar telefoonaansluitingen.

Elke mogelijkheid tot verbreding van arbeidsterrein, tot vergroting van 
produktie, tot verhoging van omzet, tot versterking van het bedrijfs- 
bestaan, is voor een dynamische onderneming interessant, maar in dit geval 
stonden tegenover de zich nog wat onduidelijk presenterende mogelijk
heden enorme bezwaren en beklemmende risico’s. Wat de bezwaren betreft
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dient men nogmaals te bedenken, dat de zo sterk mechanische telefoon- 
techniek een beslist vreemde eend was in de bijt van de wel bijzonder op 
elektronen ingestelde PTI alias NS F. Wat de risico’s betreft: de ontwik
keling, fabricage en verhandeling van zulke gecompliceerde apparatuur 
als in de telefonie wordt vereist, vergt van een industrie zeer grote inves
teringen, welker rentabiliteit zich slechts op lange termijn kan aftekenen. 
En als onderstreping van de ernst dezer zaken was er de internationaal 
bewezen stelling, dat men zich in telefonie-sferen allerminst kan wagen bij 
wijze van proef, om die proef te staken wanneer men op teleurstellingen 
zou stuiten! Daarvoor zijn de verplichtingen, die men tegenover de af
nemers — veelal overheidsinstellingen - op zich neemt, van een te hoge 
orde en een te lange termijn. Omgekeerd is dit de reden waarom die 
afnemers slechts in zee willen gaan met zeer grote, zeer gerenommeerde, 
zeer kapitaalkrachtige leveranciers. Dat alles verklaart, waarom men 
de wereldmarkt van de telefonie wel eens betitelt als het strijdperk der 
giganten.

En moest Philips nu dat strijdperk betreden, alleen maar omdat men bij 
toeval tot aan de krijtlijnen ervan was gekomen? — Philips zou nooit de 
industriële wereldfederatie zijn geworden die zij nu is, als dergelijke beslis
singen in de weegschaal van toeval en zorgeloosheid werden gelegd. De
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weegschaal voor zulke verrijkende vraagstukken dient oneindig veel fijner 
te zijn en vervaardigd van de kostelijkste materialen: kracht, kennis, koop
manschap en bovenal bezinning. De bezinning, zonder welke het veel 
misbruikte begrip “visie” wordt verlaagd tot een roulettespel. De bezinning 
zonder welke de “bezielende overtuiging” niet meer kan zijn dan een dwaas 
bijgeloof. De bezinning tenslotte, die koers bepaalt en het vermogen 
schenkt om een koers te vervolgen wanneer men stormen te verduren 
krijgt.

Het is de taak van een kroniekschrijver om van een gecompliceerd ge
beuren een proces-verbaal op te stellen, een kort verslag. Welnu, in het 
proces-verbaal over deze faze in de historie van de Hilversumse telecom- 
municatie-industrie dient hij dan te schrijven, dat Philips niet bij toeval de 
krijtstrepen van het strijdperk overschreed. Het moment was toevallig, en 
de plek - maar niet de daad. Want die daad werd bepaald door de bezin
ning, waarvan een professor Holst reeds blijk had gegeven. Die daad had 
zelfs reeds een eerste vorm gekregen in de verkenningen van een Six. 
Mannen als zij vertolkten niet alleen de gevoelens van diegenen, die in de 
automatische telefonie een logisch complement van Philips’ bemoeienissen 
met de transmissietechnieken zagen en — wat de evolutie van het Hilver
sumse bedrijf betreft — als een verstandige afronding van het telecommuni- 
catieprogramma; zij getuigden ook van het inzicht dat de schakeltechniek, 
die men ten onrechte gewoon was te vereenzelvigen met de automatische 
telefonie, niet daartoe beperkt zou blijven. Eenvoudiger gezegd: men be
greep dat het juiste schakelen in het ganse patroon van de elektrotechniek 
een steeds belangrijker rol moet gaan vervullen. De wedergeboorte van de 
telegrafie — zo sterk tot uiting gebracht in de grote Argentijnse order, 
waarover straks meer — heeft dat reeds bewezen.

Dat het juiste schakelen op den duur wel elektronisch schakelen 
worden mocht dan de technische denkers voor ogen staan, men begreep 
evenzeer — met de ogen gericht op het strijdperk der giganten — dat de weg 
daarheen een zeer lange zou zijn; dat die zou moeten lopen via een grote 
ervaring met niet-elektronische systemen en een daarmee nog te verdienen 
eigen reputatie. Wilde men zo’n reputatie opbouwen in de automatische 
telefonie, dan was ’t noodzakelijk om daarin met erkend goede, eigen 
oplossingen te komen; anders gezegd, met eigen systemen.

Welk een denkarbeid, kostbare denkarbeid, daarvoor nodig was, is niet
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te begrijpen indien men niet eens het voorrecht heeft gehad om in een 
centrale te staan of tussen de AT-rekken in de montagehallen van PTI. 
Wat let ons om daar een kijkje te nemen? Er wacht ons een openbaring 
van de bezige wereld.

!
OVER “EVEN OPBELLEN” GESPROKEN

Men snuift de prikkelende lucht van de toekomst op in de fabriek van 
telefonie-installaties. Zij leeft uit een techniek, die voortdurend wordt aan
gezet tot het bereiken van groter doelmatigheid en sneller dienstbetoon. 
Het aantal mensen, dat zij met haar uitvindingen en haar produkten moet 
dienen, neemt onafgebroken toe; het stijgt met de vermenigvuldigingsdrift 
van de cellen uit een levend organisme.

Het merkwaardige daarbij is, dat ieder der gebruikers van het telefoon
net, dat steeds in uitgestrektheid en dichtheid van maas toeneemt, zijn 
eigen individualiteit behoudt en zich totaal niets aantrekt van de aan
wezigheid van zijn medegebruikers. Toch is het samenzijn evenzeer 
voorwaarde voor een telefoonnet als de individuele apartheid.

De observatie van een telefooncentrale, temidden van de lange rijen 
ordelijk en met technische esthetiek gerangschikte schakelelementen, is 
een tot bespiegelen stemmende belevenis. Hier, bij al die discrete geluidjes 
van naarstig bewegende kiezers en zelfbewust klikkende relais, ondergaat 
men de fascinerende levendigheid van de bijenkorf der arbeidende samen
leving. Men luistert gespannen naar het kwetterende getik van metaal op 
metaal en men beluistert daarin de ontelbare verlangens van mensen om 
met elkaar in contact te komen, elkaar te raadplegen, elkaar te vertellen, 
zaken met elkaar te doen. Nergens overtuigender dan in een mensloze 
telefooncentrale blijkt, hoezeer de mens een gemeenschapswezen is; hoe
zeer hij zou verdorren, wanneer hij op zichzelf was aangewezen, zonder 
geestelijk verkeer — ondanks afstand — met zijn medemensen.

Dit grote verlangen naar samenspraak wordt gestild door een vernuftige 
apparatuur, die als technische eenheid slechts een kleine kraal uitmaakt 
aan een snoer van soortgelijke apparaturen. Het boeiende van dit wijd
vertakte organisme is, dat het iedereen op ieder ogenblik ten dienste staat, 
als ware het uitsluitend voor zijn gerief gebouwd. Temidden van de 
duizenden connecties, die het op bevel van de aanvragers telkens weer legt,

.
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blijft ieder voor zich de intimiteit behouden van een 
dachtenwisseling. De waarborg van 
techniek als absoluut kenmerk aan de afstanden uitwissende communicatie 
heeft gegeven, is door de gebruikers van het organisme zo volstrekt 
aanvaard, dat het van iedere argwaan bij hen is verschoond.

Wie een etmaal in de zaal van de schakelelementen ener telefooncentrale 
zou doorbrengen, zou de cyclische gang van het dagelijks leven der maat
schappij kunnen horen in het beheerst geklepper van de door elektrische 
impulsjes doorstroomde apparatuur. Gedurende de nacht is het betrekkelijk 
rustig, maar bij het krieken van de morgen stijgt de bedrijvigheid met het 
geleidelijk intensiever worden van het wederzijds dienstbetoon in de samen
leving. Daarna komt, aanzwellend tot een verbijsterende activiteit, het 
piekverkeer, dat het mechanisme tot het uiterste belast. Dan tekent zich 
duidelijk de middagpauze af, gevolgd door nieuwe hoogtepunten, op
tredend volgens een omlaaglopende zigzaglijn naar de avond en de nieuwe 
nacht met de nieuwe betrekkelijke stilte.

De toestellen kennen geen vermoeienis en geen humeur; geen enkele 
menselijke gemoedsbeweging of -stemming overmeestert hen, geen plichts
verzaking of plichtsbesef, geen verdriet en geen geluk, geen voorkeur of 
weerzin verkilt of verwarmt hen, ofschoon toch de inhoud van de woorden 
die zij naar hun bestemmingen dirigeren, geladen zijn met alle passies en 
stemmingen van het menselijk hart en de modulaties van het verstand. Zij 
kunnen ziek worden en dan tijdelijk falen, die apparaten, maar dan ver
schijnt in laatste instantie de mens die hen schiep, beschikkend — als ware 
hij een arts — over vernuftig uitgedachte diagnose-apparaten en een effec
tieve therapie. In laatste instantie — want deze patiënten weten nog zeer 
veel op eigen krachten te regelen. Zij kunnen, in moeilijkheden gerakend, 
vervangende apparatuur inschakelen; zij kunnen om hulp roepen in ver
schillende graden van hevigheid en daarbij kunnen zij nog vrij nauwkeurige 
aanwijzingen geven omtrent de aard van een storing en de plaats van het 
gestoorde onderdeel.

De natuur gebruikt miljoenen jaren om te geraken tot nauwelijks waar
neembare wijzigingen van ’s mensen lichaamsbouw, doch de techniek is, 
terwijl zij het heden schept, bezig aan de creatie van morgen . . . Truditur 
dies die, de ene dag drijft de andere voort. Het aanpassingsvermogen van 
het levend wezen aan zijn omgeving en aan veranderende omstandigheden

vertrouwelijke ge- 
vertrouwelijkheid, die de telefoon-
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is daarentegen enorm groot, terwijl dat van het technisch organisme zeer 
beperkt is, met name in een samenleving, welker technologisch klimaat 
onafgebroken stijgt in temperatuur. Daarom heeft de atmosfeer van de 
telecommunicatiefabriek zo iets prikkelends. Terwijl het heden er wordt 
gemaakt, wordt de toekomst er bedacht en voorbereid, onderwijl zorg
dragend voor een vloeiende ineensmelting door verruiming van het men
selijk contact. Dit is de mijmering, waarin een bezoeker zich terugtrekt als 
hij een nieuwe centrale in aanbouw ziet; als hij onderdeel na onderdeel ziet 
voegen in tere mechanismen met bijna driftige werkzaamheid. Vol bewon
dering en verbazing ontsnapt hem een erkenning: zo heb ik de telefoon
centrale en haar betekenis voor de moderne samenleving nooit vermoed. 
Hoe werkt dit alles? Ontketen ik dit bij mijn simpel verlangen naar “even 
opbellen”?

Het verlangen is simpel — zolang het alleen staat. Het blijft niet simpel 
wanneer het komt van ongetelde duizenden. Dan wordt het een kluwen, 
waarin slechts een gescherpt vernuft systeem kan zien en waarvoor slechts 
het gezamenlijk vernuft van een gespecialiseerde onderneming een nieuwe 
oplossing, een nieuw telefoonsysteem kan brengen. Men schrijft zo’n paar 
woorden “nieuw telefoonsysteem” gemakkelijk, men realiseert die woorden 
minder gemakkelijk.

Het heeft geen zin om zo’n wordingsproces hier op de voet te volgen, 
maar voor een goed begrip — en als afsluiting van onze kennismaking met 
de automatische telefonie en de schakeltechniek- lijkt het wel nuttig om 
hier eens een zakelijke opsomming te geven van hetgeen een automatische 
centrale verricht, telkenmale dat een abonnee een gesprek voert. En om 
niet te veel van de lezer te vergen, moge hier worden volstaan met 
opsomming die een betrekkelijk eenvoudig geval — de lokale verbinding — 
betreft. Welnu, dit doet een centrale aan dat eenvoudige geval:
— vaststellen, dat een abonnee een gesprek wil gaan voeren
— bepalen, welke abonnee dat verlangen heeft
— terstond ervoor zorgen, dat eventuele oproepers van deze abonnee het 

teken “in gesprek” ontvangen
— nagaan, of er apparatuur voor het tot stand brengen van een verbinding 

in de centrale vrij is om deze dan ter beschikking van de abonnee te 
stellen

een
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— de abonnee een teken geven (de ononderbroken kiestoon), dat de appa- 
tuur nu gereed staat om zijn wensen uit te voeren

— opnemen, aan de hand van signalen door de abonnee gegeven (door het 
draaien van de kiesschijf), met welke andere aangeslotene, subsidair met 
welk nummer, een verbinding wordt gewenst

— dit verlangde nummer temidden van duizenden andere foutloos op
sporen

— nagaan, of er achter dit opgeroepen nummer werkelijk een betalende 
abonnee schuilt en indien dit zo is, vaststellen of de opgeroepene mis
schien reeds in gesprek is

— in het laatste geval de oproeper daarvan in kennis stellen door middel 
van het bezetsignaal

— als de opgeroepene niet in gesprek is, deze waarschuwen dat iemand hem 
wenst te spreken door de bel van het opgeroepen toestel voor een af
gemeten ogenblik in beweging te brengen, zonodig bij herhaling

— de oproeper laten meeluisteren, dat de verbinding tot stand is gebracht 
en dat de opgeroepene wordt gewaarschuwd

— de beide abonnees de gelegenheid bieden om een gesprek (zowel horen 
als zeggen) te voeren, indien de opgeroepene de haak belieft op te nemen

— gedurende het gesprek de verbinding beschermen tegen ontijdige ver
breking

— na afloop van het gesprek ook de verbinding opheffen
— mechanismen in werking stellen, die het gesprek ten name (eigenlijk: 

op het nummer) van de oproeper registreren met het oog op de afreke
ning van de gesprekskosten

— en, indien de opgeroepene geen antwoord geeft, de oproeper in staat 
stellen de resultaatloze verbinding te verbreken — zonder gespreks
kosten.
Zo ongeveer kan men “een eenvoudig geval van even opbellen” nuchter 

uit elkaar rafelen. Maar men kan dat eenvoudige geval ook bezien als een 
toevallig beeld uit een zwoegende wereld vol van dergelijke opgaven. Men 
kan de zee bestuderen in een druppel onder een microscoop, maar om het 
begrip “zee” te vormen zal men op een aardbol kijken of op een duintop 
klimmen om naar de verste verten te turen.
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Een man die gewend is om in de verten te kijken - en waarlijk niet alleen 
met zijn ogen — is de Britse sterrenkundige Sir James Jeans. Vergelijk — zo 
zegt hij in zijn boek Mysterious Universe — de ouderdom van onze planeet, 
als zelfstandige bol, met de hoogte van de Nelson-zuil in London. Gerekend 
volgens die schaal geeft de dikte van een geldstuk de tijd aan van de aan
wezigheid van leven op aarde. De dikte van een postzegel, geplakt op dat 
geldstuk geeft dan de tijd weer, die verliep tussen het verschijnen van de 
eerste mens en het heden. De toekomst kan worden weergegeven door 
tientallen Nelson-zuilen op elkaar gestapeld. Uit dit beeld blijkt dat “de 
eeuw van de techniek”, die nu is doorleefd, in de tijdschaal van de kosmos 
niet meer betekent dan een enkele moleculen dik vliesje uit de derde 
dimensie van een postzegel.

Toch hebben de ontdekkingen in de natuurkunde en de toepassing daar
van in de negentiende en de half verstreken twintigste eeuw in de samen
leving aanzienlijk grotere omwentelingen veroorzaakt, dan het weten en 
handelen van die mensen in al de eeuwen, die verliepen sinds de dageraad 
van het bewustzijn tot aan het verschijnen van de eerste stoommachine.

Het opmerkelijke in deze versnelde ontwikkeling van een technologische 
beschaving is niet in de eerste plaats de toenemende schoonheid van haar 
uitvindingen en van het vernuft waarmee zij worden toegepast, doch het 
tempo waarin de kring van mensen, die van de geschapen mogelijkheden 
tot hun nut, gemak of geluk gebruik gaan maken, zich verruimt. Aan
vankelijk zien wij twee hoofdgroepen in dit ontwikkelingproces optreden. 
De kleinste groep is die van de toepassers en gebruikers van de nieuwe 
mogelijkheden; de grootste - afgezien van de onverschilligen - bestaat uit 
passief toekijkende bewonderaars, die nog zijn gevangen in het minder 
vernuftige en minder gecompliceerde verleden; of die de welstand ont
beren, welke voorwaarde is om zich van de zegeningen van het nieuw 
verworvene meester te maken. Maar later — en dan in voortdurend ver
snelde pas — is de techniek, die tot nieuwe produkten leidde, een voorname 
oorzaak van de verspreiding van welvaart en welstand over groter aan
tallen. De voortbrengselen der techniek worden dan binnengelaten in de 
arena van het massagebruik en al deze processen voltrekken zich met toe
nemende versnelling en doen hun invloed gelden in grote wereldgebieden,
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waar beschaving en cultuur nog pas ontwaken uit de dommel van eeuwen.
Zo ontstaan in de steeds fijner geaderde maatschappelijke structuur, bij 

het toenemend gebruik van technische middelen, toestanden, die wel eens 
een gevoel van stijgende benauwdheid geven. In het verkeer langs rail en 
weg, bij de giro, bij het luchtverkeer, bij de post en - niet in de laatste 
plaats — bij de telecommunicatie.

Door telegraaf, telefoon, radio, televisie en radar wordt de afstand in het 
immateriële verkeer overwonnen; het luchtverkeer nadert deze overwin
ning steeds dichter, wanneer men rekent naar de materie. De techniek van 
de twintigste eeuw breekt dus de tirannie van de afstand — maar nu ziet 
zij zich geplaatst tegenover de vloedgolf van “het getal”.

Twee grote opgaven staren haar aan: het ontsluiten van tot dusver voor 
haar werkzaamheid minder toegankelijke gebieden, welk streven organi
satorische, politieke, financiële, technische, personele en intellectuele pro
blemen met zich meebrengt; en het bestrijden van het verstikkingsgevaar, 
dat opdoemt in de geboortestreken van het technologische westen. Neemt 
niet de hoeveelheid technische handelingen, die op de piektijden van het 
menselijk bestaansetmaal van vernuftig geconstrueerde apparatuur gelijk
tijdig wordt verlangd, in een verbijsterend tempo toe? De leidende hand 
en het denkende brein van de mens kunnen daarbij niet geheel worden 
gemist. Maar zijn toezichthoudende taak op de technisch verfijnde appa
ratuur vraagt een stijgend intelligentieniveau en een dieper wortelende 
gespecialiseerde vakkennis. De arbeidsmarkt, waarop zij moeten worden 
gezocht, vertoont echter stijgende spanningen . . .

Tegen dergelijke verschijnselen grijpt men naar twee geneesmiddelen: 
het nog meer ontheffen van de mens van routine-activiteiten, van taken 
dus die aan machines kunnen worden toevertrouwd; en het nog grimmiger 
en doeltreffender aanbinden van de strijd tegen het in ijdelheid verstrijken 
van de tijd. Geen rust! Repos ailleurs is het devies,.dat de technici van de 
telecommunicatiewereld in hun vaandel moeten voeren — gelijk Marnix 
van Sint Aldegonde voor hen deed.

VAN PRODUKT NAAR PROJECT

Zo snelden wij op voorgaande bladzijden - dus in bliksemtempo — langs 
de vele kookpannen van de nieuwe telecommunicatiekeuken: de “oude”
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radio met zijn gloednieuwe uitbreidingsgebieden, de televisie, de radar, de 
transmissiesector en de schakeltechniek. Verschillende keren is daarbij op
gemerkt, dat coördinatie van deze technische gebieden in het nieuwe PTI- 
programma stond geschreven; dat de hervormingen van 1947 een bunde- 
lingsgedachte weerspiegelden en dat men sprak van “afronding”. Dat zijn 
modewoorden, die men tegenwoordig tot vervelens toe hoort. Maar hier, 
bij PTI, hadden ze wezenlijke zin en kregen ze praktische inhoud. Het 
beste laat zich dat aantonen in een beknopte beschrijving van de grote 
Argentinië-order, welke excursie de kroniekschrijver zijn lezers niet mag 
onthouden.

Kan die Argentinië-order enerzijds worden aangehaald als een voorbeeld 
van coördinatie der technieken, anderzijds bewijst zij ons goede diensten 
ter illustratie van de onvermijdelijke ontwikkeling in de telecommunicatie- 
industrie van produkt naar project, van apparaat tot systeem. Dat is ook: 
van het moeilijke naar het beklemmende, van ontwerp tot alles omvat
tende en allesbeheersende planning — en van het grote naar het grootse.

Argentinië — 3800 kilometer van noord tot zuid, zoiets als van ’t Gooi rot 
diep in de Sahara, of tot de Noordpool; 1200 kilometer op z’n breedst, dat 
is: Amsterdam-Belgrado of Amsterdam-Madrid. Twee-komma-acht mil
joen vierkante kilometers, wat neerkomt op 84 maal Nederland, of een 
dozijn landen zo groot als Groot Brittannië. Tropische wouden in het 
noorden en de barre poolkoude van Vuurland in het zuiden. In het oosten 
het brede land dat bij de Atlantische Oceaan eindigt; in het westen het 
woeste Andesgebergte dat zich op duizenden meters in de ijlte verliest. In 
de oostelijke flank van dit immense gebied de hoofdstad Buenos Aires, een 
mensenkluit van vier miljoen hoofden. Een vijftal steden, die boven de 
honderdduizend uitkomen, een paar dozijn flinke dorpen en dan de naar 
onbeschrijfelijke verlatenheid wegebbende bewoning — die ook recht heeft 
op contact en nationale bundeling; die daaraan meer behoefte heeft dan 
de dichte bevolking van een klein land.

Begrijpelijk, dat in zo’n gebied een sterke behoefte groeide naar moderne 
communicatiemiddelen. Maar .. . wat een afstanden! Wat een kosten ook, 
soms voor een handvol mensen op een haast onbereikbare uithoek. Toch, 
’t moest komen — en na de oorlog, die alles tegenhield, rijpten bij het 
deskundige ministerie Correos y Telecommunicaciones grootse voor-
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nemens. De wereldindustrie werd erbij gehaald, de giganten — en de 
moedige, misschien wat overmoedige jongeling uit Hilversum . .. Het 
werd een zware strijd, maar Philips won. Een project van tientallen 
miljoenen nam een aanvang.

Waar het bij dit project voornamelijk om ging was een reusachtig tele- 
graafnet, dat tevens geschikt zou moeten zijn voor het gelijktijdig voeren 
van telefoongesprekken. Dringende eis, door de afnemer gesteld was voorts: 
vervaardiging van de immense hoeveelheden apparaten en installatie daar
van binnen de kortst mogelijke termijn. Dit laatste en de enorme afstanden 
tussen de geprojecteerde stations vormen een verklaring voor de toepassing 
van radiocommunicatie op nagenoeg alle verbindingen. Buenos Aires, de 
hoofdstad, is van dit alles het middelpunt.

Qua inrichting en gebruikswijze is het geheel samengesteld uit drie 
soorten netwerken. De ruggegraat wordt gevormd door het zogenaamde 
nationale net. Het bestaat uit vaste radioverbindingen tussen Buenos Aires 
en 29 belangrijke steden. De verbindingen worden tot stand gebracht met 
zenders van 10 kW, die voor gelijktijdig telefoon- en telegraafverkeer zijn 
ingericht. De opstelling van de antennes in het zendercentrum Buenos 
Aires is zodanig gekozen, dat met slechts 16 zenders de verbindingen met 
de 29 stations in het land tot stand kunnen worden gebracht. Teneinde de 
taak van het schaarse bedienend personeel zoveel mogelijk te vereen
voudigen, wordt voor het telegraafverkeer op het nationale net gebruik 
gemaakt van verreschrijvers. Dit gebruik van verreschrijvers echter bracht 
de noodzaak mede, de radioverbindingen te beveiligen met T O R-appara- 
tuur (TOR: teletype on radio) voor het automatisch voorkomen van 
fouten. Aangezien de afstanden in Argentinië weliswaar groot zijn, doch 
niet zo extreem als die, waaraan de oorspronkelijk door de Nederlandse 
PTT tot ontwikkeling gebrachte TO R-installaties zijn aangepast, werd 
door PTI-schakeltechnici een vereenvoudigd TOR-systeem ontworpen. 
Omdat dit nieuwe type bovendien geheel elektronisch werkt is het onder
houd sterk vereenvoudigd, vergeleken met dat van de oorspronkelijke 
modellen, die waren voorzien van vele tientallen voortdurend functio
nerende relais. Ziehier een van de huwelijken tussen de families Elektronica 
en Schakeltechniek!

Al het verkeer via het nationale net wordt geheel automatisch afgewik
keld. Een automatische radiotelegraafcentrale is daartoe in de hoofdstad
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opgesteld. Deze centrale, de eerste in haar soort in de wereld en produkt 
van de afdeling Schakeltechniek van PTI, zal alle verkeer tot stand brengen 
van en naar Buenos Aires, benevens al het zogenaamde transitoverkeer 
met bestemming elders in het land.

Buenos Aires, evenals de stations aan de zendpunten van het nationale 
net gelegen, vormen het middelpunt van zogenaamde zonale of rurale 
netten. Daarover worden de verbindingen onderhouden met de steden en 
dorpen in de omringende gebieden van deze centra. Ook op de verbin
dingen van de zonale netten, uitgerust met zenders van i kW, worden de 
telegrammen met verresch rij vers verzonden. De eindstations van de zonale 
netten kunnen voorts rechtstreeks met of via Buenos Aires via het hoofd
station in hun zone berichten uitwisselen. Voor gebruik onder atmos
ferische omstandigheden, die verreschrijfverkeer onmogelijk maken, is de 
zend- en ontvangapparatuur van de stations in de zonale netten tevens 
ingericht voor hand-morseverkeer. De totale apparatuur voor de zonale 
netten voor de inrichting van 9 hoofd- en 35 onderstations omvat 70 
zenders en de bijbehorende ontvanginstallaties.

Elf stations van het nationale net fungeren als middelpunt van een 
ruraal net. Er zijn 6^ rurale stations geprojecteerd. Deze stations zijn, op 
een enkele uitzondering na, uitgerust met zenders van 75 Watt voor tele
fonie of hand-morsetelegrafie. Een opmerkelijke plaats in de rurale netten 
nemen voorts de mobiele stations in. Hoewel namelijk de verbindings- 
routes en de plaatsen van de stations zijn vastgesteld op grond van ver
keerstellingen in voorafgaande jaren, kon toch niet voor alle stations de 
juiste ligging worden bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld in sterke mate voor 
streken, die voordien van telegraafcommunicatie waren verstoken. Ook 
zijn er sommige streken, waar slechts gedurende bepaalde perioden van het 
jaar, tengevolge van seizoenarbeid, een voldoend verkeersaanbod de stich
ting van een telegraafkantoor noodzakelijk maakt. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van twintig mobiele stations: speciale auto’s met aanhangwagen, 
waarin de complete uitrusting van een buitenstation van het rurale net is 
gemonteerd. De apparatuur van deze mobiele stations is zodanig ingericht, 
dat bediening op afstand mogelijk is. Het personeel kan daardoor in een 
bestaand (telegraaf)gebouw de dienst uitvoeren en het radiostation in de 
auto elders - buiten de bebouwing - op een zo gunstig mogelijke plaats 
opstellen.
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Het project omvat voorts nog een aantal zend- en ontvangstations voor 
het scheepvaartverkeer, waaronder zowel kuststations voor verkeer met 
zeegaande schepen, als stations die langs meren of grote rivieren ten be
hoeve van de binnenvaart zijn opgesteld. Tenslotte kunnen nog worden 
genoemd een zend- en een ontvangstation voor radiotelefonisch en -tele
grafisch internationaal transatlantisch verkeer die in de hoofdstad werden 
ingericht.

Was de opdracht tot deze opzet beperkt gebleven, dan zou men reeds 
mogen spreken van een omvangrijk project. De verlangens van de Argen
tijnse opdrachtgever reikten echter verder. Teneinde de werkzaamheden 
zoveel mogelijk te vereenvoudigen stelde men de eis, dat het verreschrijf- 
verkeer over het nationale net geheel en over de verbindingen van de rurale 
netten tot in zeer hoge graad automatisch tot stand gebracht zou kunnen 
worden. Dit betekende, zoals reeds vermeld, dat in Buenos Aires, waar alle 
verbindingen samenkomen, een automatische telegraafcentrale moest 
worden opgesteld. De inrichting daarvan is zodanig, dat aan de hand van 
een lettercode, die voorafgaat aan de adressering en tekst van de tele
grammen, de automaat niet alleen kan vaststellen naar welk eindstation 
van het nationale net of van de zonale netten een telegram moet worden 
verzonden, doch tevens dat de automatische apparatuur ervoor zorgt, dat 
de telegrammen ook inderdaad deze bestemming zonder enige menselijke 
tussenkomst*) bereiken. Overigens heeft deze automatische installatie nog 
verder strekkende capaciteiten.

Mochten namelijk op een bepaald deel van de route alle verbindingen in 
gebruik zijn voor de verzending of ontvangst van telegrammen, dan wordt 
— alweer automatisch — de tekst van het door te zenden telegram tijdelijk 
in een ponsbandje vastgelegd om, zodra de weg vrijkomt, deze tekst 
nogmaals automatisch te vervolgen.

Nog zijn we hiermede niet aan het einde van onze nog maar opper
vlakkige beschrijving van het project-Argentinië. Immers, ten behoeve van 
het telexverkeer tussen het grote aantal instellingen, fabrieken, regerings
bureaus, banken en kantoren in het gebied van Groot Buenos Aires met 
zijn miljoenenbevolking, diende een ook alweer automatische telexcentrale

*) Slechts ingeval de bestemming een station van een der zonale netten is, door het 
simpele omleggen van een bij de ontvangst op het station van het nationale net door 
de machine geproduceerd geponst bandje.
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te worden ingericht, die behalve onderling verkeer ook de correspondentie 
met het telegraafkantoor mogelijk moet maken. Daarnaast was de instal
latie nodig van een tweetal sterk op de telexautomaat gelijkende auto
matische telegraafcentrales en wel voor het onderlinge verkeer tussen de 
telegraafkantoren in de stad, alsmede voor het tot stand brengen van 
verbindingen ten behoeve van de rechtstreekse verzending van tele
grammen naar plaatsen elders in het land met de automatische radio- 
telegraafcentrale van het nationale net.

Ook straalzenders en -ontvangers alsmede modulatieapparatuur voor 
draaggolftelefonie en -telegrafie komen in het project voor, namelijk voor 
het tot stand brengen van de verbindingen tussen de installaties in de 
hoofdstad en de buiten de agglomeratie gelegen zend- en ontvangstations 
voor het nationale net, met het kuststation en met het station voor het 
internationale en overzeese verkeer. En tot slot dienden zogenaamde hand- 
posten te worden geleverd, waarmede ten behoeve van de over het net te 
voeren telefoongesprekken de verbindingen tussen het radionet en het 
plaatselijke telefoonnet van Buenos Aires tot stand kunnen worden 
gebracht.

Voorwaar geen kleinigheid voor de wellicht reeds vermoeide lezer. Geen 
kleinigheid ook voor de kroniekschrijver om het ganse project in luttele 
pagina’s onder te brengen. Maar een waarlijk gigantische taak voor het 
bedrijf, dat dit project - thans in het stadium van geleidelijke installatie 
door de Argentijnse autoriteiten — moest verwezenlijken. En een vuurproef 
na de grote gedaanteverwisseling van 1947!
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HOOFDSTUK VI

VANDAAR DIT BOEK





MISVERSTAND ROND EEN HOOGLIED

Als men nu langs het eindeloze hek van ’t fabriekscomplex aan de Jan van 
der Heydenstraat voortloopt tot de kuiten krampend kilometers beginnen 
te tellen; als men opkijkt tegen de machtige glaswand van de Haagse 
montagefabrick of kleintjes voor de poort staat van de majesteitelijke radio- 
radar-fabriek te Huizen; als men ’s avonds rondslentert in de nieuwe woon
wijken, waar verlichte ramen een dambord naar ’t zwart daarboven trekken 
en als men dan op de huisdeuren talloze namen vindt, die ge ook kunt 
tegenkomen op de personeelsstaten van PTI - dan heeft men de neiging 
om de oren te spitsen. Om toch iets te horen van een halleluja, aan
geheven door een onderneming die veertig jaren worstelde en blijkbaar 
overwon.

Maar men zal niets horen van zo’n jubelzang. Alleen maar het dagelijkse 
gedender van de straat, een radio die door een open raam wat klanken in 
de avond druppelen laat, stemmen, voetstappen, een voorbijschietende 
auto. En geen halleluja - om de simpele reden dat er geen overwinning is 
te vieren. Successen, ja: met zweet en zorgen gekochte successen — maar 
niet de voltooidheid van een totale overwinning. Zou die trouwens ooit 
kunnen komen? - Waarschijnlijk niet. Gelukkig niet, want dan zou de 
jubel wellicht een ander lied verdrijven: het hooglied van de arbeid, dat 
men vindt op de met formules overladen zwarte borden van de ontwikkel
groepen en in het gedreun der draaibanken; in het geritsel van kleurig 
montagedraad dat wordt saamgevlochten; in de volgekrabbelde agenda’s 
van de kantoormensen en in het telefoongerinkel dat hun achtervolgt; in 
het geronk van de vliegtuigmotoren die weer een televisie-expert naar 
Australië brengen of een schakeltechnicus naar Canada. Het hooglied van 
de arbeid . . . welke strooplikkende moralisten hebben toch het dwaze mis
verstand verbreid dat dit lied een juichzang is, zo vrolijk als de marsmuziek 
die opklinkt na een lachfilm! Geloof die ringelrijeroze zangers niet! Wijs 
hen na als valszingers in melodie en toon. Het hooglied van de arbeid, 
weet U, wordt gezongen door zweetdruppels op gefronste voorhoofden 
en door nerveus gedoofde sigarettenstompjes. Het klinkt achter 
geknepen lippen en uit wijdgeopende ogen die te laat in de nacht 
veel paperassen glijden. Het hooglied van 
gezongen met een brok van teleurstelling in de keel en met gebalde vuisten

saam-
over te

de arbeid, hoort U, wordt vaak
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omdat de zanger zich niet gewonnen geeft. Men krijgt er rimpels van bij 
de ooghoeken en chefs worden soms erdoor misvormd tot fluitketels: van 
binnen koken en van buiten fluiten.

Hoe gelukkig gevonden was de titel van ’t boekje dat enige jaren geleden 
werd samengesteld om te worden uitgereikt aan bezoekers en nieuwelingen 
in het bedrijf: Een bloem in het veld der techniek. Welzeker: een bloem, 
een fascinerende bloem — maar in een genadeloos terrein van verstikkende 
vegetatie. Is dat klagen, zal men de kroniekschrijver vragen. Neen, zeker 
niet; klaagt die bloem? Maar men houde goed in het oog, dat de aan
wezigheid van een schone bloem niet zegt, dat men in een welverzorgd 
rosarium staat: de meest betoverende bloemen groeien immers in de groene 
hel van het oerwoud! Ze zijn zeldzaam - en blijven vaak aan het oog 
onttrokken.

We hadden het in voorgaande hoofdstukken over de Argentijnse order. 
Ongetwijfeld was ’t een welhaast onbegrijpelijke prestatie dat die mil- 
joenen-order, die een wereld van onderzoek en ontwikkelen en fabriceren 
en reorganiseren inhield, verworven en gerealiseerd kon worden — slechts 
luttele jaren na het totaal nieuwe begin van 1947. Zeker, ’t was een boeiende 
taak met duidelijk perspectief, een met enthousiasme aangenomen uit- 
daging aan het technisch vernuft in de drie letters PTI verzameld — en er 
was een reusachtig bedrag in verwerkt, dat in enige jaren tijds over 
duizenden loonzakjes werd verdeeld. Tenslotte: voor wie de wereld als een 
samenleving voelt, was het een grootse bijdrage voor de ontsluiting van 
een groot land. Maar wordt dat alles er minder om wanneer we in valse 
jubel verbergen, dat diezelfde Argentinië-order felle groeipijnen veroor
zaakte en het nieuwe PTI-bedrijf menigmaal in zijn voegen deed kraken? 
Voldoening ligt immers niet in succes, maar in de inspanning die men wist 
op te brengen om succes te veroveren. Veroveren is nochtans nooit gelukt 
zonder dat er mensen waren die kleerscheuren opliepen, afdwaalden of 
struikelden — soms om niet meer op te staan. Dat is het harde leven; voor 
ondernemingen en voor mensen die ’t leven tegemoet treden.

Zelden heeft men gelegenheid om stil te staan bij de veelheid van pro
blemen van een bedrijfsgemeenschap. Meestal kent of beleeft men slechts 
die problemen, welke zich in een bepaalde sector van activiteit voordoen. 
Maar wanneer wij hier eens, uit breder venster, terugzien op de laatste tien
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jaren . . . wat moest er dan niet gevochten worden op alle fronten! Op 
meer fronten dan de meeste bedrijven kennen. Neem de “spanning op de 
arbeidsmarkt”, een vergulde term voor de moeilijkheid om aan personeel 
te komen. Die moeilijkheid kon men in industrialiserend Nederland overal 
aan wijzen — maar PTI als producente van technisch hoogstwaardige 
artikelen kon slechts putten uit het kleinste reservoir van hoogstwaardige 
krachten. Men vrage slechts naar de ervaringen van diegenen die zich 
belast zagen met de werving van personeel: zij zullen U wijzen op het grijs 
van hun slapen. Vraag het aan degenen, die geen steen op de andere lieten 
om speciale scholingen te organiseren; scholingen die vaak werden be
moeilijkt door overbelasting van deskundigen, die bij die scholing bitter 
nodig waren. En als men dan de juiste mensen had gevonden, welke 
drama’s volgden daarop dan nog met het schier onoplosbare huisvestings
probleem, dat in het overbevolkte Gooi - Hilversum voorop - wel 
bijzonder nijpend is.

Zeker, mede om dergelijke redenen werd PTI gedwongen tot spreiding 
van bedrijven over verschillende delen van het land, maar wat een moeilijk
heden bracht ook die weer mee. Tenslotte ging het niet om de spreiding 
van onafhankelijke fabrieken, maar van bedrijfsdelen die in nauwe samen
werking met elkander uiterst complexe installaties moesten produceren. 
Natuurlijk leidde die overweging weer tot een zo logisch mogelijke 
groepering, hergroepering en nieuwe hergroepering van de vele organisa
torische eenheden — maar wat een heen-en-weer-schuiven zat daaraan 
niet vast! Met mensen, machines, werkruimten, plannen en - o, geselend 
woord der verantwoordelijkheid — met afleveringstijden. Wat een onrust, 
wat een verhuizingen, wat een kosten dat gaf! En wat een begrijpelijke 
kritiek — begrijpelijk omdat zo’n deining, in elk bedrijf reeds moeilijk op te 
vangen, hier samenviel met een krampachtige ontplooiing van een dertien- 
malige omzetvergroting in nog geen tien jaren. Schitterend, maar nog niet 
genoeg voor een rustig bestaan in de vijandige buurtschap der 
Succes — maar niet die sprankelende, commerciële Schlagers, die in minder 
technische bedrijven naar 
leiden.

reuzen.

stevige tantièmes en opgewekte felicitaties

En dan de strijd om de materialen! Vele technici van PTI weten ervan mee 
te praten, evenals de zorgelijk zwoegende inkoopafdeling. Hoeveel hangt
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er ook niet af van de materiaalvoorziening bij de produktie van uiterst 
gecompliceerde installaties, welker fabrieksgarantie niet tot een enkel jaar 
beperkt kan blijven, maar in vele gevallen goed is voor . . . twintig, vijfen
twintig jaren! Welk een invloed — we zagen dat reeds in de beginfaze van 
de NSF — heeft niet een gunstige of ongunstige inkoop op de betrekkelijk 
kleine winstmarge van de telecommunicatieprodukten! Wat betekent tegen 
die achtergrond niet het woord Korea, dat een paniek veroorzaakte in de 
wereldmarkt der materialen? Wat valt er niet na te praten over Suez en de 
maatregelen die moesten worden genomen?

Van geheel andere aard zijn weer de moeilijkheden, die in de export 
worden ontmoet als gevolg van politieke of monetaire onstabiliteit. Zeker, 
ook andere exporterende bedrijven worstelen daarmee, maar dit soort 
problemen krijgt toch een ander formaat, wanneer men de commerciële 
beweeglijkheid van consumptiegoederen (“toonbankartikelen” zegt men 
bij Philips) moet missen, omdat men is gebonden aan projecten en sys
temen die jaren van onderhandeling en voorbereiding eisen, jaren van 
ontwikkeling en fabricage en tenslotte jaren van installeren. Blijft alles dan 
nog wel lopen volgens de zorgvuldig opgemaakte plannen en becijferingen ? 
Hoeveel landen hebben niet in de roerige jaren na de oorlog in een hand
omdraai van Vader Tijd of Vrouwe Fortuna een geheel ander gezicht, hart 
of staatshoofd gekregen ? En hoeveel arbeid en geld kan daarmee niet op
eens in de weegschaal komen te liggen? Het is altijd een onwrikbaar 
beginsel van goed koopmanschap geweest, dat de handel zich verre houdt 
van de politiek. Philips heeft zich steeds met nadrukkelijkheid aan dat 
principe gehouden; anders zou er niet die wereldfederatie uit gegroeid 
kunnen zijn van nationale ondernemingen in 58 landen, tezamen met 
153.000 werkers waarvan slechts(!) een derde in Nederland. Maar dat 
neemt niet weg dat de nijvere handelslieden, die op de ene plaats van de 
wereld trachten te brengen wat er op een andere plaats wordt vervaardigd, 
vaak de eersten zijn die de gevolgen van politieke aardschokken onder
vinden. En menige hoopgevende handelscorrespondentie is dan ook tot 
een abrupt einde gekomen door een teleurstellend telegram, meldende dat 
de autoriteit, waarmee men had onderhandeld, op een kwade nacht werd 
vervangen door een zijner politieke tegenstanders - die natuurlijk een 
streep haalde door de plannen van zijn gewraakte voorganger. Dan sloot 
zich een beduimeld dossier om voor onbepaalde tijd in te slapen, daarmee

i
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een aantal cijferaars nog dagenlang van hun welverdiende nachtrust 
berovend.

KONINGEN - BIJ DE GRATIE VAN HUN KENNIS 
EN VERANTWOORDELIJKHEID

Natuurlijk, er was in de afgelopen jaren een toenemend aantal stabiele en 
zeer respectabele klanten, met wie het een voorrecht was te kunnen samen
werken. Maar zelfs in hun kring kan de telecommunicatie-industrie zich 
slechts bewegen met een omzichtigheid, die in andere sectoren van handel 
en nijverheid zelden in die mate wordt vereist. Elke commerciële man weet 
dat en de klanten zijn er zichzelf van bewust. En waarom zou ook de 
kroniekschrijver niet eens het verkeerde gebruik, om in een bedrijfshistorie 
slechts egocentrisch te verhalen, doorbreken met een beschouwing over 
“de klant” — voor wie en door wie het bedrijf leeft? Waarom zou hij niet 
’ns in vrijmoedigheid uit de school klappen met aanhalingen uit een be
schouwende circulaire die Hilversum enige jaren geleden deed uitgaan aan 
alle Philips-organisaties in de wereld, in verband met hun mogelijke be
moeienis in telecommunicatiezaken ? Het siert de koopman en de technicus 
immers, indien zij blijk geven van oprechte consideratie voor de specifieke 
eigenschappen hunner onderhandelingspartners?

“Ieder handelshuis,” zo lezen wij, “zal zich een goed beeld trachten te 
vormen van het publiek waaraan het zijn handelswaren kan slijten. Maar 
waar is het ‘publiek’ dat onze telecommunicatie-apparaten zou weten te 
appreciëren? Koopt de massa, of zelfs maar een omvangrijke groep van 
mensen, onze grote telefooncentrales? Of een havenradarsysteem? Of een 
grote zender? Of zelfs ook maar een aantal van onze mobilofoons, die wij 
tot onze populaire produkten kunnen rekenen? Massa’s zal men niet 
vinden — wel enkele groepen, maar dan zijn het toch nog groepen in 
verspreiding. Het zijn bijna altijd mensen die niet kopen op grond van 
collectieve mode-inzichten of bezwijken voor de aandrang van schallende 
reclame. Het zijn mensen die beslissen met het gezag van hun erkende 
deskundigheid, welke zij soms slechts met een handvol anderen delen.

Deze klant is — ja, natuurlijk: koning — maar in tegenstelling tot de 
gemiddelde koper van een Philishave of van een onzer radiogrammofoons 
is hij ook technicus; veelal een hooggeplaatst technicus: een directeur, een

263



opperofficier of zelfs een minister. In zijn deskundigheid is hij zelfs niet te 
vergelijken met, laat ons zeggen, de onderzoeker die geïnteresseerd is in 
een elektronen-microscoop. De laatste, zonder twijfel ook een specialist 
van uiterst kritische instelling, zal toch vooral aandacht hebben voor de 
vraag wat her apparaat doet. Een telecommunicatieklant vermag echter 
verder te gaan; hij doorgrondt ook de technische aspecten van het apparaat 
zelf, hoe het werkt en of het goed zal blijven werken.”

Natuurlijk zijn er klantengroepen, die niet zó scherp-technisch hoeven 
te zijn; bijvoorbeeld sommige kopers van de wat eenvoudiger PTI-pro- 
dukten zoals de reeds genoemde, zeer succesrijke mobilofoons en de in 
belangrijkheid toenemende kleine centrales voor huistelefonie. Maar de 
onmisbare toetssteen voor de reputatie die een telecommunicatie-industrie 
behoeft, de maatstaf voor haar technisch vermogen, ligt toch in de genade
loze beoordeling door de technisch meest competente, grote klanten. Men 
blijve intussen erop voorbereid, dat zij niet gewoon zijn om bravo te 
roepen — ook als alles precies werkt zoals ’t moet werken. Hun “akkoord”, 
gesproken van technicus tot technicus, kan echter meer waard zijn. Soms 
ook wordt hun hoogste lof gegoten in de vorm van kritiek. Wij denken 
bijvoorbeeld aan het hartversterkende oordeel, dat prof. ir. G. H. Bast, 
hoofddirecteur PTT voor Telegrafie en Telefonie, in 1957 neerschreef met 
betrekking tot de Philips UR-centrales voor automatische telefonie. Na 
langdurige observatie, intensieve beproeving en nauwkeurige vergelijking 
met overeenkomstige installaties van concurrenten, kwam Zijn Hoog
geleerde tot de conclusie, dat “een bezwaar, waarop men in Winschoten 
stuitte, is gelegen in het feit dat, als gevolg van het lage foutenpercentage, 
de staf zijn geoefendheid in herstellingswerkzaamheden verliest.”

Nu het toeval de naam van een der hoogste PTT-deskundigen in deze 
kroniek verweeft, dient daarbij nog wat te worden opgemerkt. Een tele
communicatie-industrie kan niet de pretentie hebben, dat zij in staat is om 
geheel onafhankelijk de apparaten en systemen te brengen, waaraan de 
wereld behoefte heeft. Misschien dat zoiets bij vulpennen en stofzuigers 
gaat, eventueel op basis van de Amerikaanse methoden van opinieonder
zoek. Maar de telecommunicatie-industrie heeft die wereld — met name de 
deskundigen uit de toepassingsgebieden — hard nodig. Voor technische 
adviezen, maar vooral ook om der wille van de ervaring, die de fabrikant 
zelf niet in genoegzame mate kan verzamelen. Dit samenspel tussen tech-
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nici op de twee zo verschillende fronten van fabricage en toepassing is een 
der boeiendste provinciën van het telecommunicatieterrein.

Sommige zeer grote industrieën kunnen met dat samenspel in eigen huis 
blijven, doordat zij over exploitatieconcessies beschikken. Men denke bij
voorbeeld aan de American Telephone and Telegraph (ATT) met haar 
telefoonexploitatiemaatschappijen van het Bell System; aan de Radio 
Corporation of America (RCA), die onder andere via de radio- en tele
visieconcessies van haar meest bekende dochtermaatschappij Columbia 
Broadcasting System steeds toegang heeft tot een ruim ervaringsgebied. 
Waar een dergelijke koppeling van particuliere exploitatie en fabricage niet 
bestaat of zelfs bewust wordt afgewezen, kan zich niettemin een soort
gelijk samenspel ontwikkelen, namelijk tussen de industrie en de over
heidslichamen, die zich voor de exploitatie verantwoordelijk stellen. In die 
zin moet hier een woord van erkentelijkheid worden gewijd aan de Neder
landse PTT, welker opperste leiding een ruim begrip heeft getoond voor 
de grote waarde van het technische samenspel met de jonge, in Nederland 
groeiende telecommunicatie-industrie. Naast de reeds genoemde figuur van 
prof. ir. Bast, staan dan de kantige persoonlijkheden van dr. L. Neher, de 
in 1954 afgetreden directeur-generaal; van zijn opvolger ir. J. D. H. van der 
Toorn en van de in 1951 afgetreden hoofddirecteur dr. ir. Ch. E. A. Mait- 
land. Laatstgenoemde, wiens deskundigheid en bereidheid tot overleg PTI 
zich met dankbaarheid herinnert, ontsliep helaas reeds in 1954. Het com
plement van dergelijke medewerking biedt de overheid in haar instellingen 
voor opperste technische vorming: Delft — en straks zeker ook de nieuwe 
Technische Hogeschool van Eindhoven. In dit verband zij het de kroniek
schrijver vergund zijn schijnwerper, die helaas menig belangrijke figuur 
onbelicht moet laten, voor een ogenblik te richten op prof. dr. ir. W. Th. 
Bahler, sinds 1930 Delfts hoogleraar in de wisselstroomtheorie en de tele
fonie. Vele PTT-mannen, die nu als deskundigen erkenning vinden, her
inneren zich deze Wijze uit het Westen ook als hun eerste leidsman op de 
nieuwe wegen.

Maar ook in andere sectoren van de Nederlandse overheid is menigmaal 
aan de industrie de gelegenheid geboden om tot een vruchtbare samen
werking te komen. Een typisch voorbeeld daarvan levert de radar. Aan het 
begin van de nog zo jonge radarhistorie vindt men 
wetenschappelijke werk van jhr. ir. J. L. W. C. von Weiler, de eminente

dan het belangrijke
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leider van het Marine-laboratorium te Oegstgeest en ir. K. Posthumus, de 
man die aan de Philips-kant met bijzondere onderscheiding moet worden 
aangewezen, onder meer voor zijn aandeel in de ontwikkeling van het 
magnetron: het hart van alle radarapparatuur. Aan de andere kant van 
die in samenwerking geschreven radarhistorie staan, wat de burgerlijke 
toepassingen betreft, de radarinstallaties van IJmuiden en de Nieuwe 
Waterweg, ten aanzien waarvan de overheid zich verzekerde van de des
kundige adviezen van gemengde commissies en het Nederlands Radar 
Proefstation. Wat de militaire toepassingen betreft kan dan onder meer de 
blik worden gericht naar de radaruitrusting van de nieuwe oorlogsbodems 
van de Koninklijke Marine. Tot welk een prestaties het nationale kunnen 
bij goede samenwerking in staat is, werd nog in november 1957 geïllus
treerd, toen een zo gezaghebbende figuur als de Britse admiraal Sir John 
Eccles tegenover de verslaggevers verklaarde, dat de Nederlandse kruisers 
over de beste radar ter wereld beschikten.

Een innige samenwerking, het spreekt wel vanzelf, is echter alleen 
mogelijk, wanneer de partijen elkander volledig verstaan, “elkanders taal 
spreken”. Dat beginsel blijft niet beperkt tot het elektrotechnische gebied. 
In hoge mate kan het ook van toepassing zijn — afhankelijk van de 
produkten, die men zich voor ogen stelt — op het operationele gebied. 
Vandaar ook dat de zo gecompliceerde telecommunicatie-industrie vaak 
behoefte toont om haar toch reeds omvangrijke staf te versterken met 
operationele deskundigen. Het is een verschijnsel, dat reeds aan de dag 
trad met de aanstelling van de eerste NSF-directeur en dat via de heer 
Boosman is te volgen tot een aantal hedendaagse stafleden. De afnemers- 
kring van een telecommunicatie-industrie moet nu eenmaal vele noten op 
zijn zang hebben — en die industrie dus vele pijlen op haar boog.

Maar zo het al moeilijk is om het de klanten in technische zaken naar de 
zin te maken, nog moeilijker kan het zijn om hun eisen in de sectoren van 
economie, financiering en organisatie op te vangen. In het bijzonder geldt 
dit voor de grootste klanten: nationale overheden. Niet dat die eisen on
redelijk of onbegrijpelijk zijn - wel verre van dat. Het zijn immers eisen, 
welke die overheden als het door hun te waarborgen nationale belang 
moeten vooropstellen. Omdat telecommunicatie nu eenmaal voor ieder 
land dat nationale belang inhoudt. De NSF zelf werd, zoals men zich zal 
herinneren, in 1918 uit een dergelijk nationaal belang geboren! In de
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praktijk komt het intussen erop neer, dat de industrie bij de grootste orders 
er lang niet altijd van af is, als ze haar produkten naar behoren in het land 
van bestemming aflevert. Vaak zal zij dan voorzieningen moeten treffen 
om een regelmatige aanvulling van onderdelen te waarborgen, alsmede 
uitbreiding onder alle omstandigheden, die zich in deze rumoerige wereld 
kunnen voordoen. Soms wordt nog meer gevergd: dat de produktie ge
deeltelijk en in de toekomst eventueel geheel zal worden gerealiseerd in het 
bestellende land. En wat dat van een industrie vergt, dat kan geen kroniek
schrijver in enkele bladzijden uiteenzetten.

Wel kan hij een facet ervan belichten, namelijk dat van toenemende com
merciële, technische en ook wetenschappelijke samenwerking in Philips’ 
telecommunicatie-industrie. Die industrie krijgt, als gevolg van allerlei 
aspecten van de internationale markt, meer en meer een internationaal 
federatief karakter - met Hilversum, de geboorteplaats van die industrie, 
als hoofdstad. Niet dat Hilversum - of Eindhoven - zonder enige terug
houdendheid de lakens uitdeelt: dat is in wereldverband - zo ’t ooit 
wenselijk was — thans zeker niet meer mogelijk, vooral gelet op de vlucht 
die sommige dochterondernemingen hebben genomen. Neen, Hilversum 
heeft op grond van ervaring, “rang en anciënniteit", een zeker moreel 
leiderschap — dat echter moeilijk zou zijn te handhaven, indien het ook 
niet in kennis en prestatie de primus inter pares, de eerste onder zijns 
gelijken, zou blijven. Het spreekt alweer vanzelf, dat de harmonische ont
wikkeling van dit internationale netwerk naast grote voordelen ook vele 
problemen inhoudt.

IN DE ARENA VAN “DE ONTWIKKELING”

Een alles doordringend vraagstuk, dat steeds meer de wereldkaart op tafel 
pleegt te brengen, is ook de kwestie van "ontwikkeling", een woord dat 
men in de telecommunicatie-industrie uitzonderlijk vaak tegenkomst. Het 
klinkt zo vredig, ontdaan van de verheven opwinding die de uitvinders- 
figuren van een Jules Verne nog doorgloeide. Het woord klinkt ook on
schuldig; als iets, waaraan men zich geen buil kan vallen. Bij wijze van 
spreken zou ’t een argeloze waarnemer kunnen doen denken aan het 
zachtjes uit de wikkels rollen van een eeuwenoude mummie.

Welbeschouwd doet ontwikkelen daaraan inderdaad ook denken, alleen



gaat ’t niet om een farao die vierhonderd kruisjes achter de rug heeft, 
maar om het uit de wikkels doen van een splinternieuw idee. En om dat 
idee rijp te maken voor industriële verwezenlijking en commerciële ver
werking heeft “de ontwikkeling” een lange weg af te leggen over bergen 
van geld, tijd en mensen — bergen, die men niet altijd uit de schatkamers 
van een enkel bedrijf kan halen, zodat er een verstandige spreiding van 
activiteiten en lasten moet plaatsvinden.

Eenvoudig is dat niet, want als men ’t woord ontwikkelen laat vallen, 
kromt zich iedere verantwoordelijke rug door grimmige greep naar ’t 
zwaard van het debat. Begrijpelijk, want met de ontwikkeling staat of valt 
een industrie van hoogtechnische produkten. Te royaal opgezette ontwik
keling — en de kosten kunnen zo hoog worden, dat men eindigt met te 
dure en daardoor onverkoopbare produkten. Te weinig ontwikkeling — en 
men loopt het risico dat men blijft zitten met produkten, die niet voldoen 
of in latere stadia ten koste van veel tijd en geld bij herhaling moeten 
worden gewijzigd. Doet men te lang over de ontwikkeling, dan komt men 
misschien te laat ter markt. Wil men snel van de ontwikkeling af zijn, dan 
moet men misschien zoveel denkcapaciteit daarop concentreren, dat er te 
weinig van dergelijke capaciteit overblijft voor andere technische sectoren, 
die evenmin mogen worden verwaarloosd. Kortom, in de arena van de 
ontwikkeling vindt men steeds trouwe kampioenen bereid om sterk uiteen
lopende inzichten op het scherp van hun cijfermatig zwaard uit te vechten.

In het heetst van het gevecht kan men dan bijvoorbeeld die vreemde 
term “man-eeuw” opvangen: de arbeid die een volstrekt deskundig mens 
zou verzetten als hij een hele eeuw in opperste geestelijke en lichamelijke 
welstand aan een-en-dezelfde taak zou kunnen werken. Wil men geen 
honderd jaren wachten, maar slechts vijf, dan heeft men opeens een 
legertje van twintig even knappe ontwikkelingsmannen nodig! Is men 
ongeduldiger — en onder de druk van de concurrentie zal dat vaak het geval 
zijn — dan heeft men ruim drieëndertig man nodig gedurende drie jaren; 
om niet te spreken van dc honderd deskundigen, die in een jaar net tijd 
zouden krijgen om aan elkanders gezicht te wennen. Ter illustratie: de 
ontwikkeling van de basisapparatuur voor een nieuw draaggolfsysteem 
gaat al gauw een man-eeuw kosten - en wil men voldoen aan de speciale 
eisen van verschillende klanten en nog de gevreesde ditjes-en-datjes ont
wikkelen — tegenwoordig in het technisch jargon vaker aangeduid als
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“klimbim" — dan komt er al gauw een tweede man-eeuw bij! Dat is 
200 X i of ioo X 2 of viermaal vijftig . . . Voelt U ’t: vier jaren lang vijftig 
man met alle kosten, die voor en door elk van die mannen moeten worden 
gemaakt. En dan begint weer die afschuwelijke kringloop: waar zal men 
het geld vandaan halen en waar de “dekking"? Waar de bedrijfsruimte en 
waar de mensen; en waar hun huisvesting — en wat zal de concurrent dan 
intussen hebben gebracht?

Naast de tijd- en kostenfactor staat dan nog de kwestie van specialisatie, 
liever gezegd: de coördinatie van zeer uiteenlopende specialisten. Een 
kenner van de elektrische mogelijkheden kan niet veel bereiken zonder de 
kenner van fabricagemethoden en zij beiden zouden nodeloos zwoegen, 
indien zij niet werden bijgestaan door de man die alles weet van materialen 
— enzovoorts. Schertsenderwijs is een specialist wel eens getypeerd als de 
man, die hoe langer hoe meer kennis vergaart van hoe langer hoe minder, 
rot hij praktisch alles weet van vrijwel niets — in tegenstelling met de 
handelsman, die van steeds meer zaken steeds minder kennis opdoet, tot 
hij tenslotte praktisch niets weet van vrijwel alles. Maar in de ernst van 
het industriële leven is een specialist iemand, die in lange jaren theoretisch 
en praktisch moet worden gevormd. Het is waarlijk niet een van die 
mensen, die een personeelschef uit zijn mouw schudt — ook al weet die 
personeelschef in vele moeilijkheden raad te schaffen.

NIETS IS, ALLES WORDT

Het spreekt wel vanzelf dat zeer veel veranderingen resulteerden uit het 
ganse complex van problemen en moeilijkheden, in voorgaande bladzijden 
vluchtig geschilderd. Nu zijn er weinig begrippen waaraan ’s werelds wijs
geren — en wijsneuzen — meer gedachten hebben gewijd dan aan de ver
anderlijkheid in ’t leven. De reden daarvoor schijnt Schiller ons te geven in 
een simpel zinnetje: Ein jeder Wechsel schreckt den Glücklichen — een 
gelukkig mens schuwt de verandering. Schiller was een wijs man, on
getwijfeld . . . maar ook Seneca, die zeventien eeuwen eerder een nuchtere 
opmerking voor het nageslacht optekende: Non est turpe cum re mutare 
consilum — het is niet verkeerd om het beleid te veranderen als de omstan
digheden zijn gewijzigd. En dat de omstandigheden, waarin PTI zich 
geplaatst zag, voortdurend veranderden, niemand zal dat ontkennen.

269



Maar men kan Seneca gelijk geven en nochtans Schillers gevoelens delen 
- om ten slotte met Multatuli wijsgerig op te merken: Niets is; alles wordt.

Zo zag men nieuwe fabrieken en bedrijfsruimten “worden”, terwijl ook 
wel accommodatie werd prijsgegeven. Laat ons om die ontwikkeling te 
volgen weer de blik wenden naar het fabrieksterrein aan de fan van der 
Heydenstraat te Hilversum. Voor de activiteit, die verband hield met de 
transmissietechnieken, kon ruimte worden vrijgemaakt in de eertijds zo 
bloeiende kastenfabriek, welke haar hoogtepunt passeerde in de dagen van 
Hilversums bemoeienis met de massale ontvangerfabricage. Deze hout- 
bewerkingsafdeling paste namelijk niet langer in het kader van het nieuwe, 
in omvang en betekenis wassende telecommunicatiebedrijf en tenslotte 
verhuisde de kasten fabricage dus naar Roermond. Om andere redenen 
was reeds eerder een ander onderdeel naar Eindhoven verhuisd: de fabricage 
van hogefrequentieovens, die wonderlijke inrichtingen voor het verhitten 
van ontoegankelijke voorwerpen.

Voor de ontplooiing van de automatische-telefonieproduktie was men 
genoodzaakt ruimte te scheppen door aankoop van een fabriek in de 
Stortenbekerstraat te Den Haag en door het inrichten van ruimten in 
Hilversum, die voor de oorlog in gebruik waren voor de uitvoering van uit 
Eindhoven ontvangen opdrachten. Voor de ontwikkeling van nieuwe 
systemen ten behoeve van de schakeltechniek werd een voorlopig labora
torium gesticht in enkele gaandeweg uitgebreide villa's aan de ’s-Grave- 
landseweg te Hilversum. Weer later werd een dochterfabriek voor de 
vervaardiging van basisonderdelen voor beide technieken gesticht in 
Stadskanaal.

Alles wat met de fabricage van radiozenders, van professionele ontvan
gers, van radarapparatuur en van toestellen van allerlei aard heeft te maken, 
werd intussen geleidelijk verplaatst naar Huizen (NH) waar een geheel 
nieuw, modern uitgerust fabriekscomplex voor dat doel werd opgericht. 
Het toeval wilde dat dit geschiedde op een terrein, waarop vroeger voor 
een klein deel beslag werd gelegd door de tweede Nederlandse omroep- 
zender op langegolf, de NDO in gebruik bij KRO, NCRV en VPRO. 
Zo zag men dus uit de fabrieksgebouwen aan de historische “Jan van der 
Heyden” te Hilversum, die sinds 1926 geleidelijk tot een indrukwekkend 
industrieel complex waren uitgedijd, veel oude bedrijvigheid verdwijnen, 
om plaats te maken voor nieuwe. Die oude fabriek staat nu volledig in

270



dienst van de telecommunicatie, welke is aangewezen op “draad”. Een 
wonderlijke en geestige speling van het lot. Een fabriek, opgericht met het 
doel haar bestemming te vinden in het vervaardigen van “draadloze” 
apparatuur, vindt deze uiteindelijk in het koninkrijk van “de draad” ...

In Huizen werd de grote traditie van het bedrijf als radiofabriek versterkt 
en op ongedachte schaal voortgezet. Het moest wel buiten Hilversum zijn 
— eivol Hilversum, dat een krampachtige strijd voerde om niet tegen wil 
en dank z’n uitzonderlijke attractie als woonoord in te lossen tegen de 
mogelijkheden van zakelijke en industriële ontplooiing. En zo trok Philips 
dus ook het fraaie, rustige Huizen binnen. Dit traditierijke plaatsje aan het 
IJsselmeer — dat ieder nog Zuiderzee wil noemen — zag zijn nieuwe in
dustriële dorpsgenoot aanvankelijk met enig wantrouwen aan het werk 
gaan. Naar gelang het zeer fraaie fabriekscomplex, nabij de haven, zich 
echter ontwikkelde tot een sieraad van het zich sterk verjongende dorp, 
begon men de stap naar de nieuwe tijd als een vanzelfsprekende daad te 
beschouwen.

Regeert nu in Hilversum de telecommunicatie van “de draad”, in 
Huizen is de hogefrequentietechniek supreem. Men hoort daar niet meer, 
zoals vroeger in de oude fabriek te Hilversum, het geknetter van de vonk- 
zenders op de proefbanken. Het is alles ongedempte golven, in vertrouwen
wekkende geluidloosheid, wat de klok slaat. Maar geeft acht op de aan
duidingen “Gevaarlijk! Hoogspanning”. Niet bij alle zenders, want hun 
vermogens variëren tussen enkele watts en meer dan honderd kilowatt!

De indrukwekkende Huizer fabriek, bekroond door breedwiekende radar- 
scanners en de monumentale schijf van een straalzender, vormde echter 
niet de enige nieuwbouw, waarmee PTI deelnam aan de wijziging van de 
Gooise skyline. Afgezien van kleinere of minder spectaculaire bouw
werken dient namelijk hier ook het trotse gebouw van de Sociaal Econo
mische Afdeling te worden vermeld. Dit verrees op het oude NSF-terrein, 
geheel achteraan — als ’t nu nog mogelijk is om over achter en voor te 
spreken. In dit gebouw werden de verschillende organen van de SEA ge
concentreerd, waaronder de sterk gegroeide en geperfectioneerde Medische 
Dienst — die velen zich nog herinneren als een achtergebleven gebiedje, dat 
zijn klanten moest ontvangen in een langgerekte kooi die in de wandeling 
natuurlijk “de tram” heette. Het SEA-gebouw voorzag ook in kantine- 
ruimte - en hoe. Maar dat was dan ook ter afsluiting een lange lijdens-van
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geschiedenis met kantines, die ten offer plegen te vallen, telkens wanneer 
de jacht op kantoor- en bedrijfsruimte wordt geopend.

De oorspronkelijke kantine, weinig pretentieuze ruimten die schuil 
gingen achter een stukje moderne architectuur, was op die manier veroverd 
door de radargroepen, die enige jaren vrijwel het gehele complex aan de 
overkant van de Jan van der Heydenstraat bezet hielden, van de buiten
wereld gescheiden door een hek, dat op zo indrukwekkende wijze gesloten 
bleef voor onbevoegden, dat men er de nog indrukwekkender naam aan 
gaf van “het ijzeren gordijn”. Naast dit dubbelgezekerde gebied — dat 
sedertdien zijn exclusiviteit heeft verloren en thans vrijwel geheel wordt 
geoccupeerd door de vreedzaam zwoegende mannen en vrouwen van de 
commerciële PTD-organisatie Telefonie en Telegrafie, waarover straks 

verrees een arcadische laagbouw, de semi-permanente “model
boerderij”. Voor vele afdelingen van diverse pluimage was het niet meer 
dan een doorgangshuis; andere afdelingen, zoals Inkoop, kon het worden 
gegund om er wortel te schieten — tot ook hun beurt voor verhuizing weer 
zal zijn gekomen. Naast de boerderij ligt dan nog altijd het open terrein op 
de hoek van Jan van der Heydenstraat en Larenseweg; het heeft sinds een 
jaar een nederige, hoewel nuttige bestemming gekregen als parkeerterrein 
— wie dacht vroeger aan parkeerterreinen? — maar geniet daarnaast een 
speciale reputatie als droomgebied voor allen, die grootse bouwplannen 
opvatten. Tenslotte dient te worden opgemerkt dat aan de Liebergerweg 
een nieuw expeditiegebouw verrees. Daarin wordt ook huisvesting ver
leend aan douane-ambtenaren, waardoor een efficiënte vorm van in- en 
uit klaring werd verkregen.

Ofschoon een bedrijf als PTI over het algemeen niet happig kan zijn op 
het huren van gebouwen, kon men zich aan de noodzaak daarvan toch 
niet onttrekken. Sommige huurpanden konden weer worden prijsgegeven 
toen de nieuwe bouw soelaas bracht; in andere huizen nog steeds ge
trouwen van de telecommunicatie. Zo bijvoorbeeld Loga, de grote Lorentz- 
garage die, na dienst te hebben gedaan als magazijn, promoveerde tot 
kantoorgebouw — waarvoor dit pand in wezen weinig geschikt is — en nu 
PTD-kwartier is voor de commerciële staf RR, achter welke lettercombi
natie men alom de tweelingzusters Radio en Radar ontmoet. Zo ook 
OAW, het lintwormlange gebouw achter de nieuwe woonflats aan de 
Oude Amersfoortseweg; ook hier liggen de voetstappen van de leden veler

!
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afdelingen, waaronder een verfijnd dames-montage-atelier, resten van de 
geleidelijk gedecentraliseerde documentatieafdeling en de afdeling Publici
teit, welke laatste eerder in een herbouwd stukje van het voormalige 
carrosseriebedrijf Van Leersum op de Larenseweg zetelde - thans in ge
bruik bij het bureau Bedrijfsbeveiliging, dat zich onder een dak bevindt 
met de kartonnageafdeling en een magazijn. Een dergelijk schaakspel zag 
men zich ook afspelen met de gehuurde magazijn- en veemruimten, waar
voor men zelfs moest aankloppen bij de veereenzaamde poort van de 
voormalige modelboerderij Oud Bussum.

Een heel aparte uitschieter ontstond in het noorden des lands. De naam 
van Philips’ Telecommunicatie Industrie trok in die streek de aandacht, 
toen in Winschoten een grote centrale voor automatische telefonie moest 
worden gebouwd. Dat geschiedde in een periode van schrijnend personeels
tekort in Hilversum en omgeving, waardoor de levering van telefonie- 
materiaal, voornamelijk aan de overheid, op moeilijkheden stuitte. Stads
kanaal, in welks omgeving de arbeidsmarkt nog vele mogelijkheden bood, 
wenkte met voortvarendheid en enthousiasme — en zo werd aldaar op 14 
november 1955 een nieuw PTI-bedrijf geopend. De nieuwe loot aan de 
PTI-stam kreeg echter nauwelijks tijd om tot volle bloei te komen, aan
gezien de vrij onverwachte beperkingen van de overheidsbestedingen 
— onder meer in de telefoniesector — een lelijke streep haalden door de 
plannen die aan Philips-Stadskanaal het aanzien hadden gegeven. Wel 
bleef het Philips-Stadskanaal, maar de scepter over dat industriële domein 
ging eind 1957 van Hilversum over op de in Eindhoven zetelende Hoofd- 
industriegroep Elektronenbuizen.

Tegelijkertijd verrees in een geheel ander deel van 
steen en glas een nieuw PTI-bedrijfsgebouw. Deze keer in Den Haag en 
wel op een riant punt van 
Fruitweg. Dit trotse bouwwerk van 
faze van afwerking op het ogenblik dat deze regels werden geschreven — is 
een nieuw tehuis voor alle arbeid, die tot nu toe in de oude fabriekspanden

spreide bedrijfspanden

Nederland uit staal en

het al even riante nieuwe industriegebied aan de 
zeven verdiepingen - in de laatste

Stortenbekerstraat en Rijswijkseweg en andere 
werd verricht. De nieuwste, zichtbare mijlpaal...

ver
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UYLENSPIEGEL - EN DE GLORIE

918 herdenkt haar veertigjarigNu is het 27 februari 1958 en de NSF 
bestaan als PTI van heden. De eerste fabrieksgebouwen, de verlaten

van

weverij op de Hilversumse Groest staan er nog, net als toen. Wat opgelapt 
hier en daar, maar nog steeds met dat vermoeide, berustende uiterlijk van 
de kleine weverijtjes, die in de tweede helft van de negentiende eeuw in 
Hilversum werden gebouwd. Schoonheid werd bij hun oprichting als een 
verkwistende courtisane geweerd. Zij ontstonden in een tijd, waarin het 
grauwe de nijverheid verborg, als in een gerafelde wade. Zij staan er nu wel 
anders dan toen, omdat de tegenstelling tussen de zielen van de mensen 
die er nu werken en hun eigen zielen, hun wezen heeft veranderd; maar ze 
staan er het verleden uit te dromen, als de arbeid binnen hun schamele
muren rust.

De NSF van 1921 aan de Larenseweg staat er ook nog. Maar het eerste 
fabrieksgebouw daar is zinvol opgenomen in een indrukwekkende uit
breiding. Hectaren van wat eertijds de zandverstuivingen en heidegronden 
waren die Hilversum van Laren scheidden, met het historische bosplateau 
van het Sint Janskerkhof aan de einder, zijn nu in beslag genomen door 
ordelijke en ruime fabrieken en kantoren. Zij liggen er niet als een woestijn- 
fort in de eindeloosheid van de zandzee, doch zijn omsloten door uit
gestrekte woonwijken, waarvan de straten benaamd zijn naar coryfeeën 
van de wetenschap en elektrotechniek.

Het gebouwencomplex is om de oorspronkelijke oude fabriek gewassen 
tot in verre verten, als de jaarringen van hout om de stamkern van een 
vitale boom. Het oude kantoorgebouw, nu het ingetogen directiekantoor, 
is ui terlijk ongerept. Het staat er met de ongedwongenheid van een aan
trekkelijke vrouw, wier jaren men narekent door hen aan de eigen jaren te 
toetsen. Maar ook met haar weloverwogen terughoudendheid, want voor
zeker was ’t niet hier, dat de dichter zong: Bij uw blijde inkomst in ons 
huis zullen zelfs de deurposten en pronkzetels u huldigen. - De toegang 
voor vreemdelingen wordt immers eerst verleend na een ceremonieel, dat 
haast doet denken aan een vorstenfeest of aan het plechtige “ontschoei 
uwe voeten”, bij het betreden van de moskee der moslims. Er zijn nu 
eenmaal geheimen te bewaren.

In de fabrieksgebouwen gaat men rond in die sfeer van zelfgevonden

274



efficiency en zorgvuldige organisatie, die aan werkruimten een moderne 
bekoring geeft. Er is eenheid, maar geen doodse uniformering. In de kleding 
overheerst het praktisch blauw der overalls, maar andere kleuren 
vlechten zich daarmee in de harmonie van saamgebonden arbeid. Niet 
zelden ook wordt het oog getrokken door een witte stip: de propere 
laboratoriumjas, die bij de bezoeker associaties wekt met de atmosfeer van 
een geneeskundige dienst, met ettelijke artsen en specialisten. Maar vergist 
U zich niet: hier worden niet de kwalen van een gestoord geraakt menselijk 
organisme nagespeurd, waargenomen en geheeld. In deze fabriek worden 
nieuwe organismen uitgedacht, op papier gevormd en uit de meest ver
scheiden grondstoffen vervaardigd. Het is hier betrekkelijk stil voor een 
bedrijf, dat administratief te boek staat als een metaalindustrie — maar het 
is de stilte die doet luisteren naar de ziel van een fabriek, die in veertig jaren 
het zoeken niet moe werd. Een vreemde fabriek, die altijd iets peinzends 
zal hebben. Een bedrijfsgemeenschap van duizenden, die om hun werk in 
het weinig bekende land der telecommunicatie altijd een beetje vreemd 
zullen worden gevonden, als zij buiten het fabrieksterrein treden.

Moeilijk, moeilijkheden, moeizaamheden ... de woorden komen telkens 
in hun bedrijfshistorie terug. Zij kunnen er heel wat van vertellen. Maar 
zelden zal hun verhaal volledig worden begrepen als zij de grootste 
moeilijkheden verwekker trachten te schilderen. Enfant terrible van de tele- 
communicatie-industrie, de Tijl Uylenspiegel van de moderne wereld. Dat 
is: de techniek zelf, van haar kiemwortels in de wetenschap tot aan haar 
laatste administratieve verwerking en haar nimmer eindigende juridische 
bewaking; van het “Nat Lab” te Eindhoven via de kolkende zee van vak
litteratuur tot naderbij komende verten in het heelal; van de witte jas tot 
het witte boord; van directeur tot leerjongen; van het atoom tot de draai
bank en het verpakkingsbureau. De techniek die uit denken wordt geboren, 
verder denken vergt, vondsten in vreugde verheft, acties rechtvaardigt — en 
dan, met het treiterend geluid van narrenbellen, weer alles door elkaar 
smijt om voort te hollen naar een veel verder gelegen plek waar dit spel 
kan worden herhaald.

Vaders, over de gehele wereld, zullen bij benadering hetzelfde zijn. Zij 
allen zullen thuis wel eens, met de voldoening die een toegewijd mens siert, 
in gemakkelijk te verstane taal willen vertellen over hun werk; over het
geen zij met de handen en hersens maken of verrichten. De leeuwenjager

ver-
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in Afrika kan wijzen op zijn buit en op het jachtmes dat de Koning der 
Wildernis tot trofee zal reduceren. De bakker in Roermond kan wijzen op 
het brood dat op zijn eigen tafel staat en op de heerlijkheden in zijn etalage. 
De geoloog van de oliemaatschappij kan wijzen op zijn benzine, met 
gouden straal gegoten in auto na auto. De Philips-man in Eindhoven kan 
tevreden wijzen op zijn Philishave of op de glanzende ontvanger in hel
verlichte winkels. Zijn collega van Roosendaal kan met een simpele vinger
beweging het licht in de TL-buizen laten opspringen en dan vergenoegd 
tot de kinderen en vrouwlief zeggen: “Kijk, dat zijn de dingen die ik 
maak”. En het zal hem goed doen dat te zeggen.

Maar de nijvere werker van Philips-NSF komt slechts thuis met het 
tongbrekende woord “telecommunicatie-apparaten”. En als zijn levens
partner of zijn oogappel van elf jaren dan geïnteresseerd de vraag stelt, die 
altijd op de lippen van gezinsleden ligt: “Wat doet U nou in de fabriek, 
wat maakt U daar?", dan kan Vader niet naar een trots werkstuk op een 
salontafeltje wijzen en niet met oogappel en ega naar zijn werk in wel
voorziene etalages kijken. Hij moet zichzelf en zijn naaste omgeving 
teleurstellen met een vaag gebaar van horizon tot horizon. Hij zal mis
schien met enthousiasme beginnen te spreken over 
8 mm, conclave, megacycles, modulatieapparatuur, enkelzijband, oproep- 
zoekersystemen, duplex, secretaresseschakeling, snelle relais, netvoedings- 
gelijkrichter, IGO, dedassificatie, coaxiaal, tangentiële discriminatie, 
dienstgeheim, TOR en eindtrap ... en hij zal langzaam maar zeker met 
zijn abacadabra wegzakken in het beleefde, maar onverstoorbare on- 
begrijpen der huisgenoten. Misschien zal moeder de vrouw, zo langs haar 
neus weg, nog vragen wat die secretaresseschakeling eigenlijk is — en hij 
zal zich haasten om die eenzame reactie op zijn onbegrijpelijkheden te 
belonen met een toelichting, die althans een misverstand kan voorkomen. 
Maar oogappel zal wel wat teleurgesteld naar bed gaan, ook al weet hij 
dat vele vooraanstaande en knappe mannen, waaronder Prins Bernhard, 
de Koning van Denemarken en experts uit alle landen, vaders fabriek 
bewondering hebben bekeken.

En de man, die dag-in dag-uit werkt voor een betere informatie in deze 
wereld, zal wat beduusd blijven zitten. Met een mengsel van weemoed en 
trots zal hij, eenzaam bladerend in een alweer verouderde bedrijfspublicatie, 
misschien al de moeilijkheden en de moeite en de glorie, die zijn deel in het

FM, UB, mikoda,
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leven zijn, herkennen in dit ene regeltje: “Een overzicht van de produkten, 
gefabriceerd door de N.V. Philips’ Telecommunicatie Industrie; een weer
spiegeling van het contact tussen onderzoek en praktijk, maker en ge
bruiker — en een ongezochte hulde aan ’t elektrisch contact, dat in ontel
bare herhalingen getuigt van ’s mensen streven naar... contact”. Misschien 
ook zullen dan zijn gedachten dwalen over de wereldbol, op zoek naar de 
stille, glimmende getuigen van zijn zoeken en scheppen.

En als hij, verder mijmerend, zich nogmaals de vraag van oogappel stelt: 
“Wal doet U nou in de fabriek, wat maakt U daar?” dan zal hij misschien 
met een zucht naar een stompje potlood en een papier zoeken, om ’s wat 
op te schrijven. Dan zou ’t kunnen zijn, dat hij korte woorden en namen 
neerkraste als een bloemlezing van zijn arbeid in nauwelijks meer dan tien 
jaren; als spiegel van Philips’ telecommunicatie-activiteit in elk land van 
de vrije wereld; als voortzetting van oudere roem waarop niemand kan 
teren, wil hij niet door Tijl Uylenspiegel bij de neus worden genomen.Dit 
dan zou zijn bloemlezing in stugge opsomming kunnen zijn:
— Kortegolfomroepzenders voor Radio Nederland Wereldomroep
— Kortegolfzenders voor commercieel telefonie- en telegrafieverkeer, voor 

het station Kootwijk van PTT
— Herstel van verwoeste automatische telefooncentrales in Nederland
— Radio-uitrusting van luchthaven Schiphol
— Draaggolftelefoniesystemen 48 kanalen voor Nederlandse PTT
— Kortegolfzender 40 kW te Lopik voor Radio Nederland Wereld

omroep
— Draaggolftelefoniesystemen 48 kanalen Sargans-Chur, Zwitserland
— VHF zend- en ontvanginstallaties voor straaljagers en voor grond

station, Nederland. Dito: Spanje
— Mobilofoon-series voor het landelijk net van de Nederlandse PTT
— Televisiezender Lopik voor beeld en geluid
— Uitrusting van eigen TV-studio Irene, later overgedragen aan NTS
— Kortegolfomroepzender 100 kW voor Radio Vaticana
— Televisiestraalzenders, Nederland
— Huistelefooncentrales in ettelijke landen, waarbij onder meer belang

rijke centrales te Bogota, Colombia; Ankara en Istanbul, Turkije; Salis
bury en Bulawayo, Rhodesia; Leopoldville, Belgische Congo; Cork en 
Dublin, Ierse Vrijstaat.
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— Draaggolftelefoniesystemen 48 kanalen voor Deense telefoon-admini- 
straties (Project Denenmarken)

— Mobilofoonnet ten behoeve van de politie in het ressort Istanbul, Turkije
— Radar IJmuiden, eerste permanente havenradarinstallatie op het Euro

pese continent
— Straalzendermodulatieapparatuur voor Saoedi Arabië
— Eigen net van gekoppelde telefooncentrales voor automatisch verkeer, 

Shell Venezuela
— Automatische telefooncentrales voor vliegveld Caracas, Venezuela
— Mobilofoonnet ten dienste van Nederlandse politie en brandweer, 

politieverbindingsdienst
— Argentijns net voor automatische telegrafie met telefoniefaciliteiten 

(Project Argentinië)
— Communicatiezender voor de Verenigde Naties, Genève, Zwitserland
— Automatische telefooncentrale voor de stad Paramaribo
— Omroepzenders 100 kW voor Radio Nederland Wereldomroep
— Complete radio-uitrusting voor het communicatienet van de Neder

landse organisatie Bescherming Bevolking
— Belangrijk aandeel in straalzenderverbindingen bij eerste Eurovisie 

(Kroning van Koningin Elizabeth)
— Draaggolftelefonie-apparatuur voor luchthaven, Italië
— Grote series scheepzenders en communicatie-ontvangers voor Radio 

Holland
— Kortegolfomroepzender 40 kW te Lima, Peru
— Draaggolftelefonie-apparatuur 32 kanalen Mikoda (short haul), Neder

landse PTT
— Centrale UB 49 voor de Plaatselijke Telefoon Dienst, Amsterdam
— Vele automatische huiscentrales voor Rhodesia
— Radiocommunicatie-zend- en ontvangapparatuur te Karachi, Pakistan, 

ten behoeve van KLM
— Automatische telefooncentrale ten behoeve van NATO, Napels, Italië
— Omroepzender voor de Internationale Zone Tanger
— Communicatiezenders en -ontvangers voor langeafstandstelegrafie ten 

behoeve van de luchtvaart, vliegveld Damascus
— Net van automatische telefooncentrales U B 49 voor Gemeente Energie 

Bedrijf, Amsterdam
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— 11 Automatische telefooncentrales U R 49 voor de sector Winschoten, 
Nederlandse PTT

— Draaggolftelefonie-apparatuur voor toepassing op oude kabelverbin- 
dingen, Nederlandse PTT

— Automatische telefooncentrale U B 49 voor de politie te Brussel
— Havenradar Nieuwe Waterweg, ’s werelds eerste havenradarketen
— Radiocommunicatie-ontvangapparatuur voor Italiaanse relegraafmaat- 

schappij Italcable
— Automatische telegraafcentrale te Zürich (SITA) ten behoeve van 

samenwerkende luchtvaartmaatschappijen
— VHF-zenders en -ontvangers voor de Rijksluchtvaartdienst
— Militaire radarinstallaties
— Televisiestudio en zender voor Tentoonstelling E 55, Rotterdam, als

mede centrale U B 49
— Communicatie-ontvangers ten behoeve van het Spaanse leger
— Automatische telefooncentrale voor het NATO-hoofdkwartier te

Bergen, Noorwegen
— Serie zenders voor de inrichting van het Zweedse FM-omroepnet
— Televisiezender 10 kW te Sydney, eerste op het Australische continent
— Draaggolfapparatuur voor luchtlijnen, Turkije
— Automatische telegraafcentrale voor BEA, Londen
— VHF-mobiele verbindingen ten behoeve van de politie, Malakka
— Omroepzenders voor verschillende Latijns-Amerikaanse landen, 

onder Colombia, Bolivia, Argentinië, Brazilië, Peru
— Automatische telefooncentrale voor NATO, Ismir, Turkije
— Serie zenders voor de inrichting van het Finse FM-omroepnet
— Telefooncentrale UB 49 voor International Harvester, Norrköping, 

Zweden (druktoetskeuze)
— Telefooncentrale UB 49 voor de stad Kingston upon Huil, Engeland
— Communicatie-ontvangers voor IJmuiden Radio, PTT
— Mobilofoonnet, gecombineerd met verreschrijvercommunicatie 

Shell, Pladjoe, Indonesië
— Volledige radaruitrusting voor

waar

voor

Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. De Zeven 
Provinciën, Hr. Ms. Karei Doorman en enige tientallen andere schepen
van de Koninklijke Marine 

— Radio-installaties voor de Koninklijke Marine i
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— Radiocommunicatie-apparatuur voor de verbinding met Nederland, 
Nieuw Guinea, PTT

— Televisiesteunzenders voor de voltooiing van het Nederlandse T V-net
— “Transistorized” toontelegrafïesystemen, Ierland
— VHF-kuststations te IJmuiden en Hoek van Holland, PTT
— Middengolfomroepzender ioo kW Portugal
— Middengolfomroepzender 20 kW, La Voz de Madrid, Spanje
— Mobilofoons voor walvisvaarder Willem Barendsz en jagervloot
— Kortegolfomroepzenders 100 kW voor Goa
— Openbare telefooncentrale U R 49 ten behoeve van de Deli-Spoorweg- 

maatschappij, Medan, Indonesië
— AT-mobilofoonproject voor boortorenpontons, Shell, Venezuela
— Radar (8 mm) voor wereldluchthaven Schiphol (air traffic control)
— Automatische telegraafcentrale ten behoeve van Air France, Parijs
— FM-zenders voor de inrichting van het UKG-omroepnet in Nederland
— Portofoons voor Syrische organisatie Bescherming Bevolking
— Straalzendermodulatie-apparatuur in de Rocky Mountains, Canada
— Mobilofoonnet ten behoeve van de ontginningswerkzaamheden in 

Flevoland, PTT
— Inrichting van districtscentrale Leeuwarden, PTT

Een lange lijst — en toch maar een bloemlezing. Een beweeglijke lijst van 
rusteloos werken door vaders, die in de familiekring moeilijkheden hebben 
met begrijpelijke beantwoording van de vraag: “Wat doet U nu eigenlijk?”. 
Misschien dat Oogappel de vraag later zelf zal kunnen beantwoorden, 
bijvoorbeeld uit dit boek.

Komt er in deze fabriek dan nooit rust? Komt er dan nimmer bestendig
heid in het artikel dat zij vervaardigt? — Neen! Illusie! Die rust en die 
bestendigheid komen er niet! Op de hielen van het geldende en voltooide 
naderen al de voetstappen van het nieuwe. Bij de radio en de radar is dat 
zo; bij de straalzenders en de televisie eveneens. Panta rei, alles vloeit — ook 
bij de telefonie; ook bij de telegrafie, die eens bevroren scheen. De tomeloze 
waterval van verjongingen van de technische verworvenheden is de onver
mijdelijke oorzaak van een spanning bij hen, die de gewichtige beslissing 
moeten nemen over een te kiezen stelsel. Hen is ’t immers niet gegund om
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te handelen als Hendrik de Achtste die, heimelijk opgesteld langs de weg 
van Dover naar Canterbury, tersluiks een blik kon slaan op zijn nieuwe 
bruid, Anna van Kleef. Hendrik kon toen terugrijden naar Thomas 
Cromwell om hem toe te bijten: Bij nader inzien, deze niet, ik neem 
Catherina Howard! — In de techniek is er geen welbegroeide weg van 
Dover naar Canterbury.

Maar toch, wie zal die Hendrik op 27 februari 1958 nog benijden? Meer 
vreugd dan in ’t regeren ligt immers in het creëren! Inspirerender dan in 
eenzaamheid te toornen over miljoenen dienaren, is de dienstbaarheid aan 
de miljarden dezer wereld, die in grote of kleine gemeenschappen vragen 
om de bundeling van de telecommunicatie. Beter dan ’t spieden langs een 
weg, is het banen ervan — en het terugkijken op het wegdeel, dat met eigen 
hand werd aangelegd; met toewijding, met offers, met vergissingen, met 
vondsten. Met de innerlijke krachten, die de Mens tot voorwaartsstrevend 
wezen maken.

De fabriek heeft een ziel — die zich telkens verjongt en versterkt uit het 
jeugd-elan van een nieuwe generatie, welke recht heeft op de lering van het 
verleden. Vandaar dat geschiedenis moet worden opgetekend, traditie 
begrepen en een herdenkingsdatum herdacht.

Vandaar ook dit boek!

!
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Gedenk dan heel den weg, waarop de Here, uw 
God, u deze veertig jaar in de woestijn heeft ge
leid, om u te verootmoedigen en u op de proef te 
stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: 
of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. 
Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden 
en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en 
dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u 
te doen weten, dat de mens niet alleen van brood 
leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit den 
mond des Heren uitgaat. Het kleed dat gij draagt, 
is niet versleten en uw voet is niet gezwollen in 
deze veertig jaar. Erken dan van harte, dat de 
Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn 

zoon vermaant.
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Deuteronomium 8 : 2-5 \i
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. Molkenboers zinnebeeldige voorstelling van de N^SF- taak
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z. Allen bijeen rondom het eerste werkstuk

3. De eerste uitbreiding — nu bioscoop
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4- De eerste echte fabriek - midden op de heide (1921)

5. Hoe het in die fabriek eruit zag (1923)
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6. De zingende torens, waarin Philips en de NSF elkander ontmoetten

Eerste nieuwe gebouw na de Tweede Wereldoorlog; onderdak voor de commerciële afdeling7-
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9. Radio-radarfabriek, Huizen
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ii. De nieuwe Haagse fabriek (1957)10. Kantoor “Sandhaghe”, Den Haag
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Sociaal Centrum, Hilversum (1956)12. “Hogerheide” te Hilversum
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15. “Lampen” doen hun intrede (1922)14. Eerste kristalontvangcr (1919)

17. Populair bij de luisteraars!16. Scheepsontvangcr O 34
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19. Een oude getrouwe: de ontvanger H2L/718. Eerste massaprodukt (1924)
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2i. Philips’ eerste — uit Hilversum
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'I20. Het radiotoestel wil meubel worden
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22. Vooruitstrevend — voor 179 gulden

Het zogenaamde “Koninginnetoestel

24. Ontvanger voor de Marine (1937)

25. Moderne communicatieontvanger
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irj. Geboren uit de koopvaardij, maakte de NSF ook scheepskompassen
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kW-vonkzender voor IJmuiden-RadiozS. Scheepsvonkzender voor Radio Holland

Vliegtuig-vonkzender voor Soesterberg
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32. In het tovcnaarshol van George William White
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^3- Op en top Hendrikus Colijn
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35- De HDO-studio in 1924, herboren dank zij een krakende stoel
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de goede stemming in de studio37. Een operettegezelschap getuigt van
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39- Moderne tegenhangers: de tegenwoordige omroepzenders Hilversum I en II
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4°- Moderne kortegolfzender voor de Wereldomroep

SOiBBBBC.'fit;
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41. Een der nieuwste installaties: de FM-zender Irnsum
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42. Controlekamer van de Ncderlandsche Draadlooze Omroep, Huizen (1927)

de gehele wereld (1928)43. Nederlands omrocpstcm reikt — dank zij de P H O HI —
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44. De bekende reuzen van Huizen — nu gepensioneerd en tot afbraak gedoemd

te Huizende PCJI-zender
45. Interieur van het zendergebouwtje van
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^6. Officiële overneming van de xo kW-kortegolfomroepzendcr voor de NI ROM, juni 1934

47. Verder de wereld in: een zender voor Rio de Janciro 
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baanbrekende installatie: AVRO-studio II. i93949. Uitbreiding van een
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50. Beroemd geworden in Azië: een van de vier zenders voor All India Radio
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51. Een moderne kortegolfzender voor Radio Nacional del Peru, Lima

52. De 100 kW middengolfzender, geleverd aan de Radio Clube Português, station CSB9
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53- Paus Pius XII stelt op 2.7 oktober 1957 de Philips-zender “Radio Anno Santo” in bedrijf

54. De fraaie zenderhal van Radio Vaticana te Santa Maria di Galeria, nabij Rome
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56. De eerste in Australië: een Philips TV-zender van 10 kw
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57- Geboortehuis der Nederlandse TV, door PTI ingericht

58. In Bussum ploetert men dapper voort met het nieuwe medium
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59- De voelbare spanning in de regicruimte van de oorspronkelijke studio Irene

60. Centrale controlekamer van studio Irene
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6i. Naar een Eurovisie: PTI in actie. . . 62. .. .te Brussel en Antwerpen.. .

64. Sluitstuk in de omroeplijn: 195S63. ... en ook in Helenaveen (1953)
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66. Een buis, wat spoelen en geloof als bouwstenen (1925)
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67. Autostation voor Soesterberg (1923).. .

68. . . . naast apparatuur
voor de Koninklijke Marine. . .

69. ... en pionierswerk bij de jonge, vooruitstrevende KLM
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70. Tussen haakjes: in die jaren kwam deze reclame in de Hilversumse bioscopen
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71. Vliegtuigzcndontvanginstallatie AD6 (KLM) 72. Een ongewone combinatie (SM R 10S en VR34)

Vliegveldradio: NSF-pei lont vanger F PO 18b op het vooroorlogse Schiphol
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74- Voor die tijd hypermodern: zendinstallatie voor Nederlandse onderzeeboten

75. Overneming door Turkse technici van installaties voor twee onderzeeboten (192.7)
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79- De centrale zenderhal van Kootwijk, na de oorlog met spoed opnieuw ingericht

3.6



u :ic:; si

r»

zenderbouw in de nieuwe fabriek te Huizen81. Hedendaagse
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82. De beprocvingsafdeling van 1923, toentertijd ,,keurkamer” geheten

83. De beprocvingsafdeling — nieuwe stijl — te Huizen
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84. Dr. A. F. Philips bij zijn laatste bezoek aan
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en directieleden met Minister Ir. C. Staf in Huizen (1956)85. Ir. F. J. Philips
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86. Nachtwake bij Philips’ Mobilofoon
tijdens de watersnood in 1953

87. Mobilofoons in dienst van de BB. ..

88. ... en van een bergingsbedrijf... 89. ... aan boord van een walvisvaarder. . .
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90. ... op spoorwegemplacementen...

91. ... en bij de brandweer van Lima (Peru)
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92. Radar-IJmuiden in bedrijf gesteld, 1951

93. Het m.s. "Hoogkerk” passeert het radarstation 
Tankhoofd I bij Rotterdam

94. ’s Wereld eerste civiele radar keten (Nieuwe Waterweg) 
komt in actie: 1956
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96. 'Ship shape’ radar (1957)95. Een nieuweling: 8 mm radar

97. Detail van een groot programma .. .

98. ... radar voor de Koninklijke Marine
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Lijntelefonie (1954)Denemarken en Prins Bernhard geïnteresseerd voor99. Koning Frederik van
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draaggolfapparatuur 1938-195Steeds compacter: ontwikkeling 1van101.

C

. Nieuwe draaggolfapparatuur in nieuw land: Emmeloord, 1954102.
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103. Negistors — transistortechniek in “conclave”-constructie
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Soortgelijke pupinkasten leverde het bedrijf in ettelijke landen105.
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io6. Het gemak dient de mens — een belangrijk fabricagebeginsel
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108. Vreugde aan het nieuwe: 1955als AT-begin: 1945107. Verwoesting

atische telefonie, (Winschoten)109. Knooppuntccntrale voor autom
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“Draaipunt” in de AT-techniek: de snelle Philips-draaikiezerIIO.

iii. Eenvoud van verkeer eist nauwkeurigheid van constructie
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113. ... in veelkleurige patronen112. Het altijd boeiende handwerk...

114. Huisautomaat “per omgaande

Een der duizenden automaten staat hier
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n6. Rust bij werk onder hoogspanning 117. Laatste nieuws in de AT

118. Knooppunt voor geautomatiseerde telegrafie...

119. ... trots produkt van PTI, 
in Londen geïnstalleerd

33°



120. Dr. A. F. Philips-school: toekomstzorg

121. Gezinszorg: anti-polio-inencing (1957/5S)
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124. De kwart-eeuw bij het 30-jarig bestaan gevierd (1948)
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AANTEKENINGEN BIJ DE AFBEELDINGEN

*• In 1918 droeg de N SF aan Antoon Molkenboer de vervaardiging op van een zinne
beeldige voorstelling van de begrippen zenden en ontvangen. Deze voorstelling moest 
onder andere geschikt zijn om te worden gebruikt in reclamedrukwerk. Molkenboer 
omschrcef de zin van zijn schepping aldus: “Het idee geven en ontvangen, uitgedrukt 
door: Energie (heroïsch sterke man, type van hamerslingerende Thor-figuur), zendt 
door het luchtruim zijn vonken. Mantelomhulling is vlammen. De ontvangende 
(vrouwelijk, lijdelijk), het ontvangene teruggevend als klankgolven, verdeeld, kleiner 
en groter uitstromend naar verschillende richtingen.” (Het woord geven werd in 1920 
en daarvóór vaak gebruikt in plaats van zenden.)

2. Op 12 oktober 1918 vierde de NSF het gereedkomen van het eerste werkstuk — 
een spoel voor de Marine. Op de foto staan links van het bloemstuk de heer Dubois en 
mevrouw Dubois-Bertling. De eerste figuur rechts van het bloemstuk is de bedrijfsin- 
genieur Bartels. De enige personen op de foto die nog in de onderneming werkzaam 
zijn — in de fabriek te Huizen — zijn de heren A. P. Braam en W. Heinis.

3. In maart 1919 werd het Hilversumsc tentoonstellingsgebouw Trianon door de 
NSF in gebruik genomen als Gebouw C. Het is nu de bioscoop Casino.

4- Naar deze fabriek verhuisde de NSF in de zomer van 1921. Vliegdennen en heide
gronden omringen haar nog; weldra zal het uitbreidende Hilversum haar omspoelen 
met de straten en huizen van een nieuwe stadswijk. Achter het fabrieksgebouw het 
keetje waarin de eerste omroepactiviteiten werden uitgeoefend, (foto KLM.)

5. Flapperende drijfriemen, centraal aangedreven door elektromotoren, verwekten in 
de fabriek veel overbodig lawaai, dat na 1927 verdween, toen elke machine haar eigen 
motor kreeg.

6. De twee vrijstaande torens — 60 meter hoog — werden op 13 oktober 1924 besteld; 
op 18 oktober waren de werktekeningen klaar. De montage begon op 13 november en 
op 5 december waren beide torens gereed. Nog voor Kerstmis was de antenne gespan
nen en reeds op zondag 4 januari 1925 werden de “zingende torens” ingewijd met een 
speciaal concert, waarvan sprake is in de hoofdtekst. De zuidelijke mast werd op 23 
januari 1928 twintig meter verplaatst om ruimte te maken voor een fabrieksuitbreiding. 
Deze verplaatsing — waarvan de luisteraars niets merkten — vond binnen drie uur 
plaats. In juni 1932 werden de “zingende torens” vervangen door één zelfstralende mast 
van 140 meter, welke de ontvangst in het gehele land aanmerkelijk deed verbeteren. 
Het bovenste gedeelte van de mast — circa 25 meter — was uitschuifbaar om de lengte 
van de mast in overeenstemming te kunnen brengen met de golf waarop werd uitge
zonden. De “zingende torens” werden nadien voor beproevingsdoeleinden gebruikt. 
Zij vielen, evenals de zelfstralende mast, in de nacht van 13 op 14 mei 1945 ten offer 
aan de oorlog.

7. Twee na-oorlogse eisen leidden tot de bouw van een nieuw kantoor: de behoefte 
aan behuizing voor de commerciële afdeling, welke grotendeels uit Eindhoven over-
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kwam, en de noodzaak om een nieuwe telefooncentrale onder te brengen. Ook de 
bedrijfsomroep vond een plaats in dit gebouw, dat op den duur voor de commerciële 
organisatie veel te klein werd.

8. In deze villa aan de ’s-Gravelandscweg te Hilversum was van 1947 tot 1956 de ont- 
wikkclingsafdcling voor de automatische telefonie gevestigd. In die periode werd aan 
dit onderdeel een belangrijke uitbreiding gegeven in de richting van de Steynlaan. Het 
werd in 1957 verlaten.

9. Ongeveer op de plaats waar in 1917 de NDO-zender stond, werd op 2 januari 1952 
begonnen met de bouw van de fabriek Huizen (radio/radar), die op 1 januari 1958 over 
ruim 31.000 ml vloeroppervlakte beschikte.

10. De fraaie villa Sandhaghe, Hogeweg 18 te ’s-Gravenhage, werd in november 1947 
in gebruik genomen door de commerciële staf van de industriegroep Automatische 
Telefonie. Later werd zij de zetel van de commerciële organisatie, welke zich met alle 
Nederlandse zaken van PTI bezighoudt.

11. De industriegroep Automatische Telefonie beschikte te ’s-Gravenhage over een 
aantal bedrijfspanden, waarvan die aan de Stortenbekerstraat, Wegastraat en de Rijs- 
wijkseweg de voornaamste waren. In 1957 werd een groot gebouw van zeven etages 
met een gezamenlijke vloeroppervlakte van ruim 11.000 vierkante meter, gelegen aan 
de Fruitweg en de Televisiestraat, in gebruik genomen; zulks ter vervanging van de 
verspreid liggende bedrijfsruimten.

12. Hogcrheide, het blanke buitenhuis op een van de mooiste buitens van Hilversum 
gelegen, werd in 1942 ontspanningscentrum voor het PTI-pcrsoneel. De tennisbanen 
van dit complex hebben een nationale bekendheid gekregen. Het gebouw zelf werd op 
den duur grotendeels als kantoor in gebruik genomen en is thans directiezctel van 
Philips’ Telecommunication Division.

13. Het Sociaal Centrum, dat in 1956 in gebruik werd genomen. Na veel omzwer
vingen werden hierin de verschillende sociaal-cconomische afdelingen, de modern ge
outilleerde medische dienst, de kantines en de keukens gehuisvest.

14. Deze eerste kristalontvanger, bestemd voor het gebruik op schepen, werd sedert 
1919 aan Radio Holland geleverd.

15. De ontvanger O 8, die van 1922 dateert, kan worden beschouwd als het eerste om- 
roepontvangtoestel van de NSF, het eerste toestel ook, waarin honingraatspoelcn 
werden toegepast. De ontvangbuis was een Marconi-Osram triode, type V 24.

16. De uit de NSF-omroepserie ontwikkelde scheepsontvanger O 34 werd een succes. 
Dit van 1924 daterende apparaat werd om zijn vorm al spoedig "de naaimachine” ge
noemd. Zelfs nu nog spreken oudere telegrafisten met lof over dit toestel, dat was uit
gerust met buizen van de vroegste Philips-typen en verwisselbare honingraatspoelcn.

17. De befaamde Radiovox-serie 1923 won veler hart, dank zij eenvoud van construc-

334



tie cn lage prijs. De ontvanger kon zowel met een enkele detectorbuis als met een detec
tor- en l.f.-buis worden geleverd. Dank zij de afzonderlijk leverbare tweetraps I.f.-ver- 
sterker kon de luisteraar een keuze maken uit installaties met i, 2, 3 of 4 buizen.

18. Bij de ontvangtoestellen voor de radio-amateurs hoorde een oplaadinrichting voor 
accu’s. In 1924 werd dit apparaat door de NSF voor Philips ontwikkeld en bij tiendui
zendtallen vervaardigd. Deze populaire netgelijkrichter, bekend als “het theestoofje”, 
werd zowel door Philips als door de NSF op de markt gebracht.

19. De simpele afdekkap van de uit de vroege jaren dertig daterende communicatie- 
ontvanger H 2 L/7 verbergt een fraaie spoelenconstructic voor een in tien gebieden 
onder verdeeld golflengtengamma, reikend van 15 tot 20.ooo(!) meter. Dit onverwoest
bare toestel werd jarenlang zowel voor scheeps- als voor landgebruik in belangrijke 
series geleverd. Tot op de huidige dag zijn nog toestellen van dit type in gebruik.

20. De omroepontvanger type W 1, die tegemoet kwam aan de wens uit de huiskamer 
om het ontvangtoestel“meer meubel en minder apparaat” te laten zijn. De honingraat- 
spoelen van de Radiovox-serie zijn vervangen door ingebouwde spoelen.

21. Deze revolutionaire Philips-ontvanger (1928) voor algehele wisselstroomvoeding 
werd door de N SF in enorme aantallen vervaardigd. De veelal daarbij gebruikte Philips- 
schaalluidspreker was een verrassende verschijning na de toendertijd gebruikelijke 
hoornluidsprekers. De ontvanger type 2514 werd de eer waardig gekeurd van een plaats 
in de exclusieve collectie van het British Science Museum.

22. De ontwikkeling van de omroepont vanger bereikte in de jaren voor de oorlog een 
grote hoogte. Hiervan getuigt bijvoorbeeld deze Philips-ontvanger in NSF-uitvoering; 
het type H 103a van het seizoen 1939-1940. Hoewel dit apparaat het duurste toestel 
was uit een serie van vier, was de prijs niet meer dan f 179.—.

23. In 1925 viel de NSF de eer te beurt aan H. K. H. Prinses Juliana een ontvang
toestel te mogen aanbieden. De kast, waarin zich een ontvanger W i bevond, alsmede 
het kabinet voor de batterijen en de gclijkrichter, waren ontworpen door niemand 
minder dan de architect W. M. Dudok. Met de voortvarendheid, de reclame eigen, 
werd dit ensemble alras betiteld als “Koninginnetoestel”.

24. In de loop der jaren zijn verschillende typen ontvangers aan de Koninklijke Ma
rine geleverd. Deze scheepsontvanger, type MO 14, dateert uit 1937.

25. De hedendaagse communicatie-ontvanger BX 925 A heeft zich in alle delen van de 
wereld warme vrienden verworven — ook in de bittere koude: de Nieuw Zeelandse 
Zuidpoolexpeditie, opererend in het grote programma 
Geofysisch Jaar, bedient zich er ook van.

26. In de beginjaren, toen het werk op radiogebied soms pijnlijk schaars was, werd 
naarstig naar ander lonend werk gezocht. Zo ging de NSF omstreeks 1924 
om fietsen te maken! Deze fabricage werd echter spoedig afgestoten — en voortgezet 
door de Hilversumse Rijwiclfabriek.

het thans nog lopendevan

ertoe over
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27. De belangrijkheid van radio voor de scheepvaart deed de NSF ontstaan, maar een 
van de belangrijkste apparaten aan boord van een schip is en blijft toch ook het kom
pas. Een fabriek, in het leven geroepen door reders, moest niet alleen het nieuwe ver
vaardigen maar ook het oude: kompassen en scheepstclegrafcn. Op de foto komen 
voor (van links naar rechts) B. J. Hassink f, J. van Daal (nog in de Huizer fabriek werk
zaam), C. D. van de Poel (gep.), A. B. van den Broek en J. A. Hilhorst (gep.).

28. In de eerste jaren van de NSF waren de vonkzenders nog oppermachtig en alleen
zaligmakend. Maar ook in ander opzicht vertoonden die installaties een groot con
trast met de tegenwoordige: een royaal gebruik van hout!

29. Al begon het toepassen van buizen in zenders en ontvangers onmiddellijk na 
beëindiging van de eerste wereldoorlog, toch bleef men voor zenders van enig vermogen 
voorlopig nog veelal van het vonkprincipe gebruik maken, zoals in deze 5 kW-instal- 
latie voor het kuststation IJmuiden (1922).

30. Ook in compacte uitvoering, zoals voor gebruik in vliegtuigen wordt vereist, kon
den vonkzenders worden vervaardigd. De telegrafiezender type M 8 werd gemaakt voor 
de Militaire Luchtvaartafdeling, die het toestel inbouwde in artilleriewaarnemings- 
vliegtuigen (1923).

31. Laboratoriumopstelling van de eerste NSF-omroepzcnder, zoals die in 1923 in de 
lucht kwam. Op de voorgrond ziet men het pakkistdeksel met de schuifweerstanden, 
dat zo’n benauwende rol speelde bij de uitzending van het Eucharistisch Congres in 
*9M-

32. Nadat met de ingebruikneming van de twee zestig meter hoge antennetorens in 
het begin van 1925 reeds een aanmerkelijk sterkere ontvangst van de Hilversumse om
roepprogramma’s werd verkregen, volgde spoedig een verdere belangrijke verbetering. 
De in het laboratorium opgestelde provisorische zender werd nog datzelfde jaar ver
vangen door een installatie met een vermogen van 20 kW. Ook deze zender was ont
worpen door de heer G. W. White, die men hier bezig ziet tijdens de afstemming, (foto 
A. G. van Agtmaal, Baarn.)

33. In het jaar 1924 werd de Minister van Financiën H. Colijn bereid gevonden om 
voor de NSF-microfoon een rede te houden getiteld "De financiële toestand en de toe
komst”. Het was de eerste maal dat een Minister van de Kroon voor de radio sprak. 
Zijne Excellentie staat hier in een van zijn karakteristieke houdingen voor de Sykcs- 
Round-microfoon uit die dagen, waarvan de magncetwikkeling met een stroom van 
zes volt zes ampère werd gevoed. Men lette ook op de sjofele aankleding van wat 
destijds met trots als studio werd aangewezen, (foto A. G. van Agtmaal, Baarn.)

34. Toen in 1924 de luisteraars geldelijke bijdragen gingen sturen voor de voortzetting 
van de NSF-omroep, vormde de directie een Comité van Beheer; drie leden behoorden 
tot de fabrieksstaf, drie andere kwamen uit de vrije maatschappij. Het comité bestond 
(van links naar rechts) uit: G. A. baron Tindal, voorzitter, L. J. Smit Duyzentkunst, 
F. C. W. van der Woord, W. Vogt, G. W. White en B. Suermondt. (foto A. G. van Agt
maal, Baarn.)
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35- Nadat het HDO-comitélid dr. Sucrmondt een inzameling had geopend voor “een 
niet meer krakende stoel”, ontving hij van de luisteraars zoveel bijdragen, dat de gehele 
studio een goede beurt kon krijgen. Hilvcrsums bouwmeester W. M. Dudok ontwierp 
een fraai interieur. Haastig moet daarbij worden gezegd dat de leunstoel — als opvolger 
van “de krakende” — alsmede de staande lamp en het vloerkleed eigen toevoegsels 
die de bouwmeester aanleiding gaven te verklaren, dat hij het geheel in deze vorm een 
“vriendelijk allegaartje” vond. (foto A. G. van Agtmaal, Baarn.)

36. Het zelfvertrouwen van de jonge radiobeweging werd aanzienlijk versterkt, toen 
serieuze musici als Louis Zimmermann zich openlijk voor de omroep geïnteresseerd 
toonden. Deze eerste concertmeester van het Concergebouw Orkest vormde met Joh. 
Herbschleb (2e viool), Ferd. Helmann (altviool) en Marix Loevcnsohn (cello) het 
Amsterdams Strijkkwartet, dat zich in de studio op het NSF-terrein volledig op zijn 
gemak voelde, (foto A. G. van Agtmaal, Baarn.)

37. Met veel tamtam organiseerde het weekblad Het Leven op 23 mei 1925 de eerste 
radio-operette-uitvoering. Uitgevoerd werd Ein Walzertraum onder leiding van de 
operazanger Chris de Vos. Daags tevoren werd in de NSF-studio deze vrolijke troep 
vereeuwigd. V.l.n.r. Fientje Heilbron, Jan Grootvcld, Else Hcinrich, mevrouw Cocrdes, 
Willy Bierlee, Chris de Vos (achteraan), Jules Moes en Willem Vogt, “secrctaris-om- 
roeper van den HDO”. (foto A. G. van Agtmaal, Baarn.)

38. Toen de lange golf van de omroep door internationale afspraken moest worden 
vervangen door een middengolf, werd de NDO-zender te Huizen prijsgegeven. Hij 
werd vervangen door een 120 kW middengolfzender met zelfstralende mast, opgericht 
op het NSF-terrein. De zender werd opgesteld in de zogenaamde blikloods.

39. De reeds voor de tweede wereldoorlog opgerichte N.V. NOZEM A begon haar 
taak met de aanschaffing van twee middengolfzenders voor de uitzending van de 
Nederlandse omroepprogramma's. De NSF kreeg de opdracht tot levering van de 
zendinstallaties, die in de loop van 1940 in dienst werden gesteld, Door de uiterst 
progressieve opzet, waaraan onverbrekelijk de namen van H. B. R. Boosman en 
ir. K. Posthumus verbonden zullen blijven, behoren deze machtige en mooie zenders, 
weggedoken in het vlakke land langs de Lek, nog altijd tot het beste van wat er op 
dit gebied in de wereld in gebruik is.

40. Sinds 1952 heeft de N.V. NOZEM A een geheel nieuw zenderpark ten behoeve 
van de Wereldomroep te Lopik gebouwd. De foto toont het moderne interieur van het 
zendgebouw met een der door PTI geleverde eenheden, in dit geval een 100 kW zender 
met bedieningstafel, geschikt voor het uitzenden van golven tussen 13 en 50 meter.

41. Sedert 1945 deed een nieuwe figuur haar intrede in de omroeptechniek: de FM 
(frequentiemodulatie). Dit systeem, dat een storingvrije ontvangst met perfecte ge
luidskwaliteit mogelijk maakt, is gebonden aan toepassing van zeer korte golven 
(beneden 10 meter). De werkingssfeer van de zenders is daardoor gering. Doch voor 
regionale en plaatsclijke kwaliteitsomroep is deze manier van omroepuitzending uiter
mate geschikt. Ook voor Nederland is besloten tot het inrichten van een net van FM- 
zenders — over het gehele land verspreid — waardoor een einde wordt gemaakt aan de

waren
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moeilijkheden voor de op grote afstand van de beide middengolfzenders wonende 
luisteraars, die de Nederlandse programma’s onvoldoende kunnen ontvangen. Een bij
zonderheid van de nieuwe installaties is, dat een aantal van deze stations (van centrale 
punten uit) op afstand zullen worden bediend. Daartoe maakt automatische omschakcl- 
apparatuur deel uit van de zendinstallatie, waardoor bij het optreden van storingen 
onmiddcllijk reserve-apparaten worden ingeschakeld, zodat de uitzending dan niet 
wordt onderbroken.

42. Toen door maatregelen van de overheid de Omroep gelijktijdig over twee ver
schillende golflengten uitzendingen kon gaan verzorgen, richtte de NSF een station in 
voor de NDO (Nederlandsche Draadlooze Omroep). De zender (Huizen: 1875 m) 
werd gebouwd op het terrein nabij de haven, waar nu de PTI-fabriek gevestigd is.

43. Onmiddellijk nadat in het Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven succes was 
behaald met experimentele uitzendingen via een kortegolfzender (PCJJ 1917) rijpte 
bij dr. A. F. Philips het plan een kortegolfwereldomroep te stichten. Binnen enkele 
dagen was door de medewerking van velen het benodigde kapitaal bijeen (voornamelijk 
van bedrijven en instellingen werkzaam in de overzeese gebiedsdelen), zodat de N.V. 
P H O HI (Philips’ Omroep Holland Indië) kon worden opgericht. De N SF begon met 
de bouw van een kortegolfomroepzender. Volgens de constructieve opvattingen van 
die dagen werden de verschillende trappen inafzonderlijkopgesteldeopen freemsonder- 
gebracht.Tot mei 1940 bleef deze zender, later geassisteerd door een op hetzelfde terrein 
opgestelde tweede experimentele kortegolfzender PCJ J, in gebruik. De PHOHI-zender 
en de in mei 1940 bijna voltooide nieuwe PHOHI-installatie werden opgeblazen; de 
PCJJ-zender overleefde op wonderlijke wijze alle oorlogstumult en bleef in gebruik tot 
1957, toen ook zijn taak werd overgenomen door het nieuwe zendercentrum Lopik. De 
PCJJ-zender is thans als object van historische betekenis door Philips in bewaring 
genomen.

44. Uit de eerste jaren van de omroep op korte golf, bestemd voor Oost en West, 
stamt dit schilderachtige antennecomplex. Aangezien PCJ J, het wereldomroepstation, 
naar uiteenlopende windstreken van de aardbol moest kunnen uitseinen, waren enkele 
torens in houtconstructie uitgevoerd en draaibaar opgesteld; een unieke wijze van 
antennebouw, die over de gehele wereld, vooral door de goede ontvangst die er het 
gevolg van was, veel bewondering oogstte.

45. De tweede PCJJ-zender werd in 1937 in Huizen in gebruik gesteld. Links ziet men 
een deel van het hoogspanningsschakelbord; midden achter: de controlekamer. Rechts 
daarvan de onderscheidene voortrappen; geheel rechts de beide afzonderlijke eind- 
trappen voor resp. 19 en 31 m golflengte.

46. In de jaren dertig werden omroepzenders, bestemd voor vele landen, bij de NSF 
besteld: Argentinië, Brazilië, India en ook Indonesië. Deze belangstelling werd gesti
muleerd door de internationale naam die Philips en NSF hadden verworven, onder 
meer met de succesvolle uitzendingen van de PHOHI- en PCJJ-zenders. Vooral uit 
tropische gebieden kwamen de orders, omdat door de atmosferische omstandigheden 
de korte golf vooral daar toepassing kreeg. De foto toont een 10 kW installatie voor de 
NIROM, tijdens de officiële overdracht in de fabriek te Hilversum. V.l.n.r. S. Breimer,
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ir. W. D. P. Stenfert, ir. P. A. Roclofsen f, H. G. Schadd f, C. Dekker, G. Fritzsche, 
D. Hudig L. J.zn., Th. P. van den Bergh, mr. J. Reinders, C. Voorn, J. C. Kindermann "f, 
ir. C. Kolff en H. B. R. Boosman.

47- Een aan Brazilië geleverde middengolfomroepzender van 20 kW, type K VFL zo/35 
voor het station PRE 8 in Rio de Janciro.

•*8. Eenmaal gevestigd in Hilversum, stichtte het Nederlandse omroepwezen daar 
belangwekkende studio’s, die door de NSF van 
voorzien. De foto toont de in 1938 aan de KRO geleverde studio-installatie.

49. Na de levering in 1936 van de technische uitrusting voor de grote AVRO-studio, 
ontving het bedrijf opnieuw een opdracht, toen de AVRO haar complex uitbreidde 
met een gebouw aan de andere zijde van het Melkpad. Een van de beide bij die gelegen
heid geplaatste bedieningslessenaars met ingebouwde versterkers en uitgebreide signa- 
lerings- en controle-inrichtingen is op de foto te zien.

50. Een van de latere omroepzenders voor korte golven (15-50 m). De afgebeelde 
zender werd in 1938 geleverd aan India met bestemming Delhi; de zender is van het 
type K VFH 10/12, vermogen 10 kW. In totaal werden vier van deze zenders geleverd 
aan AI1 India Radio — de omroep, die vele landgenoten zich uit de oorlogsjaren zullen 
herinneren, toen All India Radio voor het Oosten betekende, wat Radio Oranje en de 
BBC voor Nederland waren.

radiotechnische apparatuur werden

51. Aan Radio Nacional del Peru te Lima werd in 1951 een moderne kortegolfom- 
roepzender geleverd met een vermogen van 50 kW. In hetzelfde fraaie zendergebouw 
installeerde Philips een 20 kW omroepzender, werkend op de middengolf (geplaatst 
tegen de achterwand).

52. Radio Clube Português (Portugese Radio Club) is een der omroeppioniers in Por
tugal. Reeds in 1932 werd door deze particuliere omroeporganisatie bij de NSF een 20 
kW middengolfzender aangeschaft, waarmee men in die tijd beschikte over een 
moderne installatie van ruim voldoende vermogen. Met het in dienst stellen van steeds 
meer zenders in het middengolfgebied, raakte echter Portugals stem in the ether steeds 
meer en meer in de verdrukking. Door de aanschaffing in 1955 van een moderne 100 
kW installatie, een unicum wat het vermogen betreft voor een particulier station, is 
aan deze omstandigheden nu een eind gebracht. Niet alleen voor luisteraars in Por
tugal zelf is het populaire station goed te ontvangen, maar zelfs ver daarbuiten ver
zekert de krachtige zender, opgestcld te Miramar, een prima ontvangst.

53. Ter gelegenheid van de viering van het Heilig Jaar (in 1950) zochten de Rooms- 
Katholieken in Nederland naar een passend geschenk dat zij Z. H. de Paus zouden 
kunnen aanbieden. Het daartoe gevormde comité liet de keus vallen op een krachtige 
kortegolfomroepzender in de overweging, dat de bestaande zeer oude installatie nau
welijks meer in staat was de stem van Radio Vaticana uit te dragen. De bouw van een 
100 kW kortegolfzender werd opgedragen aan PTI. Dat het sindsdien tot 1957 heeft 
moeten duren voor de zender in gebruik werd genomen, is het logisch gevolg van het 
feit, dat zo niet voor de zender, dan toch beslist voor het antennepark van een 100 kW
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zender voor wereldomroep een aanzienlijke ruimte modig is, die binnen het gebied van 
Vaticaanstad niet beschikbaar is. Door een overeenkomst met de Italiaanse regering 
heeft Radio Vaticana nu de beschikking gekregen over een ruim terrein op korte af
stand ten noorden van Rome, nabij Santa Maria di Galeria, zodat Z. H. de Paus op 27 
oktober 1957 door het indrukken van een knop op de PTI-zender en met een radio
toespraak het nieuwe zendercentrum officieel in dienst kon stellen.

54. Bij het in dienst stellen van de PTI-kortegolfzender voor Radio Vaticana, in 
Nederland Anno Santo-zender genoemd, werd tevens het geheel nieuwe zendercen
trum ingewijd. In de ruime zenderhal, waarvan de plattegrond een zeshoek vertoont, 
is nog voldoende ruimte beschikbaar voor verdere uitbreidingen. Nu reeds zijn daar 
buiten de Anno Santo-zender, die de ereplaats recht tegenover de ingang kreeg, aan 
weerszijden daarvan opgesteld, resp. twee 10 kW-kortegolfzenders, die zowel afzonder
lijk als gekoppeld kunnen worden gebruikt en een 120 kW middengolfzender. Mede 
door het beschikbaar zijn van een groot aantal antennesystemen voor de verschillende 
golflengten waarop het station uitzendt en die zijn gericht op de verschillende wereld
delen, behoort Radio Vaticana tot de modernste kortegolfstations ter wereld.

0

55. Mede dank zij een initiatief van PTI kon de grote Rotterdamse manifestatie, 
bekend als E-55, de eerste rcclametelevisie in Nederland organiseren, zij het ook binnen 
het terrein van de tentoonstelling. Werd deze gelegenheids-reclametelevisie aanvanke
lijk door sommige instanties met wantrouwen bezien, weldra bleek dat zij bovenal 
werkte als een reclame voor het nieuwe medium televisie zelf, waarover de ontelbare 
bezoekers enthousiaste verhalen in alle delen van het land uitdroegen. Erik de Vries, 
oud-Philips-man (Eindhoven en Hilversum) en Nederlands eerste televisieregisseur, 
zwaaide de scepter in deze studio, door PTI ingericht. Tot de technische uitrusting 
hoorde ook een TV-zender met opzettelijk gereduceerd vermogen.

56. De eerste kennismaking van het vijfde werelddeel met televisie werd mogclijk 
gemaakt door een complete Philips-uitrusting voor het station TCN te Sydney. Hil
versum leverde daarvoor een 10 kW zender voor beeld en geluid.

57. Na uitgebreide ervaring te hebben opgedaan—onder andere met de bekende experi
mentele uitzendingen van Eindhoven — verplaatste de N. V. Philips haar professionele 
T V-activiteiten naar PTI die, met het oog op de verdere ontwikkeling van apparatuur, 
overging tot de inrichting van een T V-studio in een leegstaand kerkgebouw te Bussum. 
Dit werd de bakermat van de Nederlandse televisie, weldra georganiseerd in de 
Nederlandse Televisie Stichting, welke “studio Irene” overnam en die deze nog steeds 
— sterk uitgebreid — in gebruik heeft. Deze exterieurfoto toont hoe, terwille van de 
straalzenderopstelling, de toren op een wat vreemde wijze werd verlengd.

58. Een aardige indruk van de wijze waarop van stonde af aan met ruimte moest 
worden gewoekerd. In de regieruimte (rechts boven): Willy van Hemert. De camera’s 
zijn gericht op Johan Fiolet en Ton Lutz.

59. Temidden van de door PTI geïnstalleerde apparatuur voor beeld- en geluidsregie 
is aller aandacht gevestigd op de uitzending. Tweede van links de regisseur Willy van 
Hemert. (foto Jan Schiet, Amsterdam.)

1
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6o. Aldus werd de controlekamer met haar rcgeltafels voor “video” door PTIingericht. 
Op de achtergrond de rekken met apparatuur van de cameraketens.

61, 62 en 63. Twee juni 1953 betekende de eerste mijlpaal voor de televisie van West 
Europa. Op die dag werd de jonge Koningin Elisabcth II te Londen gekroond; een in
drukwekkende gebeurtenis, die door een internationale samenwerking in een aantal 
Europese landen op de nog betrekkelijk spaarzame televisieschermen zichtbaar werd 
gemaakt. De organisatie, die spontaan rot stand kwam, was de voorloopster van de 
Eurovisie, welke nu als zo’n waardevol instrument in de Europese integratie wordt be
schouwd. In de totstandkoming van de kroningsuitzending speelde Philips een grote 
rol. Leverde Eindhoven de Iijnen-vertaalinrichting, Philips’Telecommunicatie Industrie 
nam een belangrijk deel van de straalzenderverbindingen voor haar rekening. De lijnen- 
vertalcr, opgesteld te Breda, zorgde voor de omzetting van het Engelse beeld (405 lijnen) 
in een van 625 lijnen, als gebruikelijk in Nederland en Duitsland. (In deze dagen werd 
ook vertaling van het Franse 819-lijnen-beeld in het Nederlandse tot stand gebracht.) 
Acht PTI-straalzendcrs en een gelijk aantal ontvangers verzorgden de overdracht van 
het beeld.

64. De improvisatie van 1953 heeft plaats gemaakt voor een definitieve opzet, zowel 
nationaal als internationaal. Nederland heeft hard gewerkt aan een net van televisie
zender- en straalzenderverbindingen. Ten behoeve daarvan zijn torens als deze ver
rezen. De foto toont de toren te Mierlo, waarin Philips-apparatuur ook weer een plaats 
heeft gekregen, (foto PTT.)

65 en 66. Na die van Hugo de Groot, de kist die in de Nederlandse historie even 
beroemd dient te worden. Wat zich in en om deze voormalige laadkist —waarmede de 
inboedel van de chef van het NSF-laboratorium, de heer White, van Engeland naar 
Hilversum was vervoerd — heeft afgespeeld, is reeds in hoofdstuk III beschreven. 
Interessant in dit verband is voorts de bevestiging van de pioniersdaad van R. W. C. 
baron van Boetzelaer, die te vinden is in een bericht van de hand van dr. ir. N. Koo- 
mans, chef van het Radio Laboratorium der P T en T, opgenomen in Radio Expres, 
derde jaargang, nr. 38, 18 september 1925, blz. 659, dat we hierbij afdrukken:

“De kortegolfproeven tusschen Nederland en Nederlandsch Indië zijn tot een af
sluiting gekomen, door het practisch in gebruik nemen van den laboratoriumzender 
PCMM.die nu dagelijks, van uit Amsterdam bediend, dienst doet. In Radio Expres zijn 
steeds vermeld de mijlpalen, welke zich voordeden: het succesvol vooraangaan van de 
Ncderlandsch-Indische telegraafdienst met zijn kortegolfzender ANE; de ontvangst 
van het Nederlandsche station O LLin Indië en tenslotte de zendproeven van ir. Schotel, 
waarop ook in de Nieuwe Rottcrdamschc Courant vanwege het Departement van Kolo
niën de aandacht is gevestigd. Door omstandigheden zijn echter nimmer naar voren 
gekomen de goed geslaagde proeven, welke door de Nederlandsche Seintoestellen Fa
briek zijn genomen, waarbij reeds den 23 April jl. verbinding met Indië werd verkregen. 
De heer R. W. C. baron van Boetzelaer, die de proeven deed, was zoo vriendelijk op 
verzoek de volgende gegevens te verstrekken. Het schema was eenvoudig en bestond 
uit een spoel van koperbuis van slechts drie windingen, waarbij de aftakking aan de 
negatieve zijde van gloeidraad en plaatspanning ongeveer op het midden 
gebracht. Practisch bestonden dus rooster- en plaatspoel elk uit slechts één enkele win
ding. Als blokkeringscondensator tussen plaat cn spoel werden twee parallel geschakelde

was aan-

w



Marconi-fleschcondensatoren gebruikt, terwijl als roostercondensator een luchtconden
sator van eigen fabrikaat dienst deed. De energie bedroeg 4,2 kW primair (nl. een plaat- 
stroom van 700 m A bij een plaatspanning van 6000 V). De oorspronkelijke bedoeling 
was na te gaan, welke afstand met dezen zender op een golf van 26 meter zoowel overdag 
als ’s avonds te bereiken viel. Daartoe werd met Radio Holland overeengekomen, dat 
aan boord van het uitvarende s.s. Prins der Nederlanden zou worden geluisterd, van het 
oogenblik af, dat dit stoomschip Genua zou hebben verlaten. Een volledig programma 
werd opgemaakt tussen vertrekdatum van Genua en de aankomst te Batavia. De eerste 
uitzending had plaats Donderdag 23 April 23.00 GMT. Reeds den volgenden dag werd 
evenwel te Meyendel bericht ontvangen van Malabar, dat de teekens van den heer van
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Boetzelaer aldaar zeer hard waren ontvangen. Aan Malabar waren namelijk via Koot
wijk de seintijden medegedeeld. Van 28 April tot en met 16 Mei werden geregeld 
proeven genomen, waarbij de uitkomst was, dat de signalen van de Ncderlandsche 
Seintoestellen Fabriek reeds om 4 uur Amsterdamschc tijd hoorbaar werden, terwijl de 
sterkte om 6 uur zeer goed bleek te zijn.”

67. Na de duikbootzender voor de Koninklijke Marine werd de constructie ter hand 
genomen van de in deze afbeelding getoonde zendinstallatie, voorzien van Philips- 
NSF-zendbuizen, bestemd voor de Militaire Luchtvaartafdeling te Soesterberg. Deze 
installatie was bestemd voor gebruik in een automobiel en was dan ook “autostation” 
gedoopt. De zender, waarbij voor de constructie nog rijkclijk gebruik was gemaakt van 
hout, kon zowel voor telegrafie als telefonie worden toegepast.

68. Voor toepassing aan boord van de torpedobootjagers Hr. Ms. De Ruyter en Hr. 
Ms. Evertscn van de Koninklijke Marine, werden door de NSF buiszenders vervaar
digd met een merkwaardige constructieve bijzonderheid. Voor de koeling van het 
water, waarmede de temperatuur van de zendbuis binnen de perken werd gehouden en 
dat in een gesloten systeem circuleerde, was een Ford-autoradiateur, compleet met 
afsluitdop voorzien van ingebouwde thermometer, toegepast. Een elektromotor dreef 
de waterpomp aan en zorgde met behulp van een extra ventilator voor een voldoende 
luchtstroom door de radiateur. De hoge spanning in het anodecircuit van de zendbuis 
vereiste tevens de overvloedige toepassing van isolatoren om deze spanning buiten de 
overige delen van de installatie te houden.

69. Over de vruchtbare en inspirerende samenwerking tussen de in 1919 gestichte 
KLM en de één jaar eerder geboren NSF is in de tekst reeds het een en ander verteld
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(hoofdstuk II). Als noot van de uitgever moge hier worden opgetekend, dat de auteur 
bescheidenlijk onvermeld heeft gelaten, welk 
Men wetedan dat de “NSF-gelegenheidsmarconist”, die in de zomer van 1922 met 
Sillevis de historische vlucht Waalhavcn-Croydon en terug maakte — en die ook op 
deze later opgenomen foto is afgebccld — niemand anders was dan Willem Vogt. De 
"chef-verkoper” van de toenmalige NSF beschikte namelijk over een ruime marco
nistenervaring, die hem als geen ander in staat stelde het pionierswerk voor en met de 
KLM te verrichten, (foto Polygoon, Haarlem.)

70. Men vergelijke deze afbeelding, in 1927 gebruikt voor plaatselijkc personecls- 
werving, onder meer met foto 113.

71. Na de succesvolle demonstraties door de NSF aan boord van een KLM-toestel 
met een Marconi-zendontvanginstallatie type AD 6 ging de KLM tot aanschaffing 
van dit uitstekende toestel over. Met het oog op de bestelling van onder meer de 
KLM, vervaardigde de NSF een aantal van deze installaties in licentie.

rol hij daarbij persoonlijk speelde.een

72. Twee van de in de jaren rond de tweede wereldoorlog zeer succesvolle NSF-cre- 
aties zijn op deze foto broederlijk naast elkaar gemonteerd. De afbeelding toont de 
technische uitrusting van het motorschip Van der Steng van “Onze Marine”. Links de 
50 watt radiotelefonie-zender-ontvanger, type SMR 108, bestemd voor kustvaarders 
en vissersvaartuigen. Daarmede worden in de zogenaamde "visserijband” telefoon
gesprekken met schepen op zee en tussen schepen onderling gevoerd. Rechts daarvan 
is tegen de wand de 70 watt zender-ontvanger voor telegrafie en telefonie type VR 34 
gemonteerd. Mede door het gebruik van een soort eenvoudige palknoppen in de zender 
verwierf deze installatie een grote bekendheid. Zij werd daarom door tal van diensten 
en instellingen aangeschaft, zowel voor gebruik in vliegtuigen en aan boord van 
schepen, als voor toepassing in vaste opstelling.

•73. In de vooroorlogse jaren was de NSF zeer actief op het gebied van radio voor de 
luchtvaart. Behalve de vervaardiging van installaties voor gebruik aan boord van de 
vliegtuigen zelf werd ook de apparatuur voor de uitrusting van vliegvelden en grond
diensten ontwikkeld. De foto toont een peilontvanger type FPO 18b in gebruik op 
Schiphol (omstreeks 1930) bij het Bureau Luchtvaart van het Ministerie van Water
staat, tegenwoordig Rijks Luchtvaart Dienst genoemd.

74. De radio-installaties voor de onderzeeboten K8, K9 en K 10 van de Koninklijke 
Marine bestonden onder meer uit een buiszender (1922), de eersten van dit nieuwe 
door de NSF vervaardigde type. Met het oog op de beperkte ruimte aan boord 
van de onderzeeërs waren de vormgeving en de afmetingen van de installaties zeer 
nauwkeurig aangepast aan de opstellingsplaats. Later werd nog eenzelfde serie besteld 
voor de onderzeeboten O 9, O 10 en O 11.

75. Toen de Turkse regering in de jaren twintig bij de werf Feyenoord te Schiedam 
twee onderzeeboten bestelde, sprak het haast vanzelf — gezien de goede naam die de 
NSF zich inmiddels ook in het buitenland had verworven — dat de radio-uitrusting 
voor deze schepen in Hilversum werd besteld. Tijdens het keuren voor het overnemen 
in 1927 van de beide installaties werd deze foto gemaakt. V.l.n.r. G. B. C. A. Roes,
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een der veteranen, nog bij het bedrijf werkzaam; Kiamil, chef van de Turkse radio
technici; B. J. Eckhardt, tegenwoordig beheerder van het omrocpzendercomplex te 
Lopik; Adnan, Turks telegrafist; P. C. Tolk, sedertdien onder meer jarenlang bij de 
technische dienst van de NCRV geweest; voorts Sami en Hidjabeddin, Turkse 
telegrafisten.

76.' Inrichting van een radiohut aan boord van een der Nederlandse schepen, in de 
jaren rond 1930 aan Radio Holland geleverd (licentie Marconi).

77. Hoezeer de om vang en het belang van de radio voor de scheepvaart zijn toe
genomen toont deze modelopstelling van de apparatuur in een moderne radiohut, 
zoals die door Radio Holland is ontworpen. Deze opstelling, waarbij voor een groot 
deel gebruik is gemaakt van sedert 1955 door PTI in grote series geleverde zenders en 
ontvangers, was onder meer tentoongesteld op de nationale radiotentoonstclling 
Firato in september 1957. (Foto Radio Bulletin.)

7S. Onmiddellijk na beëindiging van de vijandelijkheden in 1945 werd met kracht 
het herstel van de luchthaven Schiphol ter hand genomen waardoor het terrein spoedig 
wederom een steunpunt in het internationale luchtnet kon worden. De NSF, zelf 
nauwelijks van haar wonden hersteld, had een belangrijk aandeel in de levering van 
de radio-apparatuur. Door de snelle uitbreiding, die in de jaren 1940-45 aan het ge
bruik van elektronische middelen voor de luchtvaart was gegeven, waren daarvan 
belangrijke hoeveelheden nodig. Voor terzake kundigen toont deze foto duidelijk hoe, 
improviserend en gebruikmakend van voorhanden materialen en ontwerpen, de 
NSF het radiostation van de gronddienst van zenders kon voorzien.

79. Ook de Nederlandse PTT stond in 1945 voor de schier onuitvoerbare taak de 
technische uitrusting weer geheel van de grond af op te bouwen. Van de inventaris 
van het radiozendstation Kootwijk was bij de bevrijding nauwelijks iets over, terwijl 
juist dit station zijn belangrijke rol in het internationale telegraaf- en telefoonverkeer 
weer moest kunnen spelen. In de imposante zenderhal van het hoofdgebouw, dat 
voordien aan de kolossale langegolf-machinezender huisvesting bood, werd in record- 
tempo een groot aantal moderne kortegolfzenders geïnstalleerd. De NSF ontwikkelde 
en leverde een belangrijke serie 30 en 3 kW enkelzijbandzenders voor telegrafie zowel 
als telefonie, die langs beide lange zijden van de zaal werden opgesteld, (foto PTT.)

80. Jarenlang was de afdeling zenderbouw, zoals op deze in 1928 gemaakte foto valt 
te zien, in de fabriek aan de Jan van der Heydenstraat gevestigd, en wel in gebouw G. 
Eerst tussen Kerstmis en oudejaar van 1956, na het gereedkomen van het gebouw HF 1 
van het complex Huizen, verhuisde deze afdeling als laatste naar de nieuwe radio-radar- 
fabriek. Typische bijzonderheid van deze historische foto: tegen de achterwand staat 
de nagenoeg voltooide zender voor het vliegveld Andir op Java opgesteld.

81. Reeds lang voordat het nieuwe fabriekscomplex te Huizen was voltooid, werden 
daar op grote schaal de zenders en radarinstallaties vervaardigd. Omvangrijke orders 
(voor Argentinië en voor de uitrusting van een groot aantal schepen van de Neder
landse vloot met elektronische apparatuur) maakten het overbrengen van een aantal 
afdelingen naar nieuwe bedrijfsruimten noodzakelijk. Hoe veelomvattend de Argen-
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tinië-ordcr was, wordt op deze foto enigszins getoond. Daarop staat namelijk een deel 
van de zendinstallaties, die nog maar een onderdeel vormden van het totale project, 
met de uitvoering waarvan een aantal jaren van intensieve arbeid waren gemoeid.

82. Het interieur van de “keurkamer ” in de nog maar kort tevoren in gebruik genomen 
fabriek aan de Jan van der Heydenstraat geeft een goede indruk van de stand van de 
radiotechniek in 1923. De hier afgebeelde installatie, hier onder de loep genomen, is 
een */< kW scheepsstation met vonkzender van het zogenaamde "cabinet type". De 
technicus: M.J.Dolle, die sedertdien een eigen instrumentmakersbedrijf in Hilversum 
stichtte. Nog juist zichtbaar, rechts vooraan: enige van de succesvolle acculaadgelijk- 
richtcrs, waarvan de fabricage voor Philips in deze tijd begon aan te lopen.

53. De tegenwoordige beproevingsruimte voor zenders — met een lelijk germanisme 
hardnekkig "proefveld” genoemd — vertoont een totaal verschillend beeld. Deze op
name van de royale werkruimte in de Huizer fabriek bewijst, dat door het grote aantal 
zenders dat soms gelijktijdig moet worden gecontroleerd, echter slechts smalle loop- 
paden overblijven. Links op de voorgrond een deel van een der T V-steunzenders voor 
de Nederlandse beeldomroep (1956).

54. Dr. Anton F. Philips, die zo’n beslissende rol in de geschiedenis van de NSF 
speelde, heeft nog wel de gedaanteverwisseling van radiozenderfabriek tot telecommu- 
nicatie-industrie meegemaakt, maar niet meer de grote bedrijfsuitbreidingen, die daar
van het gevolg waren. Na de oorlog bezocht hij nog enige malen het hem vertrouwde 
complex aan de Jan van der Heydenstraat te Hilversum, eens het bruggehoofd, dat hij 
als lampen fabrikant zich in het onontgonnen gebied van de radio had gevormd. Deze 
foto werd genomen tijdens zijn laatste bezoek op 9 april 1947. Onder het genot van 
een goede sigaar, voor hem welhaast even karakteristiek als voor zijn tijdgenoot Chur- 
chill, bestudeerde de grijze president-commissaris bedachtzaam een instrument, dat in 
die dagen aan de Jan van der Heydenstraat in het middelpunt van de belangstelling 
stond: de palknop, een afstemmechanisme, dat niet slechts in de Hilversumse zender- 
bouw een rol heeft gespeeld, maar dat ook van invloed is geweest op de ontwikkeling 
van de snelle Philips-draaikiezer voor automatische telefonie (meer bekend als "Unk- 
kiezer", zie foto 110). Op de achtergrond: ir. H. Furstner, directeur van Philips’ Tele
communicatie Industrie; links: professor ir. J. M. Unk, thans onderdirecteur — evenals 
ir. F. de Fremery, die rechts nog juist zichtbaar is.

85. Ir. F. J. Philips, in de voetstappen tredend van zijn op 7 oktober 1951 ontslapen 
vader, heeft steeds een warme belangstelling getoond voor PTI, waarvan hij thans 
president-commissaris is. Deze foto — slot van een reeks, die de ontwikkeling van de 
zenderfabrick weergeeft — toont hem, met leden van de directies van Philips’ Tele- 
communication Division (PTD) en de N.V. Philips’ Telecommunicatie Industrie, 
tijdens een bezoek van minister Staf en staatssecretaris Moorman aan de nieuwe radio- 
radarfabrick te Huizen. V.l.n.r.: ltz. (E) I H. J. M. Middeldorp; C. F. Amsterdam, 
directeur voor militaire zaken N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken; C. VerhoefF, direc- 

PTI/PTD; kapitein C. M. de Weerd, adjudant van de minister; H. de Fremery, 
PTD; S. Joor, directeur PTD; H. B. R. Boosman, directeur PTD; vice-admiraal b.d. 
H. C. W. Moorman, Staatssecretaris van Marine; ir. J. J. van Rijsinge, onderdirecteur 
PTI; ir. H. Furstner, directeur PTI; Zijne Excellentie ir. G Staf, Minister van Oorlog
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en Marine; S. Breimer, fabricageleider radio-radar; ir. F. J. Philips; ltz. I H. M. van der 
Veen, adjudant van de staatssecretaris; C. B. J. de jager, directeur PTI.

86. De rampzalige overstromingen in februari 1953, als gevolg van een ongekend hoge 
stormvloed, toonden juist door de verwoesting van nagenoeg de meeste telegraaf- en 
telefoonverbindingen de enorme betekenis van de communicatie aan. Van alle kanten 
snelde hulp toe. Maar weinig middelen bleken zo effectief als de inderhaast opgestelde 
mobilofoons en de hefschroefvliegtuigen. Ook deze vliegtuigen konden pas tot hun 
recht komen als ze werden geruggesteund door goede inlichtingen, verkregen via de ge
ïmproviseerde radioverbindingen. Met deze foto van een der mobilofoonposten, zonder 
verwijl door de Politic-Verbindingsdienst ingericht, wordt het rusteloze reddingswerk 
van die dagen gekenschetst, (foto Arbeiderspers.)

87. In de jaren onmiddellijk voor 1940 tekende zich in de radiotechniek reeds duidelijk 
een ontwikkeling af, die erop was gericht de uitrusting te verschaffen voor draadloos 
berichtenverkeer over betrekkelijk korte afstanden. De stand van de techniek was 
echter nog niet zodanig, dat aan de steeds duidelijker blijkende behoefte kon worden 
voldaan. De NSF vervaardigde in deze tijd het autostation, type DR 38a, dat onder 
meer werd beproefd tijdens oefeningen van de Luchtbescherming; nu, achteraf bezien, 
was dat de directe voorloper van de tegenwoordige mobilofoons! Door de enorme 
vooruitgang van de radiotechniek in de jaren '40 — '45 was na de oorlog de con
structie van kleine, lichte en betrouwbare radio-apparatuur mogelijk: al spoedig 
waren er installaties — mobilofoons genoemd — die op steeds ruimer schaal in ge
bruik werden genomen. En zoals in 193S/39 de Luchtbescherming de installatie DR 
38a gebruikte, zo zien we thans bij de BB een organisatie van het vitale berichten
verkeer, waarbij op zeer ruime schaal Philips-mobilofoons en portofoons worden 
toegepast, die reeds bij herhaling goede diensten hebben bewezen, onder meer bij de 
dijkwacht.

88. De mobilofoons bleken al spoedig zo betrouwbaar en daarnaast was de bediening 
zo eenvoudig, dat het mogelijk werd geacht het toestel beschikbaar te stellen voor het 
grote publiek. Als eerste ter wereld organiseerde de Nederlandse PTT een mobilofoon
net, dat het gehele land bestrijkt en dat de gebruikers alle mogelijkheden en faciliteiten 
verschaft waarover ook de op het normale telefoonnet aangeslotenen de beschikking 
hebben. Het spreekt daarom haast vanzelf, dat het aantal mobilofoonabonnees snel 
in aantal toenam. De gebruikers zijn daarbij vooral te vinden onder degenen, wier 
werk hen voortdurend van plaats tot plaats doet trekken of van die bedrijven en in
stellingen, die personeel op de weg of op het water hebben en waarbij snelheid van 
optreden een noodzaak is. De foto geeft een voorbeeld uit vele: een bergingsmaat- 
schappij als gebruikster van een Philips-mobilofoon.

89. Ook voor gebruik op zee kan de mobilofoon waardevolle diensten bieden, zoals 
recente ontwikkelingen aantonen. Op bijzondere andere overwegingen berust het 
gebruik van mobilofoons aan boord van de walvisvaarder Willem Barendsz en de 
vangstschepen van dezelfde maatschappij. Hier geldt, dat de beperkte werkingssfeer 
van de mobilofoon en de zeer hoge frequenties waarop met deze toestellen wordt 
gewerkt, het afluisteren van de gesprekken door concurrerende vangstbedrijven wel 
haast onmogelijk maakt, (foto KLM.)
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90. Het is ondoenlijk alle gebruikers van de mobilofoons op te sommen. Hier wordt 
echter nog een toepassing gegeven, die zich sterk kan ontwikkelen: het gebruik op 
emplacementen, bij voorbeeld die van de spoorwegen. De foto toont het interieur van 
het seinhuis op het belangrijke heuvelstation Rotterdam Noord.

91. De brandweer behoort met de politie tot de eersten die het nieuwe communicatie
middel mobilofoon gebruikten. Niet alleen aan de Politie-Verbindingsdicnst, die hier 
te lande de technische uitrusting met mobilofoons van de politiekorpsen en in vele 
gevallen evenzo van de brandweer verzorgt, leverde PTI mobiele apparatuur: ook in 
vele andere landen zijn deze handige toestellen thans in gebruik, zoals hier op de hoofd
post van de brandweer te Lima, de hoofdstad van Peru. (foto Rankin, Lima.)

92. Ook op het civiele radargebied werden door het bedrijf waardevolle bijdragen 
geleverd, zoals bij de ontwikkeling en vervaardiging van de installatie voor haven- 
radarstations. Reeds in 1951 werd een post in het gebouw van de semafoor nabij de 
haveningang te IJmuiden opgeleverd. Daarmee kreeg Amsterdam als eerste op het 
Europese continent en als een der eersten ter wereld de beschikking over dit nieuwe 
elektronische hulpmiddel voor het scheepvaartverkeer. Deze foto toont Z. K. H. Prins 
Bcrnhard, die op 1 november 1951 door het in werking stellen van de radarinstallatie 
het station officieel opende. Dit feit viel samen met het 75-jarig bestaan van het 
Noordzeekanaal. (foto ANP.)

93 en 94. Evenals voor IJmuiden, werden de radarmogelijkheden voor de Waterweg 
en de Rotterdamse havens door de betrokken autoriteiten na de tweede wereldoorlog 
in studie genomen. Hierbij kon echter niet met een enkel station nabij de haveningang 
worden volstaan. Een keten van zeven radarposten is thans langs het gehele traject 
van Hoek van Holland tot in het Rotterdamse havencomplex in dienst. De Neder
landse wereldhaven beschikt daarmee als eerste in de wereld over een tot een keten 
van samenwerkende stations georganiseerd havenradarsystcem dat de scheepvaart 
onvervangbare diensten biedt. (93: foto KLM.)

95. Voor radar zijn, evenals voor de overige op radió gebaseerde systemen, bepaalde 
golflengten voorgeschreven; een noodzakelijke eis van orde, om bij de grote aantallen 
gebruikers, elk zoveel mogelijk over een eigen plaats in de ether de beschikking te kun
nen geven. Hoewel de tijdens de tweede wereldoorlog en kort daarna gebruikelijke 
golflengten bijvoorbeeld van 10 en zelfs van 3 cm, naar vooroorlogse maatstaven 
gemeten, al ijselijk kort waren, heeft ook hier de ontwikkeling nog nier het eindsta
dium bereikt. In 1956 althans maakte PTI bekend, dat de ontwikkeling van een nieuw 
radarsysteem was voltooid. Een radarinstallatie werkend op een golflengte van 8 mm! 
Een golflengte nog niet zo heel lang geleden alleen voorbehouden tot het uitvocren 
van proeven binnen de veilige muren en met de gespecialiseerde instrumenten van het 
laboratorium. Het gebruik van deze korte golflengte levert, bij zeer gunstige af
metingen van de installatie, beelden waarop alle details met opvallende nauwkeurig
heid voorkomen, zoals op deze afbeelding van de luchthaven Schiphol — ondanks 
sterk verkleinde reproductie — nog valt te zien.

96. Niet alleen op vliegvelden, voor het verkrijgen van een juist overzicht omtrent 
alles wat zich op startbanen, platform en naaste omgeving afspeelt, is de nieuwe S mm
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radar door zijn bijzondere eigenschappen goed te gebruiken (foto 95). In iets gewijzigde 
vorm wordt dit type radar eveneens toegepast aan boord van schepen, voor de zo
genaamde “closequartcr navigation”, navigatie op korte afstand. Daarvoor is namelijk 
een zeer gedetailleerde informatie over de naaste omgeving — inclusief de vorm van 
eigen schip —nodig. Het laat zich dan ook begrijpen, dat aan deze Philips-installatie 
alras de naam "ship shape radar” werd gegeven.

97 en 98. Elektronische communicatie-en navigatiemiddelen spelen een steeds be- 
langrijker rol aan boord van de eenheden van de Marine. Steeds overvloediger wordt 
het gebruik; steeds minder plaatsruimte blij ft er beschikbaar voor accommodatie van de 
opvarenden. Van deze apparatuur is de radar de voor buitenstaanders meest in het oog 
vallende: de bovenbouw van modern uitgeruste schepen vertoont een gecompliceerde 
combinatie van vreemdsoortig gevormde antennesystemen, zoals op deze foto van de 
Nederlandse kruiser Hr. Ms. De Ruyter is te zien. Achter dergelijke antenne-systemen 
staat een wereld van elektronische apparatuur, welker levering — wat betreft het na
oorlogse bouwprogramma van de Koninklijke Marine — aan Philips’ Telecommunicatie 
Industrie werd toevertrouwd. Philips’ radarapparatuur, die een zeer goede reputatie 
heeft verworven, werd ook geleverd aan andere marines. Ook de vorige kruiser Hr. Ms. 
De Ruyter was uitgerust met een Hilversumse radio-installatie, waarover Schout bij 
Nacht Karei Doorman zijn bekende laatste bevel uitzond. (98: foto ir. E. Scholten.)

99. Een hoogtepunt in de geschiedenis van PTI vormt het bezoek dat Z. M. Koning 
Frederik IX van Denemarken en Z. K. H. Prins Bernhard der Nederlanden op 28 april 
1954 aan de fabrieken te Hilversum en Huizen brachten. De fot toont dr. J. F. Schouten 
(bij microfoon) tijdens zijn voordracht over draaggolftelefonie. Achter de koninklijke 
gasten, op de eerste rij, de heren: dr. F. A. de Graaff, particulier secretaris van Z. K. H.; 
Zijne Excellentie J. V. F. Vest, groot-hofmaarschalk; ir. P. F. S. Otten, voorzitter van 
het Presidium van de Raad van Bestuur van de N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken; 
ir. F. J. Philips, vice-voorzitter van het Presidium, president-commissaris van de N. V. 
Philips’ Telecommunicatie Industrie; }. A. Adolph, adjudant van Z.M. en Ir. Th. P. 
Tromp, lid van de Raad van Bestuur, tegenwoordig lid van het Presidium van die 
Raad. Daarachter rechts, de heren N. B. Sommerfeldt, directeur van Philips A/S Dene
marken; C. Verhoeff, directeur PTI en kapitein-luitenant ter zee J. G. Stegcman. 
Achteraan de heren P. Stuivenberg en H. H. Wismcyer, de twee PTI-technici, die eer
der een Deense koninklijke onderscheiding hadden ontvangen en aan Z.M. werden 
voorgesteld.

100. Het succes, in Nederland behaald met het 48-kanalen draaggolftelefoniesysteem, 
type STR 7, — gedeeltelijk al tijdens de oorlogsjaren met onderzoekers van PTT tot 
ontwikkeling gebracht — was aanleiding dat de Deense telefoonadministraties tot de 
aanschaffing van ditzelfde type installaties besloten. Een uitgebreid net van interlokale 
verbindingen dat het gehele land overdekte werd daartoe geïnstalleerd. Deze grote 
order, waarvoor de apparatuur deels in Hilversum, deels bij de Deense Philips-industrie 
werd vervaardigd, omvatte 38 eindstations van een uitvoering overeenkomstig het in 
Kopenhagen gevestigde (hier afgebeeld), alsmede 28 versterkerstations. Het kabelnet 
met een totale lengte van 1072 km, biedt als gevolg onder meer van het feit, dat de 
Philips-apparatuur het mogelijk maakt 48 gesprekken gelijktijdig over eenzelfde ader- 
paar te leiden, bij totale belasting een circuitlcngte van 535.400 km.
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101. De draaggolftechniek, die op grond van belangrijke kostenbesparing en de snel 
toenemende verkeersdrukte in steeds ruimer mate wordt ingevoerd, leidt op de eind
punten van de routes tot een voortschrijdende opeenhoping van draaggolfapparatuur. 
Het ruimtevraagstuk vormt daardoor een onderwerp van nimmer eindigende bestu
dering. Hetgeen op dit gebied wordt gepresteerd wordt op sprekende wijze duidelijk 
uit deze foto, die de uitvoering en omvang van overeenkomstige apparatuur in opeen
volgende stadia van ontwikkeling laat zien. En nog steeds vertoont de draaggolf
techniek deze tendentie tot verkleining, waarbij onder meer de komst van de transistor 
van grote invloed is.

102. Een der eerste draaggolftelefoniesystemen, uitgevoerd in de zogenaamde “con
clave’’-techniek (volgend op de laatste, in foto ioi getoonde constructieve uitvoering), 
is het 32-kanalen-systeem voor draaggolftransmissie over korte afstanden. De verbin
ding van de knooppuntcentrale Emmeloord in het centrum van de Noordoostpolder 
met de districtscentrale te Zwolle, waarover dus alle telefoongesprekken van de be
woners van de polder met abonnees daarbuiten worden geleid, is met deze apparatuur 
uitgerust. In het gloednieuwe PTT-gebouw in het zich snel uitbreidende stadje werd 
op 13 juli 1954 met enige plechtigheid deze moderne draaggolfverbinding in dienst 
gesteld. De naam “conclave” duidt op het constructiebeginsel van hermetische afslui
ting der verschillende eenheden in aluminium dozen van gestandaardiseerde af
metingen.

103. Nieuwe middelen scheppen nieuwe mogelijkheden. Leek het in een bepaald sta
dium er misschien op, dat de lagefrcquentietransmissie voor de telefonie haar belang
rijkheid zou verliezen door de grote vlucht van de draaggolftechniek, de transistor 
heeft ook hier een hernieuwde technische belangstelling gestimuleerd. Terzijde zij hier 
vermeld, dat bij lagefrequentietransmissie elke telefoonverbinding over eigen, af
zonderlijke draden wordt geleid, waarbij evenmin als bij de draaggolftelefonie iets aan 
de oorspronkelijke spreekstroompjes wordt veranderd. Negistors zijn de moderne 
tegenhangers van de vroegere twee- of vierdraadsversterkers. Het is bij toepassing 
daarvan mogelijk te volstaan met geleiders van geringere diameter, hetgeen een 
belangrijke kopcrbesparing geeft. Ook in verbindingen, waarbij gebruik van pupin- 
spoelen (zie aantekeningen bij de foto’s 104 en 105) bijvoorbeeld met het oog op de 
bodemgesteldheid bezwaarlijk zou zijn, ligt een veld van toepassing voor deze door 
hun geringe afmetingen opvallende negistors.

104 en 105. Pupinspoelen, door PTI jaar-in jaar-uit bij duizendtallen vervaardigd, 
demonstreren een bijzondere omstandigheid, die voor vele produkten van de telecom- 
municatie-industrie karakteristiek is: eenmaal in functie blijven zij aan het oog van 
het publiek onttrokken. Bij montage worden pupinspoelen (in kasten) meestal inge
graven. Hoe onaanzienlijk misschien het uiterlijk van de stevige, tegen bodem- of 
weersinvloeden bestand zijnde kasten ook moge zijn, hun inhoud vereist een hoog op
gevoerde nauwkeurigheid bij de fabricage. Het is overigens met de pupinspoelen nog 
op een andere wijze bijzonder gesteld. Hun werking, die op ingewikkelde wiskundige 
berekeningen is gebaseerd, maakt het mogelijk de lengte van een telefoonverbinding, 
waarop geen versterking wordt toegepast, als het ware te vergroten met behoud van 
een goede verstaanbaarheid, of om bij gelijkblijvende lengte te kunnen toekomen met 
geleiders van geringe diameter. Het is te begrijpen, dat voor de komst van de elek-
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tronen buis vooral de pupinspoelen een zo mogelijk nog belangr ijker rol speelden dan 
heden ten dage nog het geval is.

106. Zolang PTI-precisieonderdelen nog niet geheel zijn afgewerkt, is het hanteren 
tijdens de fabricage veelal een probleem. Daarom wordt gebruik gemaakt van montage- 
freems, waarmede het werkstuk in elke gewenste stand kan worden gesteld. Zo blijven 
beide handen vrij voor het werk, zoals bij het soldeerwerk in deze conclave-eenheid, 
onderdeel van een draaggolftelefonie-installatie.

107. Rekken van de automatische telefooncentrale Roermond, zoals die er na de 
oorlog uitzagen! Door de achterstand gedurende de oorlogsjaren in de uitbreiding en 
vernieuwing ontstaan, èn door de omvangrijke verwoesting en beschadiging stond 
PTT voor een haast onmogelijke taak — te meer omdat op dat tijdstip geen der 
leveranciers in staat bleek, meer dan een gering percentage van de vereiste apparatuur 
te vervaardigen. Het ligt voor de hand, dat men onder zulke omstandigheden ertoe 
besloot, te trachten uit de verkoolde, zwaar beschadigde resten het nog bruikbare 
materiaal te redden, om daaruit weer centraleapparatuur samen te stellen. Bij dit werk 
werd de NSF te hulp geroepen. Achteraf is het verwonderlijk dat men erin slaagde uit 
de verwrongen, door brand, vocht en bomsplinters aangetaste rekken, weer glanzende, 
onberispelijk werkende installaties op te bouwen, die onmiddellijk een rol konden 
spelen bij de nationale wederopbouw, (foto PTT.)

108 en 109. De 13e juli 1955 is in het bestaan van PTI een belangrijke datum. Op die 
datum toch werd de eerste groep van automatische telefooncentrales voor openbaar 
verkeer, vervaardigd volgens geheel in het bedrijf ontwikkelde principes, officieel in 
dienst gesteld. Burgemeesters, PTT-functionarissen, vertegenwoordigers van handel 
en nijverheid en vertegenwoordigers van Philips waren hierbij aanwezig. Behalve de 
centrale in Winschoten, werden die dag de — eveneens door PTI uitgeruste —eindcen- 
trales in tien omliggende plaatsen in dienst gesteld, tot grote vreugde van de gehele 
streek. Op foto 108, gemaakt tijdens een rondgang door de centrale Winschoten komen 
voor, v.l.n.r. ir. H. Furstner, directeur N.V. Philips’ Telecommunicatie Industrie; 
C. B. J. de Jager, directeur N.V. Philips’ Telecommunicatie Industrie; Ir. J. D. H. van der 
Toorn, directeur-generaal der PTT; daarachter: J. D. F. Steenhuizen, chef binnen
dienst van de centrale; mr. A. J. Romijn, burgemeester van Winschoten en dr. L. 
Neher, voormalig directeur-generaal der PTT, tijdens wiens ambtstermijn de opdracht 
tot de levering van de centrale-apparatuur was verleend. (108: foto PTT.)

110. Belangrijk onderdeel van elke automatische telefooncentrale vormen de kiezers; 
de mechanismen, die reagerend op de elektrische impulsen opgewekt door het draaien 
aan de kiesschijf, de gewenste verbindingen tot stand brengen. Gebruik makend van 
de principes, verwerkt in het ontkoppelmechanisme van de Instantuner (palknop, zie 
ook 84), werd een nieuw type draaikiezer ontwikkeld. Vooral de hoge snelheid, die 
deze“Unk-kiezer” in staat stelt om met zijn borstelarmen ruim driehonderd contacten 
per seconde met grote nauwkeurigheid af te tasten, is een opvallende eigenschap. Tal 
van bijzondere mogelijkheden konden daardoor worden verwezenlijkt. Nadien zijn 
nieuwe typen ontwikkeld, waarin niet langer de mechanische ontkoppelinrichting is 
toegepast en waarbij met behoud van de hoge snelheid en nauwkeurigheid het in
stellen langs elektrische weg tot stand wordt gebracht.
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iii. De kiezers in een telefooncentrale vormen slechts schakels in de uiteindelijk tot 
stand te brengen elektrische verbinding waarover de gesprcksstroompjes van beide 
sprekers worden geleid. En omdat elke kiezer is aangebracht op een knooppunt waar 
vele verschillende gesprekswegen samenkomen, zien we bij de kiezers grote concen
traties van draden optreden. De groep van tezamen gemonteerde kiezers, welker 
contactbanken de foto toont, vereist een stuk-voor-stuk aansluiten, een nauwkeurig 
werk, dat grote vaardigheid en een scherp oog, alsmede een uitgesproken zin voor 
orde vergt.

Bij het produktieproces van installaties voor automatische telefonie ontmoeti iz.
men steeds weer de worsteling met gecompliceerde draadbundcls. Op ruime schaal 
wordt daarom gebruik gemaakt van tevoren tot zogenaamde “draadbomen” samen
gevlochten draadbundels (zie aantekening bij foto 113). Dit ontheft het montage- 
personeel echter niet van de taak draadje voor draadje — en dat zijn er in een betrekkelijk 
klein onderdeel vaak al vele honderden! — deugdelijk aan de juiste aansluitpunten te 
solderen. Vooral terstond na het op zijn plaats aanbrengen van een draadboom is het 
totale beeld met de talloze losse en in alle richtingen uitstekende draadeinden weinig 
hoopgevend. Wanneer het soldeerwerk echter is voltooid, is dit beeld volkomen ge
wijzigd, want behalve ervoor te zorgen dat alle aansluitingen worden gemaakt, is het 
de taak van het montagepersoneel de bedrading zo overzichtelijk te vormen, dat latere 
controle of wijziging mogelijk zal zijn.

113. De draadbomen, die soms grote afmetingen hebben en uit vele honderden meters 
draad bestaan, worden gevormd op speciale planken, voorzien van pennen, waartussen 
en waaromheen de verschillend gekleurde draden volgens een voorgeschreven schema 
moeten worden aangebracht. Verschillende kleuren, omdat deze later degenen die de 
draadboom in de installatie moeten monteren een aanwijzing geven, aan welk punt 
een bepaalde geleider moet worden vastgesoldeerd. Een veelkleurigheid die, tezamen 
met het soms bizarre verloop van de draden, het werk op vormplanken doet denken 
aan een nieuw soort borduurwerk.

i

;:
114. Naast de automatische telefonie voor zogenaamde openbare centrales (zoals die 
voor Winschoten, zie onder meer foto 109), heeft zich een geheel eigen techniek 
ontwikkeld ten behoeve van de huistelefonie. Afhankelijk van de omvang van het 
verkeer en de aantallen aangesloten toestellen worden de daarvoor gebruikte automa
tische centrales vervaardigd in uitvoeringen die variëren van een kleine, met metalen 
kap afgesloten centrale voor montage tegen de muur, tot kamers vullende installaties, 
die uit vele rijen rekken zijn samengesteld. De kleinere centrales zijn zo compleet dat 
zij wel eens, in geval van bijzondere spoed, per vliegtuig werden verzonden. De foto 
toont zo’n super-spoedgeval: het inladen op Schiphol van een installatie voor een 
maximum van 46 aangesloten toestellen en 10 netlijnen in een toestel van de KLM 
van de dienst op Zuid-Amerika.

t

Duizenden huiscentrales verlieten de PTI-fabrieken om in alle delen van de ;U5.
wereld hun diensten te bewijzen. Ter markering van dit feit moge deze foto worden 
opgenomen: het Palacio de la Luz te Montevideo (het hoofdkantoor van UTE, de 
PTT van Uruguay), waarin een huiscentrale werd geplaatst van 400 nummers en 70 
netlijnen, (foto UTE, Montevideo.)

i

;351
;

i

•/
ƒ



116. Dat huistelefooninstallatics soms van een omvang dienen te zijn, die overeen
komt met die van een centrale van een middelgrote stad laat zich aantonen in de tele- 
foonuitrusting, geleverd aan het Gemeente-Energiebedrijf te Amsterdam dat zowel de 
gas- als elektriciteitsvoorziening in de hoofdstad verzorgt. Voor de verspreide elek
trische centrales, gasfabrieken, schakelstations en kantoorgebouwen leverde PTI in 
totaal zes automatische centrales van het type UB 49a, die echter door onderlinge 
koppeling fungeren alsof het hier één enkele centrale betreft. Ook de bediening door 
telefonistes ten behoeve van degenen die de dienst opbellen, is op één plaats gecon
centreerd in een smaakvol ingerichte ruimte van het administratiegebouw aan de 
Tesselschadestraat. De moderne bedientafel, hier in reeks geplaatst, werd in 1957 
opgenomen in de Nederlandse inzending voor de fameuze Triënnale te Milaan.

117. Na de automatische telefooncentrales voor openbare telefonie type U R 49 en na 
die van het type UB 49a (voor de uitrusting van grote huistelefonieprojecten) kon aan 
het einde van 1957 een nieuwe type huistelefooncentrale ten doop worden gehouden: 
de H 1. Dit nieuwe produkt, bestemd voor huisinstallaties met een aantal aangesloten 
toestellen tussen 50 en 300, wordt vervaardigd volgens geheel nieuwe constructieve 
principes. De kast, waarin de centrale is gemonteerd, vertoont sterke overeenkomst 
met de bekende tweedeurs-kantoorkasten (dit in tegenstelling met de uitvoering, 
afgebeeld op de foto, die een centrale met glazen deuren betreft, bestemd voor instal
latie in het Nederlandse paviljoen op de Wereldtentoonstelling Brussel 1958). De 
mechanische inhoud, onderverdeeld in kleine eenheden, is zodanig van uitvoering, dat 
de montage bij de gebruiker snel en zonder een enkele soldeerverbinding te maken kan 
geschieden.

118. De telegraaf, in de loop van zijn meer dan honderdjarig bestaan al herhaalde 
malen aan het einde van zijn technische ontwikkeling geacht, vertoont het opmerkelijk 
vermogen zich telkens weer door nieuwe vondsten te verjongen en daardoor weer in 
het middelpunt van de belangstelling te komen. Nu sinds enige tijd de principes van 
de automatische verbindingsopbouw, bekend uit de telefonie, met behulp van verre- 
schrijvers op de telegrafie worden toegepast, worden tal van nieuwe werkterreinen 
voor het elektrische schriftelijke berichtenverkeer aan de bestaande taken toegevoegd. 
De ontwikkelingsafdelingen van PTI dienden zich al in een vroeg stadium met de 
problematiek van automatische telegraaf- en telexcentrales bezig te houden ten behoeve 
van het project Argentinië. Daartoe behoren immers enige telegrafie-schakelcentra die 
in de hoofdstad Buenos Aires worden opgesteld. Voortbouwend op de kennis vergaard 
bij de ontwikkeling en fabricage van deze installaties, ontwierpen de schakeltechnici 
van PTI centrale-apparatuur, speciaal van nut voor luchtvaartmaatschappijen. Foto 
118 geeft een beeld van de bedientafels van zo’n installatie, opgesteld in Londen en in 
1956 in bedrijf gesteld, (foto Art Wood Ltd, Londen.)

119. Het is de taak van de automatisch werkende apparatuur, zoveel mogelijk werk 
van het bedienend personeel op de knooppunten van het verreschrijvernetwerk der 
burgerluchtvaartmaatschappijen over te nemen. De luchtvaartmaatschappijen hebben 
die verreschrij ver verbindingen nodig voor een snelle uitwisseling van berichten 
tussen de diensten op de verschillende vliegvelden in binnen- en buitenland en diverse 
kantoren. Dit net, door verschillende maatschappijen gezamenlijk gebruikt — de lijnen 
worden meestal van PTT gehuurd — heeft een aantal schakelcentra, die geleidelijk
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met automatische apparatuur zullen worden uitgerust. De centrale te Londen, in 
beheer bij de British European Airways, is in haar soort de modernste van de wereld, 
(foto Art Wood Ltd, Londen.)

izo. Voor de zeer gespecialiseerde vakkennis, die de produktie vereiste van de NSF 
— en later meer nog van PTI — kon niet worden volstaan met de opleidingen, die de 
verschillende bestaande inrichtingen van onderwijs gaven. Reeds weinige jaren na de 
stichting van het bedrijf werd daarom begonnen met het geven van aanvullend onder
richt, waaruit een volledige bedrijfsschool ontstond. Bij het 25-jarig bestaan daarvan, 
op 2 april 1954, kreeg de school de eervolle en inspirerende naam Dr. A. F. Philips-school. 
Een door de leerlingen vervaardigde naamplaat, bevestigd naast de hoofdingang, werd 
door ir. F. J. Philips op 14 april daaraanvolgend onthuld, in het bijzijn van onder 
anderen de burgemeesters van Hilversum en Huizen. Bij die gelegenheid zei ir. Philips 
onder meer het volgende: “Het is voor mij een ogenblik van bijzondere emotie, de 
naam van mijn vader verbonden te zien aan een werk, dat zijn grote belangstelling had: 
het onderwijs. Mijn vader heeft zich steeds op het standpunt gesteld, dat de taak van 
de ondernemer niet ophoudt met het leveren van goede produkten: hij dient ook bij te 
dragen tot de ontwikkeling van de in zijn bedrijf werkende mensen, zodat hun werk 
hen grotere voldoening in het leven zal schenken”.

121. Tot de sociale aspecten, die in de loop van veertig jaren een steeds groter rol in 
het bedrijf zijn gaan spelen, moet ook de medische zorg worden gerekend. De Medische 
Afdeling rekent het al lang niet meer alleen tot haar taak om geneeskundige hulp 
te verlenen aan diegenen, die tijdens het werk daaraan een niet-voorziene behoefte 
krijgen, of om controlerend op te treden in geval van ziekte. Zeer belangrijk is bij
voorbeeld al hetgene wat deze afdeling thans verricht om ongevallen en ziekten te 
voorkomen; een arbeid die zich ook uitstrekt tot de gezinsleden van het personeel. 
De recente inentingsactie ter bestrijding van het gevaar voor kinderverlamming is van 
dit laatste een voorbeeld. De nieuwe behuizing van de Medische Afdeling in het Sociaal 
Centrum (zie ook foto 13), maakte het mogelijk de grote stroom van moeders en kin
deren telkens in enkele uren te verwerken.

122. Reeds in 1927 werd op het fabriekscomplex Jan van der Heydenstraat een speciaal 
voor dit doel gebouwde kantine voor het personeel in gebruik genomen (gebouw V), 
dat het volgend jaar werd aangevuld met een voorbouw (gebouw U) waarin ook een 
beambtenkantine was ondergebracht. Dit laatste deel is tot stand gekomen onder 
architektuur van K. van den Berg, dezelfde, die ook het zendergebouw van de ND O 
te Huizen NH heeft ontworpen. Typische bijzonderheid van deze eerste kantine is 
nog, dat na het gereedkomen de NSF een aanslag voor de personele belasting ontving. 
De belastingdienst bleek namelijk van mening, dat het bezit van een kantine, en zeker 
een in een uitvoering als die van de NSF, als ... luxe moest worden beschouwd. Het 
kostte enige maanden, alvorens de directie genoegzaam had weten aan te tonen, dat 
hier van overdaad geen sprake was! Welk een verandering van sociaal inzicht in 
nauwelijks dertig jaren! In 1945 heeft het kantinegebouw eerst enige tijd dienst gedaan 
als noodhospitaal, waarin lijders aan hongeroedeem werden behandeld. Tot 1952 
vervulde het weer zijn oorspronkelijke taak. Gedurende de jaren 1952 tot 1956, toen 
alle beschikbare ruimte voor een snel toenemende produktie moest worden gebruikt, 
werd toch een tijdelijke oplossing gevonden door een loods van golfplaten tot kantine in
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terichten. De gebouwen U/V huisvestten in die tijd onder meer de radar-ontwerpgroep. 
Tegenwoordig zijn daar onder meer ondergebracht de postkamer en de mechanische 
bedrijfsadministratie. Sedert 1956 wordt beschikt over twee ruime en lichte kantines in 
het Sociaal Centrum. Een bijzonder gebouw overigens: het hoogste, het nieuwste en 
. .. het laatste, waarvoor nog plaats was op het oorspronkelijke fabrieksterrein; ook 
het enige van waaruit thans nog, over de omringende huizenblokken heen, een blik 
kan worden geworpen op de heide, die vroeger de fabriek omringde.

123. Ter afsluiting van het fotomateriaal twee souvenirs aan gepasseerde herdenkings
dagen. In de eerste plaats een foto van het tienjarig bestaan: op 27 februari 1928 liet de 
staf zich met enige der ontvangen bloemstukken fotograferen voor de ingang van het 
kantoorgebouw. Op deze foto vindt men de volgende personen verzameld: de heren 
Hogenbirk, Stoel, Badings, Put, Van Summeren, De Vries, Boonacker, Oelkers, Rie- 
chers, Nieuweboer, De Gruyter, ir. De Jongh, Gieskes, Van Arkel, Den Tuinder, Haks, 
mej. Scherpenzeel, de heren Tolk, Burbanks, White, Rauch, Scheeper, Dubois, Rugge- 
berg, Giesen, Sicwcrs, Nieuwenhuis, Verzijl, Van der Heyden, Roes, Verhcy, West- 
dijk, Otten, Buesink, Boosman en Hullen.

124. De bijeenkomst op 27 februari 1948 ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan 
— mede ter viering van het vijfentwintigjarig bestaan, dat in de oorlogsjaren was 
gepasseerd. Op het spreekgestoelte directeur J. G. E. Gieskes. Onder de vele gasten 
vielen op te merken: de burgemeester van Hilversum mr. ). A. G. M. van Hellenberg 
Hubar (f 4 juni 1951), vergezeld van het volledig College van Wethouders; van de zijde 
van de Raad van Bestuur van Philips’ Gloeilampenfabrieken de heren ir. P. F. S. Otten, 
ir. F. J. Philips en O. M. E. Loupart; van de zijde der grondvesters van het oorspronkelijke 
bedrijf de heren D. Hudig L. j.zn. (behalve oprichter, veertig jaren lang commissaris 
van de N. V. geweest!) en ir. G. L. Tegelberg (f 3 april 1949). Het was een groot moment, 
waarop een spanne van dertig jaren, vol van velerlei spanningen — elektrische cn 
andere — werd afgesloten.
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Gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem, de tekst — gezet 
uit de Romulus van J. van Krimpen — in boekdruk, de afbeeldingen in 
diepdruk op papier Bodoni van Proost en Brandt N.V., te Amsterdam. 

Gebonden door J. Brandt & Zoon te Amsterdam.
Typografie van H. Clewits.
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