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Als géén ander begreep Plesman in
1930, dat de ontwikkeling van de
KLM op de Indië-route beslissend was
voor het voortbestaan van zijn maat
schappij en zijn ijzersterke intuïtie
herkende in de radiotelegrafie, oren en
stem van de Fokkers, een garantie
voor vliegveiligheid en vluchtregelmaat, die geen enkel ander middel
hem kon geven.
Beide waren hét criterium voor
survival.

Zoals de Noord-Atlantischeroute na
de oorlog de ruggegraat van de KLM
vormde zo was de Indië-route dit vóór
de oorlog.
En
Plesman’s
radiotelegrafisten
hadden in deze ontwikkeling vanaf
1930 mede een primaire taak.
Zes jaar eerder had Willem Vogt hem
hiervoor de ogen geopend.
In vijf jaar tijd zorgden perfecte
Morse-telegrafieverbindingen mede
voor het ontstaan van een operatio
neel volwassen luchtlijn, de langste ter
wereld, met een regelmaat, zoals nim
mer bereikt werd door andere inter
nationale luchtvaartmaatschappijen.

Dit boek beschrijft de glorietijd van
professionele radiotelegrafie in de
vooroorlogse KLM-vluchtoperaties,
de bijzondere communicatieprestatie
tijdens de oorlog op de BristolLissabon route, de grote flexibiliteit
van de na-oorlogse KLM-radiotelegrafisten en hun geleidelijke elimina
tie uit de vliegtuigen door nieuwere
telefonie-apparatuur.

Thans een corps in vergetelheid,
vroeger een fundamentele bouwsteen
voor ’s-werelds oudste luchtvaart
maatschappij.
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Voorwoord
De oud-telegrafisten van de K.L.M., die zich veel moeite gegeven hebben om
met dit boek hun Corps te kunnen herdenken en om de gedachte aan hun
werk levend te houden, hebben een nuttige taak verricht. De 35 jaren, waarin
dat Corps bestaan heeft, moeten niet in de vergetelheid raken. Daarvoor
vormt de episode, waarin het welslagen van vluchten voor zo’n belangrijk
deel ook van de mannen achter de seinsleutel afhing (en dat was de tijd, waar
in de K..L.M. internationaal aan de top stond en onderweg naar het Verre
Oosten met haar langste luchtlijn ter wereld onmiskenbaar de beste maat
schappij was) een te belangrijk brok Nederlandse luchtvaartgeschiedenis.
Dat is onze overtuiging. Die schrijven we niet neer omdat we wel eens een
keer in de nevel onderweg naar Londen een briefje met de koers naar
Croydon toegereikt hebben gekregen, zonder hetwelk we die dag dat grasveld
niet gevonden zouden hebben. Die overtuiging komt voort uit ons terug
kijken op, samen, 40.000 vlieguren. De herinneringen aan gezagvoering
boven de aarde gedurende haast vijfjaren, dagen en nachten, doet ons tegen
de telegrafisten ”En dank je wel, Sparks!” zeggen. ”Zonder jou waren we die
keer in de zandstorm beslist heel Bagdad voorbijgevlogen ... en wat dan?! En
als we die keer in de moesson ondanks alle onweerslawaai in je koptelefoon
niet van je hadden gehoord, dat Rangoon onder water stond zodat we nog nét
op tijd naar Akyab konden uitwijken, hadden we dit boek van jullie niet
kunnen inleiden.” Om maarenkele van vele, vele voorbeelden te noemen.
De blauwe maandag, waarop de zuinige K.L.M. probeerde om de vliegers het
Morse-alphabet te leren en dan zelf een seinsleutel te laten bedienen, was na
enkele kluchtvluchten gauw om. En daar zat dan ineens een echte telegrafist
naast of achter ons. We hebben hem met zeer groot wantrouwen ontvangen.
Maar waarachtig: hij kon stuurkoersen leveren! En weerberichten! Die had
den we vaker niet nodig dan wel, maar ze namen onderweg veel slopende
twijfels weg. Hij gaf, hartje moesson boven de Golf van Bengalen Nederlands
nieuws dat hij van Nederlandse schepen oppikte; dat hadden we helemaal
niet nodig om in het leven te blijven, maar ’t was in die heluren heilzaam om
te beseffen, dat we nog ergens bij hoorden. Hij gaf aankomsturen, zodat we na
de landing niet een heet, verlaten woestijnveld, doch ook koele glazen lemon
squash vonden. In tropenonweers om de ogen voor dicht te knijpen, reikte hij
ons de richting van opklaringen terwijl het Sint Elmusvuur vrijwel uit zijn
oren en neus vonkte. Mooie mannen!
Vijfendertig jaren heeft het mogen duren. Toen heeft de technische ontwik
keling hen werkeloos gemaakt omdat allengs de vliegers zelf met telefonie
alle gewenste contacten konden gaan maken. Zo gaat dat met het werk en de
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mensen. Niets aan te doen. Maar tegen onrechtvaardig vergeten is wél wat te
doen. Door bijvoorbeeld een boek als dit uit te geven.
Ze zijn weer verdwenen uit onze vliegtuigen, onze telegrafisten. Natuurlijk:
telefonie ging sneller en directer en werd even bedrijfszeker. Toch zouden
sommige grote luchtvaartrampen misschien niet hebben plaatsgevonden
wanneer in kritieke ogenblikken met duidelijke internationale Morse code
taal gecommuniceerd was, in plaats van met elkaar storende spreekstemmen
in een voor alle partijen vreemde taal. Hoe dit zij: voortbestaan van ons tele
grafistencorps zit er, na een roemruchte periode van vakmanschap, toe
wijding en offervaardigheid, niet meer in.
Aan dat corps wordt in onze vaderlandse luchtvaartwereld niet anders dan
met plezier, lof en erkentelijkheid teruggedacht. En dat wij, zeker ook
namens alle andere gezagvoerders van onze tijd, dit boek mochten inleiden in
warme, kameraadschappelijke herinnering, vinden we een voorrecht.
Evert van Dijk
Adriaan Viruly
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Hoofdstuk 1

Nog meer rommel aan boord?
Schiphol in de jaren tachtig. Een voortdurend komen en gaan van verkeers
vliegtuigen van meer dan vijftig maatschappijen: grote aluminium bakbees
ten, uitgerust met krachtige straalmotoren, die zo’n toestel met een paar
honderd passagiers plus nog een flinke lading vrachtgoed en post binnen vier
entwintig uur naar het andere eind van de aarde brengen. Niemand vindt dat
nog iets bijzonders en de meeste mensen stappen er even gemakkelijk in als in
de bus naar de stad. Luchtverkeer is immers gewoon geworden en de aarde is
dankzij al die snelle vogels met hun metalen vleugels aanzienlijk kleiner
geworden. Wat eens onbereikbaar ver leek is nu nog maar een dag vliegen van
ons verwijderd.
Toch is die hele vliegerij nog nauwelijks een mensenleeftijd oud. Pas in het
begin van deze eeuw is zij heel aarzelend gestart en er zijn nog heel wat
mensen onder ons die de geschiedenis van het luchtverkeer vrijwel van het
begin afhebben meegemaakt. Het was, om precies te zijn, op 17 december
1903 dat in de Verenigde Staten de gebroeders Orville en Wilbur Wright het
klaarspeelden om met een zelfontworpen en gebouwd tweedekker-vliegtuig,
aangedreven door een eveneens door hen zelf vervaardigde 12 pk motor, een
sprongetje van 36 meter door de lucht te maken, ongeveer even ver als een
moderne jet lang is. Voor het eerst had een bestuurbaar motorvliegtuig op
eigen kracht gevlogen! Het stelde nog nauwelijks iets voor, maar het was een
begin. Een begin dat een stormachtige, pijlsnelle ontwikkeling inluidde.
Dit allereerste minivluchtje werd spoedig gevolgd door meerdere, niet alleen
van de Wrights maar ook van andere pioniers, zowel in Amerika als in
Europa. Het was uiteraard nog een zeer riskante bezigheid en menige jeug
dige pionier moest zijn vliegpogingen met de dood bekopen. Vliegen was
voor de mens niet weggelegd, zeiden wijze mannen in die dagen, en voor wie
het desondanks toch probeerde was het de kortste en zekerste weg naar een
voortijdig einde. Maar wie eenmaal door de vliegkoorts bezeten was, trok
zich van deze wijze vermaningen niets aan en bleef doorvliegen, zolang hij er
levend van afkwam. Sommige pioniers vergenoegden zich met het geven van
vliegdemonstraties, anderen waagden zich verder van de min of meer be
schermende omgeving van het vliegterrein en maakten de eerste overlandvluchten. Er werden al gauw vliegwedstrijden georganiseerd waarbij het
erom ging, zo snel mogelijk een bepaalde route af te leggen.
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Over het nut van een en ander waren de geleerden het in die dagen beslist niet
met elkaar eens. Wel werd al gauw duidelijk dat er, ondanks het feit dat men
in het algemeen alleen maar bij goed en rustig weer vloog, een mogelijkheid
moest zijn om met een vliegend vliegtuig in contact te komen, om bepaalde
informaties aan de vlieger te kunnen doorgeven, of van hem te kunnen ont
vangen. Omdat de vliegtuigen gewoonlijk erg laag vlogen, kon dat dikwijls
gebeuren met vlaggeseinen of door het uitleggen van gekleurde doeken op de
grond. Erg ideaal was dit natuurlijk niet en bovendien kon de vlieger op geen
enkele manier te kennen geven, dat hij de bewuste boodschap had ontvangen,
laat staan dat hij zelf een bericht kon doorgeven. Het enige dat hij soms kon
doen, was het krabbelen van een boodschap op een papiertje, dat hij daarna
in een kokertje of aan een zwaar voorwerp naar beneden gooide. Maar dat
was al, en het was bovendien wel een erg primitieve manier van doen.
Veel verder was men in die jaren al gegaan met luchtschepen, die in de jaren
vóór 1914 vrij veel werden gebruikt; zij waren rustiger en betrouwbaarder
dan vliegtuigen en konden ook veel grotere afstanden afleggen. Bovendien
had men aan boord veel meer ruimte en daarom bleek het mogelijk om een
aantal luchtschepen uit te rusten met een draadloze zend- en ontvanginstallatie. In de scheepvaart kende men die al sinds 1909, toen de meeste grote
rederijen besloten om hun schepen hiermee te gaan uitrusten, nadat enkele
malen overtuigend was bewezen, dat reddingsacties voor een schip in nood,
dat radio aan boord bleek te hebben, zeer snel op gang kwamen en leidden tot
het behoud van de opvarenden, die anders zeker verloren zouden zijn
geweest. De ontwikkeling van bruikbare radiozend- en ontvanginstallaties
met een groot bereik, is voornamelijk het werk geweest van de Italiaanse
geleerde en uitvinder Guglielmo Marconi, die hier zijn hele leven aan gewijd
heeft.
Wie was Guglielmo Marconi?
Guglielmo Marconi werd op 25 april 1874 geboren in Bologna, als zoon van
een landedelman. Zijn schoolprestaties waren niet opvallend, maar hij
toonde al op jonge leeftijd een grote belangstelling voor het nemen van aller
lei natuurkundige proeven. In het ouderlijk landhuis in Pontecchio even
buiten Bologna, waarheen de familie kort na de geboorte van Guglielmo was
verhuisd, had hij daarvoor alle ruimte. Hoewel zijn vader in feite niet zo erg
ingenomen was met de experimenteerzucht van zijn zoon, werkte hij hem
toch niet tegen; hij stelde hem zelfs van tijd tot tijd de nodige geldmiddelen ter
beschikking, vooropgesteld dat zoonlief duidelijk kon aantonen waarvoor hij
die nodig had.
Tot zijn veertiende jaar kreeg Marconi aan huis privéles, daarna bezocht hij
een college in Florence, waar zijn belangstelling voor de natuur- en schei
kunde pas goed ontwaakte. Wat hem vooral aansprak waren de theorieën van
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de natuurkundige Hertz, met betrekking tot de mogelijkheid om elektrische
signalen door de lucht - dus zonder de hulp van verbindende draden of kabels
- van de ene plaats naar de andere over te seinen. Tijdens de winter van
1894-1895 slaagde de toen twintigjarige Marconi erin om na langdurig
experimenteren draadloos een zoemer in een andere hoek van de kamer in
werking te brengen. In de daarop volgende zomer zette hij zijn proeven
buitenshuis voort en ontdekte, dat hij de signalen kon versterken, als zowel
bij de zender als bij de ontvanger gebruik werd gemaakt van antennes. Eind
1895 slaagde hij er voor het eerst in om met zijn apparatuur een afstand van
meer dan een mijl te overbruggen.
De tijd was nu aangebroken om zijn vinding verder uit te werken en voor
praktische toepassing gereed te maken. Daarvoor richtte hij zijn belangstel
ling allereerst op Engeland. Dankzij zijn moeder, die van geboorte Ierse was,
had hij van kindsaf uitstekend Engels leren spreken en mede door de goede
connecties, die zij in Engeland had, kreeg Marconi een introduktie voor de
hoofdingenieur van de Britse posterijen, Sir William Preece. De demonstra
ties, die Marconi in Engeland gaf, waren zeer overtuigend en in 1896 verwierf
hij zijn eerste patenten. Er was inmiddels al een afstand van negen mijl over
brugd. In 1896 gaf hij ook in zijn geboorteland Italië demonstraties, met als
resultaat dat hem alle gewenste steun werd toegezegd. In Engeland werd toen
de Wireless Telegraphy and Signal Company opgericht voor de exploitatie
van Marconi’s vindingen; in 1900 veranderde dit bedrijf zijn naam in
Marconi Wireless Telegraph Co., een maatschappij, die nog steeds bestaat.
Er werden niet alleen steeds meer draadloze radiostations op het vasteland
ingericht, in 1898 begon men ook de op eenzame posten geplaatste vuur
torens ermee uit te rusten en de vuurtorenwachters om te scholen in de
bediening ervan. Vooral voor de scheepvaart was dit van betekenis, wat voor
het eerst bleek op 3 maart 1899, toen een stoomschip strandde op de beruchte
Goodwin Sands en dankzij een radiobericht van het East Goodwin licht
schip, direct reddingsboten konden uitvaren, die de gehele bemanning van
boord haalden. Enige maanden later had iets soortgelijks plaats toen een
schip in het Kanaal een lichtschip ramde en dankzij de radio direct hulp
geboden kon worden. Inmiddels had men ook al geslaagde proeven genomen
met radioverbindingen tussen schepen onderling en tussen schepen en kuststations, terwijl in maart 1899 de eerste berichten over het Kanaal werden
verzonden.
In 1900 begon Marconi met de voorbereidingen voor een draadloze trans
atlantische verbinding. Hiervoor werd eerst een radiostation ingericht bij
Poldhu in Comwall en in het najaar van 1901 begon men met de bouw van
een station bij St. John op Newfoundland. In december van dat jaar slaagde
Marconi erin om hier de eerste draadloze radiosignalen vanaf Poldhu op te
vangen. Zozeer was Marconi overtuigd van de betere voortplanting over zee,
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dat hij ondanks waarschuwingen zijn antennes aan de Canadese kant vlak
aan de kust plaatste. En inderdaad stortte door afkalving van de kust zijn hele,
zeer grote antennesysteem een keer in zee. De ontwikkeling ging hiema
echter met rasse schreden verder en Marconi bleef onvermoeibaar verder
werken om zijn vindingen te perfectioneren. In 1902 kreeg hij patent op de
z.g. magnetische detector, waarmee het mogelijk werd te seinen en tegelijker
tijd te ontvangen. Ook had hij inmiddels vastgesteld, dat ’s nachts het zendbereik veel groter was dan overdag, soms zelfs wel driemaal zo ver. In steeds
meer landen vond de draadloze telegrafie nu toepassing en omdat Marconi
behalve een groot uitvinder en geleerde ook een uitstekend zakenman was,
legde hem dat uiteraard geen windeieren. Met succes bestreed hij de mening
van tegenstanders als zou hij zich bezighouden met het opwekken van "ziek
makende trillingen".
Op 15 november 1909 werd aan Marconi de Nobelprijs voor natuurkunde
toegekend, samen met professor Ferdinand Braun in Straatsburg. Tijdens de
eerste wereldoorlog stelde hij al zijn kennis en ervaring op het gebied van de
draadloze telegrafie ten dienste van de geallieerden en na de wapenstilstand
in november 1918 ging hij zijn al enige tijd bestaande plannen realiseren om
zich een drijvend tehuis te verschaffen. Hij kocht in 1919 het 700-tons jacht
"Rovenka" dat door hem werd omgedoopt in "Elettra". Tot aan zijn dood
heeft hij grotendeels aan boord van dit schip gewoond en het tevens benut als
laboratorium voor zijn onderzoekingen op het gebied van de korte en ultra
korte golven. Ook nam hij aan boord van dit schip proeven met een richtingzoeker voor schepen, een uitvinding van zijn landgenoten Bellini en Tosi.
Ook bij de ontwikkeling van de radio-omroep, voornamelijk in Engeland,
speelde Marconi een belangrijke rol.
Zijn laatste levensjaren vulde Marconi met onderzoekingen op het gebied
van de ultra-korte golven en met name het gebruik daarvan voor het over
brengen van berichten over zeer grote afstanden. Hij deed die onderzoekin
gen voornamelijk op de "Elettra", maar ook in zijn woningen in Londen en
Rome. In deze laatste stad werd hij in de nacht van 19 op 20 juli 1937 op
63-jarige leeftijd door een hartverlamming overvallen. De pogingen van een
tweetal artsen om hem in leven te houden mochten niet baten.
Naast Marconi, de grote pionier en uitvinder van de draadloze telegrafie en
telefonie, moet ook de man worden genoemd aan wie wij het codeschrift
danken, waarin telegrafische boodschappen worden overgeseind: de Ameri
kaan Samuel F. B. Morse, die in 1791 in Charlestown (Massachusets) werd
geboren en in 1872 in New York overleed. Hij ontwierp het systeem waarbij
letters, cijfers en leestekens worden voorgesteld door combinaties van punten
en strepen die door het geven van korte en lange stroomstoten, onderbroken
door kortere of langere pauzes, kunnen worden overgeseind, en in het ont
vangststation opgevangen en gedecodeerd. Dit z.g. morseschrift moet worden
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aangeleerd door de man die de seinsleutel bedient en die men een hele tijd
marconist heeft genoemd, duidelijk afgeleid van de naam Marconi, maar die
later algemeen als telegrafist werd aangeduid. Goed seinen is een vaardigheid,
die aangeleerd moet worden, en voor het juist en correct bedienen van de
seinsleutel is een zekere aanleg nodig. Snelheden van 12 tot 20 woorden per
minuut zijn de meest normale voor geoefende telegrafisten. De exameneis
voor een 1 e klas scheepscertificaat was 25 woorden per minuut in verstaan
bare taal, en 20 p/m voor codegroepen van 5 letters. Voor het 2e klas certifi
caat resp. 20 en 16 p/m. Het wereldrecord staat nog altijd op naam van de
Amerikaan Ted McElroy, die op 2 juli 1939 tijdens een Amerikaanse snel
heidswedstrijd voor telegrafisten tot 75,2 woorden per minuut kwam! Het
draadloze telegrafieverkeer berustte op het sounder principe, dus het werken
met hoorbare punt-streep fluittonen, een uitvinding van Lee de Forest, de
man die later een groot aandeel had in de ontwikkeling van de eerste radiolampen. De visueel werkende spoorweg- of PTT-telegrafisten, gewend aan
hun papierstrooktekens, moesten voor dit werken op het gehoor volledig
omgeschoold worden, en bovenal een veel hogere opneemsnelheid bereiken.
Het op je gemak een papierstrook bestuderen was er niet bij.
Het morse-alfabet werd voor de telegrafist als het ware zijn tweede moeder
taal en het merkwaardige was dat hij ermee kon corresponderen met collega’s
op de grond en in de lucht uit allerlei landen, terwijl hij, als hij ze eens bij
toeval in werkelijkheid ontmoette, zich dikwijls niet of nauwelijks verstaan
baar kon maken! Morse aanleren is in feite het te pakken krijgen van een
bepaald ritme: een streep duurt driemaal zo lang als een punt en tussen de
letters is een pauze die gelijk is aan de lengte van een streep, terwijl er tussen
twee woorden een pauze is die vijfmaal zo lang is als een punt. Een leerlingtelegrafist leert dit ritme langzaam aan en naarmate zijn ervaring groter
wordt, verhoogt men de seinsnelheid tot uiteindelijk het zenden en opnemen
bij een bepaalde snelheid een tweede natuur is geworden. Leerlingtelegrafisten hebben dan ook vaak de gewoonte om ook in hun vrije tijd woor
den en zinnen in morse om te zetten door te fluiten of met hun vingers te
trommelen, waardoor ze op hun omgeving soms een ietwat nerveuze indruk
maken. Maar het snel, duidelijk en goed kunnen seinen en opnemen moet
voor de telegrafist een automatisme worden en een zekere ”feeling” voor dit
werk kan men dan ook niet missen. Elke seinende radiotelegrafist past zijn
seinsnelheid aan bij het opneemvermogen van zijn ontvangende collega. En
deze maakt dit kenbaar via zijn eigen seintempo. Dit opneemvermogen
wordt niet alleen bepaald door vaardigheid, maar ook door het storingsniveau op de gebruikte frequentie.
In de beginjaren van de luchtvaart stond ook de radiotechniek nog in de
kinderschoenen en het motorgeluid, atmosferische storingen en andere onge
makken, maakten telefonische verbindingen tussen luchtschepen en grond11

stations minder bruikbaar, zodat er van telegrafie gebruik werd gemaakt. Het
waren in hoofdzaak militaire luchtschepen, die zend- en/of ontvanginstallaties aan boord hadden, en nadat in augustus 1914 de eerste wereldoorlog was
uitgebroken, ging men deze luchtschepen inzetten voor verkenningsvluch
ten, waarbij zij hun bevindingen naar de grond overseinden. Maar het logge,
langzame luchtschip bleek al gauw een minder geschikt oorlogswapen te zijn
vanwege zijn grote kwetsbaarheid, vooral toen men eenmaal luchtdoelartillerie en jachtvliegtuigen in gebruik ging nemen. Daarom gingen de oorlog
voerende partijen er weldra toe over om vliegtuigen voor verkenningen in te
zetten en toen er vliegtuigtypen met betere prestaties kwamen en men boven
dien de luchtschepen moest terugtrekken, ging men deze vliegtuigen ook met
radio uitrusten en werden de waarnemers getraind in het bedienen daarvan,
zodat zij onderweg hun observaties konden doorseinen en tevens berichten
van de grond konden opnemen.
Nederland wist van niets
In Nederland, waar in juli 1913 de Militaire Luchtvaartafdeling (LVA) was
opgericht, wist men van die hele ontwikkeling niets af. Het was immers
oorlog en de strijdende partijen hielden de laatste technische ontwikkelingen,
die zij toepasten angstvallig voor anderen verborgen. De vliegbasis Soesterberg had uiteraard wel telefoonverbindingen met de buitenwereld en de ver
schillende andere landingsterreinen waarover men beschikte, maar contact
met vliegtuigen in de lucht was alleen met primitieve middelen mogelijk,
zoals het al genoemde uitleggen van seinlappen en het geven van vlaggeseinen, terwijl de vliegtuigbemanningen berichten konden afwerpen of gebruik
maken van postduiven die zij aan boord van hun toestellen meenamen. Die
duiven zijn nog lang in ’s lands krijgsdienst gebleven, wat onder meer blijkt
uit een aantekening in het dagboek van de toenmalige commandant van de
LVA, kapitein H. Wallaardt Sacré, die op 11 juli 1916 noteerde: "Luitenant
Steup laat uit LVG (een geïnterneerd Duits verkenningsvliegtuig) drie post
duiven los op 500 en 1.000 meter. Komen alle drie aan."
Een ander experiment, dat men in die jaren op Soesterberg uitvoerde was, dat
met de z.g. roetpot, een blikje met roet waarvan de bodem los zat en met een
veer op zijn plaats werd gehouden. Er zat tevens een lijn aan die bodem en de
waarnemer kon door trekken aan die lijn de bodem van het potje korte of
lange tijd openen, zodat er wat roet naar buiten kon ontsnappen. De bedoe
ling was om op die manier morsetekens in de lucht te "schrijven" die men
dan beneden kon opnemen. Maar het experiment werd een grandioze mis
lukking; er werd nauwelijks iets leesbaars geproduceerd en de vlieger en zijn
waarnemer zagen er na de vlucht uit als schoorsteenvegers!
Telegrafie was natuurlijk in Nederland wel bekend, want vanaf 1910 waren
ook de Nederlandse koopvaardijschepen uitgerust met stations voor draad-
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loze telegrafie. Deze mobiele stations werden geëxploiteerd door de Marconi
International Marine Communication Company in Londen en haar zuster
bedrijf in Brussel en aanvankelijk werd de apparatuur bediend door Engelse
telegrafisten. De betrokken maatschappijen wilden ze echter zo snel mogelijk
vervangen door Nederlandse telegrafisten. Daarom had de Belgische
Marconi maatschappij in 1910 in Rotterdam een opleidingsschool voor
radiotelegrafisten gevestigd, waarvoor de leerlingen werden gerecruteerd uit
telegrafisten van de PTT, de spoorwegen en het leger, die hun vaste rijksbaan
opgaven voor een meer avontuurlijk bestaan op zee. Het was de eerste oplei
ding voor radiotelegrafisten op het vasteland van Europa en daarom telde
men onder de leerlingen al gauw ook andere nationaliteiten, o.a. Noren,
Zweden, Denen, Belgen, Oosten rij kers, Zwitsers en Portugezen. Het onder
wijs werd dan ook in het Engels gegeven. Na hun eerste scholing aan de wal,
voltooiden zij hun opleiding aan boord van een Nederlands koopvaardij
schip, tot zij tenslotte naar hun eigen land terugkeerden.
Na 191 1 werd het echter als gevolg van een wetswijziging een vereiste, dat een
telegrafist aan boord van een Nederlands schip een Rijks-certificaat bezat,
waarvoor het examen in het Nederlands werd afgenomen. Daardoor konden
er geen buitenlanders meer dienst doen aan boord van Nederlandse schepen.
De vraag naar Nederlandse telegrafisten werd nu zo groot, dat men ook leer
lingen zonder enige ervaring op dit gebied moest gaan opleiden, waardoor de
opleiding veel langer duurde. In 1914 werd daarom in Amsterdam een
tweede opleidingsschool opgericht, maar omdat deze beide Marconi-scholen
samen nog de vraag naar Nederlandse telegrafisten niet aankonden, ontston
den er weldra ook enige particuliere opleidingsscholen, als eerste het bekende
Rotterdamse Radio-lnstituut Steehouwer, dat op 16 januari 1918 werd op
gericht.
Ook wat de exploitatie betreft had zich een verandering voltrokken. Tot de
eerste wereldoorlog huurden de Nederlandse reders hun radiozenders en
-ontvangers van de Brusselse dochteronderneming van Marconi, de Société
Anonyme International de Télégraphie (SAIT), die er de telegrafisten bij
leverde, zodat, aldus beschrijft W. Vogt in zijn boek ”Een leven met radio”,
”de reders van schepen konden volstaan met een contract te sluiten met de
Brusselse onderneming, om zowel de materialen te krijgen, als de deskundige
bedienaars ervan. Zij konden ervan verzekerd zijn, dat alle wetgeving op het
gebied van de draadloze telegrafie in acht genomen werd en de corresponden
tie - zowel over dienstzaken als afkomstig van de passagiers en de bemanning
- de juiste behandeling genoot. De draadloze telegrafie was nieuw: in de ogen
van de reders een ingewikkelde zaak die je ’t best aan vakmensen kon over
laten.”
Na het uitbreken van de eerste wereldoorlog werd het SAIT-kantoor in Brus
sel, zijnde het Belgisch filiaal van een Engels bedrijf, gesloten. De reders richt13

ten toen een Nederlands bedrijf op, Radio-Holland, dat deze taak ovemam.
Voorlopig bleef men doorwerken met de oude Marconi-apparatuur uit de
Brusselse tijd, maar het was duidelijk dat er weldra nieuwe apparaten moes
ten komen, die men echter niet uit het buitenland kon betrekken. Door vrij
wel dezelfde aandeelhouders, die Radio-Holland hadden opgericht, werd
daarom in Hilversum de Nederlandse Seintoestellen Fabriek opgericht, met
als doel de vervaardiging van scheepstelegrafen, scheepskompassen, radio
zenders en ontvangers, met, voorlopig, als enige afnemer Radio-Holland.
Verrassing
In de Nederlandse scheepvaartwereld kende men dus in de oorlogsjaren de
draadloze telegrafie al een tijd en ook het leger maakte er al gebruik van,
evenals de marine. Maar dat dergelijke apparatuur ooit in vliegtuigen zou
kunnen worden gebruikt, verwachtte toen nog niemand. Groot was dan ook
de verrassing voor de Soesterbergers, toen er in december 1915 een Duits
Albatross D.III verkenningsvliegtuig werd binnengebracht, dat op 15 decem
ber een noodlanding had gemaakt bij Aardenburg in Zeeland en daarna was
geïnterneerd. In dat vliegtuig ontdekte men nl. een zendapparaat voor draad
loze telegrafie, iets, dat tot op dat moment in de kringen van de Nederlandse
militaire vliegerij, totaal onbekend was. Het kostbare apparaat werd meteen
grondig bestudeerd en beproefd en aan de Nederlandse Seintoestellen
Fabriek werd opdracht gegeven, om tien van deze installaties te leveren. Het
hele jaar 1916 werd besteed aan proefnemingen met deze z.g. fluitvonkzender (wij spraken vroeger van bluschvonk-zender met ruitertjes), maar het
duurde tot 27 april 1917, voordat men het in de lucht kon beproeven, en wel
in een geïnterneerd Duits LVG-toesteL De reeds genoemde Albatross uit
1915 werd het tweede LV A-toestel met een radiozender aan boord.
Er waren intussen nog meer vliegtuigen van de oorlogvoerende partijen op
Nederlands grondgebied geland en geïnterneerd, die radio aan boord bleken
te hebben en alles wat de LVA op deze onverwachte en goedkope manier in
handen kon krijgen, werd uiteraard in dank geaccepteerd. Op 12 mei 1917
had men een nieuwe sensatie: bij Cadzand landde toen een Engelse Sopwith
1 */2 Strutter die niet alleen een zendinstallatie aan boord had, maar ook een
ontvangapparaat. Voor het eerst kon men nu over en weer met elkaar in ver
binding komen en op 5 juli van hetzelfde jaar, nam men de eerste proeven
met de geïnterneerde Sopwith, proeven die weliswaar slaagden, maar waarbij
men toch niet al teveel kon opvangen, omdat de ontvanger nogal zwak bleek
te zijn. Nadat een week later bij een "grote oefening" zowel de Sopwith als de
Albatross (met alleen een zender) waren ingezet, kwam de zaak eerst goed in
beweging. In een voorstel van de Commandant van de LVA aan de Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht lezen wij hierover het volgende: "het
laatste geïnterneerde Engelse vliegtuig had een complete ontvanginstallatie
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aan boord, die geheel in orde bleek. Een en ander kan volgens ontvangen
mededeling van de Chef van de Draadloze Telegrafie der Landmacht hier te
lande worden nagemaakt. Het zal daarom nodig zijn dadelijk opdracht te
doen geven voor het namaken, en wel voorlopig van zoveel opvanginrich
tingen als er zendstations zijn aangemaakt, vermeerderd met eventueel nodig
geachte reserve. Teneinde de vliegtuigen te kunnen bereiken zal een zend
station te Soesterberg moeten worden opgericht voor een zendbereik van 100 km”. Het aldus gedane verzoek betekende het begin van de Radiodienst
van de Luchtvaartafdeling op Soesterberg, die werd gevestigd in het bij oudSoesterbergers nog bekende groene gebouwtje en die later ook in de eerste
jaren van de burgerluchtvaart nog een rol zou spelen. Dat de in 1917 opge
richte Marine Luchtvaartdienst, die in het bezit kwam van geïnterneerde
watervliegtuigen met radio aan boord, hier eveneens een dankbaar gebruik
van ging maken, spreekt natuurlijk vanzelf.
Het einde van de eerste wereldoorlog in november 1918 leidde, zoals bekend,
tot de opening van de eerste commerciële luchtdiensten. Men had immers
grote aantallen vliegtuigen staan waarvoor men niets meer te doen had, plus
honderden jonge ex-oorlogsvliegers, die graag wilden blijven doorvliegen.
Die vliegtuigen waren bovendien stukken beter dan de wankele bouwsels,
waarmee men in 1914 de oorlog was ingegaan. Al tijdens de oorlog was daar
om hier en daar het idee geopperd, om er te zijner tijd post, goederen en zelfs
passagiers mee te gaan vervoeren. Een zekere Albert Plesman, luitenantvlieger bij de LVA op Soesterberg, was een van diegenen, die er rotsvast van
overtuigd waren, dat ”dat vliegen dat nu een hel is, straks een hemel kan
worden”. Maar voorlopig werd er door zijn collega-vliegers alleen nog maar
gelachen om Plesman met zijn ideeën, hoewel menigeen van hen later als
vliegerbij hem in dienst zou treden.

Waalhaven nam het over
Toen in 1919 de eerste luchtverbindingen een feit waren, ontstond er vanzelf
ook vraag naar verbindingen. Voorlopig ging het daarbij alleen nog om
contacten tussen grondstations, om elkaar aankomst- en vertrekmeldingen
en andere belangrijke dienstmededelingen te kunnen doorgeven. Soms ging
dit per telefoon, soms met radiotelefonie of -telegrafie, meestal via de
gebruikelijke PTT-lijnen. Toen de in oktober 1919 opgerichte KLM een jaar
later met haar eerste luchtdiensten begon, had men voor dat berichtenverkeer
in de primitieve accommodatie op Schiphol geen faciliteiten. Daarom
maakte men toen gebruik van de bestaande militaire radioverbindingen. Op
Schiphol was nl. een detachement van de Luchtvaartafdeling gestationeerd,
dat over een eigen, zij het niet al te krachtig, radiostation beschikte. De
stationschef van Schiphol gaf daarom zijn berichten per telefoon door aan dit
militaire radiostation, dat ze overseinde naar het veel krachtiger station op
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Soesterberg; daar werd dan voor doorzending naar het buitenland — in die tijd
nog vrijwel uitsluitend België, Engeland en Duitsland-zorg gedragen.
In 1920 begon men echter met de aanleg van het vliegveld Waalhaven bij
Rotterdam en men besloot om daar tevens een krachtig radiostation voor de
burgerluchtvaart in te richten, om zodoende onafhankelijk te zijn van de
militairen. Toen dit station klaar was, nam het de verzorging van het berich
tenverkeer voor de burgerluchtvaart volledig voor zijn rekening. Het station
was eigendom van de gemeente Rotterdam en het bedienend personeel was
dus in gemeentedienst. Alle berichten van en voor Schiphol liepen toen dus
voortaan via Rotterdam, aanvankelijk via enkele bovengrondse kabels, die
nogal eens gestoord werden. Later werd er echter een nieuwe ondergrondse
telefoonkabel gelegd, die het verkeer aanzienlijk verbeterde.
Toen het luchtverkeer zich verder ontwikkelde en het zich grotendeels op
Schiphol ging concentreren, was dit eigenlijk een onlogische situatie, omdat
Schiphol ook het leeuwendeel van het berichtenverkeer voor zijn rekening
nam. De verzending en de ontvangst zouden dus logischerwijze in eerste
instantie op Schiphol moeten plaatsvinden. Dit bereikte men, door wel
iswaar de zend- en ontvanginstallatie op Waalhaven te laten, maar deze
rechtstreeks vanaf Schiphol te laten bedienen. Bovendien werd besloten de
verzorging van alle radio- en meteo-faciliteiten voor de burgerluchtvaart
over te dragen aan de Dienst Luchtvaart van het Ministerie van Waterstaat,
de latere Rijksluchtvaartdienst, dat toen ook het radiostation op Waalhaven
van de gemeente Rotterdam ovemam.
Dit alles betrof alleen het berichtenverkeer tussen grondstations, voorname
lijk voor aankomst- en vertrekberichten. Omdat men ook berichten van
onderweg wilde hebben, voerde men een zeer simpel systeem in, waarbij op
verschillende punten langs de route waarnemingsposten werden gevestigd,
b.v. de vuurtorenwachters langs de kust. Deze posten kregen tot taak om
Schiphol of Waalhaven te bellen, zodra een vliegtuig hen was gepasseerd.
Omdat de toestellen gewoonlijk laag vlogen en de registratieletters er vrij
groot op stonden, leverde het vaststellen van de identiteit van een vliegtuig
geen al te grote moeilijkheden op. Omdat er nog nauwelijks vlieginstrumenten bestonden, die voldoende betrouwbaar waren, vloog men bovendien op
grondzicht via een aantal bekende punten op de route. Tussen Amsterdam en
Londen volgde men b.v. de kust tot Calais om daar over te steken naar Dover
en vervolgens de spoorlijn Dover-Londen te volgen. Men maakte tevens van
de waarnemingsposten gebruik, om de vliegers de laatste weergegevens te
verstrekken, door bij deze posten borden met bepaalde tekens uit te zetten,
hoewel men natuurlijk nooit de zekerheid had, dat de vlieger die gegevens
ook werkelijk opmerkte.
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Nog meer rommel?
Bij dit alles bleef men het gemis aan direct contact tussen het vliegtuig en de
grond als een ernstige handicap voelen. Bij de KLM werd men daar op 24
april 1924 op een diep schrijnende manier mee geconfronteerd: de Fokker
F. 111 H-NABS met de vlieger Pijl en twee passagiers, van het Londense vlieg
veld Croydon vertrokken op weg naar Waalhaven, kwam daar nooit aan. Wat
er met deze Fokker is gebeurd is zelfs nu, ruim een halve eeuw later, nog altijd
een onopgelost mysterie. Als hij toen radio aan boord had gehad, had men
wellicht ook geen daadwerkelijke hulp meer kunnen bieden, maar in ieder
geval enige zekerheid kunnen hebben omtrent wat er met de H-NABS en zijn
inzittenden was gebeurd.
De oplossing zat - uiteraard, zouden wij willen zeggen - in het beschikbaar
komen van, voor gebruik in verkeersvliegtuigen geschikte apparatuur. In
Engeland was het opnieuw Marconi, die tijdens de oorlog radiozenders en
-ontvangers voor militaire vliegtuigen had geleverd, van wien het initiatief
uitging. De militaire apparatuur werd verder ontwikkeld voor gebruik in de
burgerluchtvaart en het resultaat was een apparaat, dat werd aangeduid als de
AD.2. De energie voor deze installatie werd geleverd door een in een torpe
dovormig huis geplaatste dynamo, aangedreven door een kleine propeller,
die door de luchtstroom tijdens het vliegen tot draaien werd gebracht. Verder
gebruikte men een op een haspel gewonden sleepantenne van koperdraad,
die tijdens de vlucht gevierd werd en ongeveer zestig meter lang was; aan het
eind ervan was een gewicht van een kilogram aangebracht. Een apparaat van
dit type, werd in 1924 door Marconi ter beschikking gesteld van haar Neder
landse vertegenwoordiger, de Nederlandse Seintoestellen Fabriek, waarover
wij al eerder spraken. Bij deze fabriek werkte destijds als verkoopleider de
later door de radio zeer bekend geworden Willem Vogt, die dacht, dat deze
apparatuur wel iets voor Plesman en zijn KLM zou zijn. Hoe het verderging
heeft de heer Vogt zelf als volgt beschreven:
”Ik was in de jaren twintig werkzaam bij de Nederlandse Seintoestellen
Fabriek, tóen de vertegenwoordigster van de Marconi Wireless Cy in
Londen. Op een goede dag pak ik iets uit: een voor die tijd prachtig zend- en
ontvangapparatuurtje, uitgerust met een dynamo waarop een luchtschroef
zat. Die schroef kon je buiten boord hangen en je kreeg er niet zo’n klein
beetje vermogen mee . . .
Ik naar Plesman met dat toestel. Hij keek me donker aan en vroeg: Wat is dat
voor een ding? Moeten we nou nog meer rommel op ’t dashbord hebben?
Enfin, ik praten als Brugman. Ik heb Plesman toen gewezen op de mysterieu
ze vermissing van Pijl, de man, van wie we nu nog niet weten in welk deel van
het Kanaal hij terecht is gekomen. Goed, zei Plesman uiteindelijk, maar dan
zul je me toch gratis moeten bewijzen dat dat ding nut heeft. Heb je een vlieg
tuig nodig? Je krijgt er een.
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oio 1 Willem Vogt lest zijn installatie vlak voor vertrek op zijn legendarische vlucht naar
onden in 1924 Hij was destijds chef Verkoop van de NSF, die de Marconi Company vertegen
woordigde in Nederland. Zijn apparatuur kon zowel met telefonie als telegrafie werken, zie foto
Hij was voor de KLM de eerste onbezoldigde telegrafist. Aangezien zijn aanwezigheid aan boord
destijds niet verplicht was, opgrond van weltelijke veiligheidsvoorschriften, was zijn ongediplo
meerde status geen punt.
Philips' Telecommunicatie Industrie. Hilversum

Op een goede dag in 1924 stond ik aldus te kijken hoe een marconist van
Waalhaven achter de inmiddels in een Fokker gemonteerde apparatuur
klom, op het punt een proefvluchtje naar Brussel te maken. Toen kwam Plesman, die toen nog alle toestellen uitwuifde, aanrennen. Stop, gaat niet door!
Toestel moet naar Londen, roervlak wegbrengen voor gestrand vliegtuig!
Ik zag al mijn hoop in duigen vallen, want de marconist kon niet zo lang van
Waalhaven gemist worden, omdat Londen te verwas. Toen kreeg ik een idee.
'Meneer Plesman’, zei ik, 'laat mij meegaan naar Londen, dan hoeft de proef
niet te worden uitgesteld!’ Plesman keek me aan en zei: 'Maar dan moetje
drommels vlug wezen en in de kleren klimmen.'
Even later zat ik met vliegjas, zonder papieren en zondergeld naast Sillevis
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Foto 2 Eveneens in de mid-twintiger jaren: de heer Koopman, van de Rijksluchtvaartdienst,
achterzijn apparatuuropdegrond. Hij bedient de microfoon, maar heeft voorde 900 m eveneens
de seinsleutel tot zijn beschikking.
Beter dan welke andere folo ook. geeft deze, vergeleken met die van van de heer Strijkers weer(nr.
7), welk verschil in glamourerbestaat in de luchtvaart tussen vliegende- en grondfuncties.
Rijksluchtvaartdienst. Den Haait

Folo 3 Een wat latere uitgave van de beschreven Marconi-NSF installatie. Op het schakelkastje
rechts op de foto zit een seinsleutel. Dit apparaat kon zowel voor de telefonie als telegrafie
gebruikt worden.
Philips' Telecommunicatie Industrie. Hilversum
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vrJdo 0,1 CV1S keek zuinig . . . We zaten naast elkaar, maar het was
r»nc ^Cn onrno^e ’jk je in die open cockpit verstaanbaar te maken. Achter
. . Za e? r*Ce f)assa&iers in
koetsje, een man en een vrouw. Die zaten
emaa a gesc leiden en je wist onderweg niet eens of ze er nog wel waren.
n in, wc v legen boven de Zuidhollandse eilanden, of zo en ik heb prachtig
con act met e grond. Plesman ontving mijn stem - ik kon een klein eindje op
e c ome oen-en ik ontving hem. Hij zal in zijn bureautje op Waalhaven en
die ontvangst moet een goede indruk op hem hebben gemaakt.
aaJ CnJe nip vroeS hij- Wist ik veel. En Sillevis kon ik door het gedonder
\an e sc roe wind en de motor niet verstaan. Boven water! brulde ik.
Hoongelach aan de andere kant.
Nou, toen we eindelijk bij Calais waren en het toestel rechtsaf naar het
anaa zwenkte, wist ik natuurlijk wel waar we ongeveer zaten en ik gaf het
door. Ik was inmiddels op morse overgeschakeld en had prachtig contact met
croydon en Waalhaven. Zestig meter antenne, die ik had uitgedraaid, geeft
een goed bereik, nietwaar?
We vlogen boven schepen en ik praatte met marconisten beneden me. Die
i en ver aasd. Ben jij die kist hierboven? Dat is verdraaid aardig.. . Op
roy on was het een feestelijke ontvangst. We hadden de spoorlijn van
over naar Londen gevolgd en landden netjes - mèt het extra roervlak,
at. onder de buik van ons toestel was vastgesjord. De Marconi-vertegenwoordigers waren uitgelaten.
Op de terugtocht ging het nog mooier. Er stond een harde wind, het was erg
umpy en oorverdovend, maar Sillevis had een spiekbriefje gemaakt, waarop
alle plaatsen stonden, waar we langs kwamen. Hij wees zo’n plaats aan en ik
sein e an onze positie door. Op een gegeven moment brulde hij iets dat ik
tenslotte met veel intuïtie heb ontraadseld. Hij wilde, dat ik een toestel op
aa aven iet warmdraaien om de post naar Amsterdam door te laten bren
gen. ou, i seinde het door en dat is eigenlijk nog het meest sprekende bewijs
geworden van het nut van het radio-apparaatje. We kwamen op Waalhaven
en aar stond een ander Fokkertje al warmgedraaid te wachten om verder te
S^an. Je hoeft niet te vragen of er later orders op gevolgd zijn . . .”
■
esman’ alleen ergens voor te winnen, als verhoging van de opera
tionele efficiency aangetoond was, met de veiligheid wèl in zijn achterhoofd,
maar in die periode op de tweede plaats.
Willem Vogt was de eerste (onbezoldigde) KLM-telegrafist.
Telegrafie wint
Overtuigend was de demonstratie zeer zeker, want niet lang daarna werd
es oten dat de KLM-vliegtuigen met radio zouden worden uitgerust. De
e
an<^se Seintoestellen Fabriek ging een verbeterd Marconi-type, de
-6, voor de KLM nabouwen en in 1926 hadden alle vliegtuigen op de
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Foto 4 IIn de
• F VIII zat de apparatuur aan de linkerkant, en de winddynamo aan de onderkant
van hel vliegtuig.
Philips' Telecommunicatie Industrie. Hilversum

diensten naar Londen en Parijs radio aan boord. Hierbij werd gebruik
gemaakt van telefonie en de apparatuur werd bediend door de vlieger, die
daarvoor een koptelefoon droeg en een microfoontje voor de mond had. De
sleepantennes werden vervaardigd van fosforbronsdraad en hadden een
lengte, die kon variëren van 40 tot 100 meter. De KLM liep in deze nieuwe
ontwikkeling voorop, maar ook andere maatschappijen rustten hun toestel
len met radio uit. Al in 1925 ging er bijna geen vliegtuig meer het Kanaal
over, dat geen radio aan boord had. Voor de KLM was een van de gevolgen
dat men, nu er eenmaal radio aan boord was, op de Londenlijn de omweg via
Calais durfde te laten vervallen en rechtstreeks van Amsterdam of Rotterdam
uit de Noordzee overstak naar Londen, en uiteraard ook terug.
Al was de komst van de radio een grote vooruitgang, men was toch niet zo
gelukkig met de telefonie. De apparatuur bleek bijzonder gevoelig voor
storingen en soms moest een boodschap meerdere malen worden herhaald,
voordat men van de andere kant het woord "begrepen” kreeg. Bovendien
bleek het bereik van telegrafische verbindingen belangrijk groter te zijn.
Overgang op telegrafie had dus vele voordelen, maar het nadeel was dat er
dan iemand aan boord moest zijn om de seinsleutel te bedienen en de binnen
komende berichten te noteren en te decoderen. Men ging dan ook in verschil
lende landen ertoe over om boordwerktuigkundigen tevens het bedienen van
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Foto 5 Telefonie in het vliegtuig in de mid-lwintigerjaren. (F Vil)
De bediening van de radio-insiallalie, onder in de zijwand van hel vliegtuig ging via Bowdenkabels vanuit de cockpit. De overbrenging was, zoals zich laat raden, niet altijd even soepel. Er
zal wel eens een kolossale backlash geweest zijn. De levensduur van de zendbuis-glocidraden was
kort door de trillingen, en hel verhelpen van mankementen in flighl was onmogelijk. De sleepanlenne zakte door de kogel C uil de buis B. Tijdig indraaien was in die tijd wél een punt.
Stroom werd geleverd door dynamo A, uiteraard alleen tijdens de vlucht, zodat grondbeproeving
niet zonder meer mogelijk was.
N.B. De verhouding tussen leeggewicht en nuttige lading bij dit kleine vliegtuig was zéker zo
gunstig als bij de huidige grote jets, zie de gewichlstabel op de romp.
Philips ‘ Telecommunicatie Industrie, Hilversum

de telegrafie-apparaten bij te brengen, zodat zij onderweg de verbindingen
zouden kunnen verzorgen. Alleen de Deutsche Lufthansa nam in 1926 spe
ciale telegrafisten mee aan boord. Uiteraard had het gebruik van geroutineer
de specialisten grote voordelen, maar hun nadeel was, dat hun aanwezigheid
voor extra gewicht zorgde en meestal ten koste ging van een betalende passa
gier, terwijl de telegrafist bovendien nog een salaris moest verdienen!
Maarbepaalde ontwikkelingen zijn nu eenmaal niet tegen te houden. In 1927
formuleerde de CINA (Comité International pour la Navigation Aérienne),
de internationale organisatie voor de burgerluchtvaart en als zodanig de
voorloper van de huidige ICAO, een voorstel, dat behelsde, dat vliegtuigen in
22

Foto 6 Telefonie in het vliegtuig in de mid-twintiger jaren (vgl. foto nr. 5).
Close-up van dezelfde installatie, in de Fokker F Vil! (Marconi-NSF).
Philips' Telecommunicatie Industrie

het openbare verkeer met vijf of meer inzittenden, inclusief de bemanning,
op vluchten van 150 kilometer of meer over land, of 25 kilometer of meer
over zee, moesten zijn uitgerust met radiotelefonie zend- en ontvangapparatuur. Zouden er tien of meer personen aan boord zijn, dan mocht de
vlieger deze apparatuur niet zelf bedienen; er moest dan een telegrafist aan
boord zijn en er mocht uitsluitend van telegrafie gebruik worden gemaakt.
Telefonie zou alleen zijn toegestaan in noodgevallen. De CINA stelde boven
dien voor, om naast de voor telefonie gebruikte 900 meter golf, een speciale
golflengte te gaan gebruiken voor de telegrafie, nl. 1.500 meter, maar omdat
die golflengte eerst nog moest worden vrijgegeven, moest voorlopig ook het
telegrafieverkeer op de 900 meter worden afgewerkt.
Dat het overigens met de radio in die eerste jaren lang nog niet allemaal ideaal
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was, komt duidelijk naar voren uit een omschrijving door de heer G. Spit,
destijds chef van de Technische Dienst van de KLM op Schiphol, die voor
komt in het boek "Alles OK! Draaien!":
"Niet lang daama deed de draadloze haar intrede in de vliegerij. Om u eerlijk
te zeggen: de beginproeven van de radio aan boord gaven niet veel vertrou
wen. Het leek wel of de hele ontvang- en zendinstallatic in handen was van
een stel duiveltjes, die ons op alle mogelijke, ja zelfs op onmogelijke manie
ren trachtten te 'beduvelen'." Tegelijk moet worden gezegd dal een F.III ook
niet het ideale vliegtuig was om deze proeven in te doen, maar er was niets
anders. Lang heeft zelfs de mening geheerst, dat een vliegtuig met een meta
len romp nimmer goede resultaten zou kunnen geven. Bewondering moeten
wij hebben voorde stoere wijze waarop de luchtvaartradio werd aangepakt.
"Nog zie ik ons zitten in de kleine F.lII-cabine met hier en daar en overal de
draden van de draadloze. Een gejuich ging op, wanneer na vele dagen van
beproeving eindelijk een signaal werd opgevangen". Het was toen alles tele
fonie en de geleerden waren het er spoedig over eens, dat in de toekomst het
geheel op telegrafie moest worden overgezet.
Grappig, dat radiogeroep der verschillende stations met hun stereotype uit
drukkingen, die nu niet meer gehoord worden, doch nog steeds in onze
gedachten voortleven. De weerberichtenman met zijn eeuwige 'Scilly Isles
1027 millibar' of zo, of de omvangrijke nachtgroet van Croydon: Hello
Amsterdam, Continental and British airroutes, all clear. Croydon closing
down. Station to be manned to-morrow morning at 07.00 (lees: Oh seven Oh,
Oh)'.
Maar de ontwikkeling ging door en in de tweede helft van de jaren twintig
ontstond er in heel West-Europa een dicht net van luchtvaart-radiostations,
al vond de communicatie daarop nog grotendeels d.m.v. telefonie plaats. Het
was echter wel duidelijk, dat de telegrafie het steeds meer zou gaan over
nemen en ook de KLM liet zich daarbij niet onbetuigd. Maar de eerste tele
grafie zend- en ontvanginstallatie was nogal zwaar en omvangrijk; de Duitse
Lorentz-apparatuur kon daarom alleen in de grote Fokker F.1X worden inge
bouwd. In 1929 voerde de KLM hiermee de eerste proefvluchten uit, die wat
het verkeer in Europa betreft, zeer bevredigend verliepen.
Maar de KLM keek verder. Men was bezig met een serie regelmatige proef
vluchten op de z.g. Indiëlijn tussen Amsterdam en het toenmalige Batavia,
nu Djakarta, en die vluchten werden, als men eenmaal westelijk Europa
achter zich had, geheel zonder enige radiohulp uitgevoerd. Maar nu er op
deze route meer gevlogen werd, niet alleen door de KLM, maar ook door
vliegtuigen van o.a. Engelse en Franse maatschappijen, waren er hier en daar
radiostations in de lucht gekomen en hun aantal nam geleidelijk toe. Ook op
de Indiëlijn wilde men dus, vooral als er eenmaal een geregelde dienst zou
worden gevlogen, van radiocontacten gebruik maken. Op 13 november 1930
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Foto 7

Een lelefbniedemonstratie door de "vader der radiodienst”, de heer Strijkers in de F VII.
Rijksluchtvaartdienst. Den Haag

vertrok de F.IX PH-AGA daarom met onder meer als speciale taak, het
testen van de radio-apparatuur aan boord en die van de grondstations op de
Indiëlijn. Als telegrafist was de heer Strijkers aan boord, die rapporteerde, dat
in het algemeen de verbindingen zeer goed waren. Men kon tot zelfs boven
Bagdad nog contact krijgen met Amsterdam en boven India kreeg men al ver
binding met Bandoeng!
Het was een begin, maar de telegrafie was duidelijk in opmars. De tijd
naderde dus dat de telegrafist een vast en onmisbaar bemanningslid van ieder
verkeersvliegtuig zou gaan worden.
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k.

Hoofdstuk 2

De "’vonkenboer” vliegt voortaan mee
De retourvlucht met de Fokker F.1X PH-AGA "Adelaar”, die op 13
november 1930 van Schiphol was vertrokken, had duidelijk het grote nut van
de radio op deze lange route aangetoond. De telegrafist op deze vlucht, de
heer A. O. L. Strijkers, was destijds werkzaam bij de Dienst Luchtvaart van
het Ministerie van Waterstaat als chef van het radiostation Waalhaven, maar
speciaal voor deze reis aan de KLM uitgeleend. Uiteraard bracht hij na zijn
reis een uitvoerig rapport uit over zijn bevindingen, dat onder meer in
opdracht van Plesman in het Engels werd vertaald, om ter hand te worden
gesteld aan het Engelse Air Ministry, aan Imperia! Airways, en aan alle vaste
en drijvende stations (schepen waarmee men onderweg contact had gehad).
Ook publiceerde Strijkers een artikel over zijn bevindingen in het tijdschrift
"Het Vliegveld” van februari 1931. Wij citeren hieruit het volgende
fragment:
Van Amsterdam tot achter in Britsch Indië heeft men dus op elke 400 a 500
km een grondstation, die alle meer of minder bekend zijn met de nooden en
behoeften van de luchtvaart; daarna tot in Nederlandsch Indië heeft men
kuststations voor de scheepvaart. Ook deze stations hebben ons hier en daar
nuttige gegevens verstrekt, zooals Medan en Sabang in Nederlandsch Indië,
terwijl bij verschillende gelegenheden, zoals boven de Middellandsche Zee,
boven de Golf van Bengalen en boven de Straat van Malakka, met Holiandsche schepen werd gewerkt. De lange golf installatie heeft, zowel op de heenals op den terugweg, iederen dag uitstekende diensten bewezen, terwijl
fouten, afgezien van eenige kleinigheden, welke in 5 a 10 minuten te herstel
len waren, in het geheel niet voorkwamen. Steeds was het mogelijk om met 2
of meer stations tegelijk radioverbinding te onderhouden, terwijl zelfs over
afstanden van 1.000 tot 1.400 km vlot kon worden gewerkt. Vliegende boven
Rangoon, twee dagen voordat we in Medan arriveerden, was het reeds moge
lijk om telegrammen te wisselen met het Indische kuststation te Sabang.”
De op deze vlucht gebruikte apparatuur was van Duits fabrikaat (Lorenz)
omdat er op dat moment nog geen geschikte Nederlandse zend- en ontvangapparatuur voorhanden was. Deze Duitse Lorenz-apparaten waren vrij
zwaar en uiteraard werd de KLM na deze radiopioniersreis overstroomd met
offertes van radiofabrikanten. De PH-AGA kreeg Lorenz zend- en ontvangapparatuur mee voor zowel de lange als de korte golf, op de heenreis nog
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Foto 7A De PH-AGA wordt gereed gemaakt voor het vertrek naar Indië. Zichtbaar op de foto
de vaste antenne op de romp, en het peilraam van de radiorichtingzoeker. Boven langs de deur
lopen de stuurkabels naar achter, aan de buitenkant van de romp.
KLMJoio-a rch iefSchiphol

aangevuld mei een Telefunken peiler, die men in Bandoeng achterliet van
wege het zeergrote aanbod van kerstpost voor Nederland. Strijkers merkt in
zijn artikel in Het Vliegveld op: ”A1 deze toestellen werden meegenomen
voor het doen van proeven en het ligt geenszins in de bedoeling van de direc
tie van de KLM om in het vervolg elk Holland-Indië vliegtuig een dergelijke,
uitgebreide radio-installatie mede te geven."
Onderweg werd op allerlei golflengten gewerkt met de toen langs de route
bestaande grondstations en met Nederlandse en buitenlandse schepen, om na
te gaan, welke hulp zij de vliegers onderweg zouden kunnen bieden. Ook de
"concurrentie" bood daarbij graag een behulpzame hand: bij Athene had de
Franse luchtvaartmaatschappij Air Oriënt een eigen radiostation, terwijl
Imperial Airways bij Kreta het radioschip "Imperia" had gestationeerd en
beide posten gaven aan het KLM-toestel evenveel informatie en medewer
king als aan hun eigen vliegtuigen. Die hulp bleek van velerlei aard te zijn:
doorgeven van weerrapporten, opgeven van landingsinstructies voor het
eerstvolgende vliegterrein, het nemen van kruispeilingen van diverse stations
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Foto 8 De situatie op Waalhaven in de twintiger jaren. Van de twee gebouwtjes links op de foto
herbergt het achterste de meteo- en radiodienst. Midden achter hel restaurant en de zendmast.
Op de achtergrond is de Schulpweg6 te zien.
„ , , ,
.
M Haag
„„„„
Rijksluchtvaartdienst
. Den

F'

Foto 9 Het meteo-radiogebouwtje: De latere chef radiodienst KLM, de heer Strijkers, toen nog
in dienst van de RLD, in gesprek met de heer Hof, zijn directe chef, links op de foto.
Rijksluchtvaartdienst. Den Haag
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Foto 10 Interieur van het radiogebouwtje te Waalhaven.
In het midden de grote 900 m telefunkcnzender. met links en rechts twee variometers voor de
antenneafstemming. Bij in bed rij (stelling moest hel schuiftralichek aan de voorkant gesloten
worden, wegens de hoogspanning.
Rijksluchtvaartdienst, Den Haag
om daarmee de positie van het vliegtuig te bepalen, aanvragen van voorzie
ningen op de grond bij de komende landing en opgave van vermoedelijke
aankomsttijd, om maar willekeurig enige dingen te noemen.
Alles ging nog lang niet probleemloos op die eerste vlucht met radio naar het
Verre Oosten. Dat bewijst het volgende incident, dat in een krantenartikel uit
die tijd werd vermeld: '’Terwijl de machine boven de Middellandse Zee
vloog, sloeg plotseling een dichte rookwolk uit den kortegolfzender. De helft
van de bemanning wilde onmiddellijk het apparaat overboord gooien, terwijl
de andere helft er het blusapparaat op wilde zetten, wat evenzeer het toestel
totaal vernield zou hebben. Met moeite slaagde de heer Strijkers erin de
gemoederen te kalmeren, nadat hij beloofd had den zender niet meer te
gebruiken. Het bleek, dat een onderdeeltje, niet bestand tegen het vochtige
subtropische klimaat, den geest gegeven had. Met de langegolfzender werd
naar Bagdad geseind om technische hulp gereed te houden. Dit verzoek werd
onmiddellijk opgevolgd, het personeel van het vliegveld liet deskundig
personeel overkomen van een militairen post op korten afstand van Bagdad.
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Foto 11 Interieur van het radiogebouwtje te Waalhaven.
Achter de stoel de zender voor de vaste verbindingen (1380 m). De bediening geschiedde later
vanuit Schiphol. Links staal de reservezender. Hel bordje Hochspannung, Vorsicht! Lebensgefahr is er later toch maar bijgekocht. Er waren nogal wat open spanningspunten in de kamer,
met name de grote schakelkast links was onbeveiligd. De gehele antieke apparatuur was afkom
stig uit Soeslerbcrg, van een soort radio "dump” aan hel eind van de eerste wereldoorlog Eleclromonteursende stadstimmerman van de gemeente Rotterdam hadden voor de opstelling gezorgd.
Rijksluchtvaartdienst, Den Haag

Na een opwindenden rit door de nachtelijke woestijn bij Bagdad gelukte het ’t
toestel zonder al te veel tijdverlies te herstellen.”

Eigen radiodienst 1 sept. 1931
Het rapport dat de heer Strijkers na zijn vlucht uitbracht, maakte een dus
danige indruk op Plesman, dat hij zijn Chef Vliegdienst, de heer I. A. Aler(de
latere president-directeur), opdracht gaf om een eigen KLM-Radiodienst in
het leven te roepen. Maar dat was nog niet zo eenvoudig als het wellicht lijkt.
Alle technische zaken van de KLM waren destijds geconcentreerd op het
Rotterdamse vliegveld Waalhaven en het lag dan ook voor de hand dat ook de
Radiodienst daar ondergebracht zou worden. Maar de destijds als stations
chef van de KLM op Schiphol zetelende heer Thomson vond dat de radio
onder het operationele KLM-bedrijf thuishoorde en dus onder zijn super
visie op Schiphol moest worden gevestigd.
In de tijd, dat de radiodienst van de KLM van de grond kwam, moet men zich de
KLM-gemeenschap voorstellen als een betrekkelijk kleine pionierende, op Waal
haven en Schiphol werkende groep mensen, waarin harde figuren voorkwamen,
zonder welke de maatschappij nooit uitgegroeid zou kunnen zijn, maar waartussen
ook nogal wat persoonlijke meningsverschillen heersten.
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Foto 12 Achter dc Schulpweg, een eindje van het vliegveld Waalhaven stond het 900-m
ontvangststation met dc peiler. Met de seinsleutel op tafel werd dc zender in hel Waalhaven
gebouwtje bediend. In hel midden staal een ”intcrcom”-systecmpjc met Schiphol. Deze landlijn
kon zowel dooreen apart seinsleutcltjealsdooreen microfoon bediend worden.
Rijksluchtvaartdienst, Den Haag

De telefonie-apparaten waren na de stunt van Willem Vogt toch wel al enige ja ren
bekende zaken bij de KLM, doch stationschef Thomson deed, alsof het de natuur
lijkste zaak van de wereld was, dat de radio als een van zijn nevenklusjes gold.
Maar Plesman was er de man niet naar om op de afloop van een dergelijke
prestigeslag te gaan zitten wachten. Strijkers had hem ervan overtuigd, dat er
radio aan boord van de Indiëvliegtuigen moest komen en dus moesten de
proefnemingen op dit gebied doorgaan, met ofzonder Radiodienst.
Plesman was een man, die als het ware bij intuïtie voelde, welke beslissingen
hij op een gegeven moment moest nemen, al deed hij dat nooit ongefundeerd.
In de jaren twintig kwam b.v. naast het vliegtuig het luchtschip sterk naar
voren als vervoermiddel voor lange afstanden en de spectaculaire operaties
van de Duitse Zeppelin Luftreederei met de ”Graf Zeppelin” hadden hier
voor overal grote belangstelling gewekt. De Duitsers hadden onder meer hun
aandacht gericht op de route naar het Verre Oosten en de grote gangmaker
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Foto 13 Het lukte stationschef Den Outer om op 13 oktober 1929, zie het stempel op zijn door
Plesman getekende legitimatiekaart, als Navigations-Offizier mee te vliegen met de Graf
Zeppelin. Voor deze gelegenheid had hij een Duitse uniformpet op, zie de groepsfoto vóór de
Zeppelin, onderste rij rechts.
De man met de slappe hoed links boven is vlieger J. B. Scholte. Midden op de voorgrond Max
Blokzijl, destijds dagbladcorrespondent te Berlijn, later de beruchte radiocommentator in de
oorlog.
Het bordje in de voorste ruit van de Zeppelinmachine vermeldt: Pholographieren verboten!
J. den Outer. Den Haag
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voor de Duitse luchtschipdiensten, Zeppelin salesman dr. Hugo Eckener,
had deze route al uitvoerig perschip verkend, terwijl ook men in Engeland al
plannen had voor een luchtschipdienst naar India en wellicht nog verder.
Luchtschepen hadden inderdaad grote economische voordelen: hun laad
vermogen was veel groter dan dat van de toenmalige vliegtuigen en men kon
aan boord ook veel meer gerief bieden dan in een vliegtuig, maar daar stond
tegenover, dat een luchtschip erg langzaam was, bijzonder kwetsbaar bij
slecht weer en in hoge mate brandgevaarlijk, omdat zij met het zeer licht
ontvlambare waterstofgas gevuld waren.
In 1929 besloot Plesman naar een en ander een nader onderzoek te laten
instellen door twee van zijn meest ervaren mensen naar de Zeppelinwerf in
Friedrichshafen te zenden: de vlieger J. B. Scholte die een van de eerste
Indiëvluchten (in 1927 met Van Lear Black) had gemaakt en de stationschef
op Waalhaven, de heer J. J. den Outer. Deze laatste was afkomstig van de
koopvaardij, waar hij als stuurman en telegrafist had dienst gedaan en in 1928
werd hij door KLM-onderdirecteur Hans Marin in dienst genomen als
stationschef, met tevens de supervisie over de radio-activiteiten binnen de
KLM. Den Outer slaagde erin om voor één reis ais telegrafist op de "Graf
Zeppelin” aan te monsteren en als zodanig deed hij natuurlijk een ervaring
op, die van onschatbare waarde was. Deze twee experts voorzagen Plesman
in de luchtschepenkwestie van zeer gefundeerde adviezen en het resultaat is
bekend: Plesman koos voor het vliegtuig en heeft nooit een luchtschip in de
KLM-vloot gehad. Den Outer, thans een krasse bijna 80-jarige was chef
Radiodienst van 1931 tot 1935. Hij deed vele technische, evaluerende
proefvluchten met telegrafie op de Europese routes, en onder zijn leiding
werden telegrafisten als Van Beukering, Dik, Pestman en Van Zadelhoff
aangenomen.

Radio onmisbaar
Nu, in het geval van de radioverbindingen, was het rapport van Strijkers voor
Plesman voldoende informatie geweest om te beslissen, dat er op de Indiëlijn
radiotelegrafie aan boord moest zijn. Volgens de aanbevelingen van Strijkers
zou er in de Fokker F.VIIb, toen het meest gebruikte vliegtuigtype op de
Indiëlijn, een radio-installatie van 40 kg moeten worden meegenomen, waar
bij er geen telegrafist aan boord zou zijn, zodat een van de andere beman
ningsleden de apparatuur zou moeten kunnen bedienen. In de grotere F.IX,
waarvan de KLM er maar twee had, zou een radio-installatie van 75 kg mee
moeten plus een telegrafist om deze te bedienen. In de toen in ontwikkeling
zijnde F.XII zou 40 kg beschikbaar moeten komen voor de radio terwijl ook
in dit toestel plaats moest zijn vooreen telegrafist.
De proefnemingen werden daarom voortgezet. Op 25 december 1930 vertrok
van Schiphol de Fokker F.VIIb "Ooievaar” met gezagvoerder Tepas, die na
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Foto 14 Voor de Fokkermachines, in dit geval de "Oehoe” was dit de beste installatie, die de
NSF ontwikkelde, voor telegrafiegebruik, de VR5. Behalve op CW, ongedempte golven, kon de
midden- en lange-golfzender ook op MCW, gemoduleerd ongedempt uitzenden. Midden rechts
de haspel voor de sleepantenne, die door de buis naar beneden door de vloer loopt, helemaal
boven de installatie de doorvoer door het plafond naar de vaste antenne op de romp van dc
machine. De schakelaar zit boven de haspel. De seinsleutel zit onder het tafeltje gemonteerd, om
de schrijfbladruimte zo groot mogelijk te houden.
Philips' Telecommunicatie, Hilversum
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thuiskomst verklaarde dat "het medenemen van radio aan boord van de
Indië-vliegtuigen z.i. niet alleen aanbeveling verdient, doch hij zal zeer zeker
niet meer zonder radio aan boord vertrekken. Zou de KLM hiertegen even
tueel bezwaar maken, dan kon de bemanning nog altijd zonder bagage
reizen.” Plesman had al zijn bemanningsleden er kennelijk goed van door
drongen, dat elke kilo gewicht aan boord van een vliegtuig terdege verant
woord moest zijn! De kwaliteit van de gebruikte Lorenz-apparatuur, die door
de fabriek vooreen jaar aan de KLM in bruikleen was afgestaan zonder beta
ling, werd overal onderweg zeer geroemd. Er werd gewerkt op 600 en 900
meter golflengte, met uitwijkgolven 870 en 930 meter. Deze lange golven
bleken overigens een merkwaardig nadeel te hebben als men vloog tussen
Bangkok en Bandoeng, een gebied waarin uitgestrekte oerwouden voor
komen. De lange golven werden hier heel dikwijls door de bomen en moeras
sen geabsorbeerd, zodat men geen verbindingen kon krijgen. Pas als men
weerboven zee was, gelukte het weerom contact te maken met grondstations.
Kórtegolfzenders en -ontvangers waren echter nog weinig betrouwbaar,
omdat zij erg gevoelig waren voor magneetstoringen. Maar, zo luidde de con
clusie na deze vlucht, als men erin zou slagen om de kortegolftoestellen hier
voor ongevoelig te maken en tevens een zend- en ontvanginstallatie te ont
wikkelen, die op verschillende golflengten (lange èn korte golven) zou
kunnen werken dan zou er een zeer grote vooruitgang kunnen worden
geboekt.
Er werden in de loop van 1931 nog op diverse Indiëvluchten radioproeven
genomen met apparatuur van Lorenz, Telefunken, Marconi en tenslotte van
de NSF, op speciaal aandringen van Plesman, die in het gebruik van deze
Nederlandse apparatuureen duidelijk nationaal commercieel belang zag. De
NSF had de VR.5 ontwikkeld, een gecombineerde zend- en ontvanginstallatie
voor de lange (300-1.800 meter) en de korte golven (40-60 meter), alsmede
een sterke telegrafiezender met golflengten van 15-60 meter. Hierbij werd
gewoonlijk gebruik gemaakt van een 70 meter lange sleepantenne, hoewel
men nog in datzelfde jaar overging tot het aanbrengen van een vaste antenne
draad, lopend van vlak achter de cockpit naar de punt van het kielvlak. Deze
installatie werd het eerst toegepast bij de op het Europanet vliegende tweemotorige Fokker F. VIII, maar later ook op alle andere toestellen ingevoerd.
Met die VR.5 was onder meer de F.VIIb PH-AEZ uitgerust, waarmee van 16
april tot 15 mei 1931 een Indiëvlucht werd gemaakt door gezagvoerder Soer.
Deze bracht na zijn vlucht een uitvoerig rapport uit waarin hij onder meer
diep inging op een vraag, die toen binnen de KLM een belangrijk discussie
punt vormde, nl. of men voor de bediening van de radio-apparatuur op elke
vlucht een telegrafist moest meenemen dan wel deze moest laten bedienen
door een van de andere bemanningsleden. Na elke Indiëvlucht hield de
KLM-directie nl. een uitvoerige bespreking met de voltallige bemanning.
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a^cHci van tevoren door Plesman aan de bemanning opgegeven
i •• en wer onbehandeld. Het hierboven geciteerde onderwerp kwam daar
bij steeds weer breedvoerig aan de orde.

Telegrafist moet mee
W’j laten gezagvoerder Soer, nog steeds schrijven we 1931, hierover nu zelf
aan het woord:
Nu vervolgens mijn ervaringen betreffende het gebruikende bediening van
de radio door de bemanning.
In ƒ “ a^.so^uul van het standpunt uit, dat radio aan boord van de Holland,ie / ,e£lu,£en n*et mag mankeren, maar wil men radio dan moet dit ook
vee moge ij 100% zijn. Dit kan worden verkregen indien men een
meer]eernt' doch met onze tegenwoordige machines is dit prak‘
.onmo^c k' daardoor is de bemanning wel verplicht zichzelf zoveel
ge ij te ehelpen, doch dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toen ik
S er. am vcr iet narn ’k zo om de 19 a 20 woorden per minuut, doch in een
amer met een tdefoon, waar niets anders doorkwam dan de streepjes
wennenJeS
^an<^ Van
lesSever, aan welks tempo de leerling gaat

Nu gaat men met een radiostation in een vliegtuig werken. Eerst hoor je niets
n ers an een hoop gekraak en lawaai, waardoor de teekens zacht heenomen. it gaat nog goed wanneer men in goede weersomstandigheden
i g , maar nu omt het slechte weer. De piloot, die de radio bedient, zit nu
met meer zo rustig de teekens op te nemen, daar hij zich veel te veel laat aflei. e?’ $ degene die de radio bedient tevens gezagvoerder dan is er niet één die
m ij t opnemen, doch in de cockpit plaatsneemt, waar zijn persoonlijk
inzicht en verantwoording worden gevraagd.
s men in dit slechte weer dicht bij een station waar moet worden geland, dan
neen de radio, welke aan boord wordt bediend door den piloot, absoluut 0%
waarde en toch zouden koersen enz. misschien nodig kunnen zijn.
aar, zoa s gezegd, roeien met de riemen die je hebt. Dus in dit geval wordt
de radio gesloten. Men had alreeds eenigc uren van te voren verbinding, zooaat men wist welk weer was te verwachten en dat de gezagvoerder toen al had
besloten wat hem te doen stond. Uit bovenstaande kan men opmaken dat de
ra 10 op eze manier door de bemanning kan worden bediend, doch neemt
men min er dan 20 woorden op de grond, dan heeft men praktisch gesproken
in e uc t daar niets aan. Daarbij komt nog een groot nadeel, dat het erg
inspannend en van rust geen sprake is.
Men zal zeggen, dan moet de boordmonteur deze radio maar bedienen, maar
a is oo a weer gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wil deze persoon voloen c met de radio kunnen werken dan gaat daar minstens een jaar mee
neen. Want de gezagvoerder moet op deze marconist kunnen vertrouwen.
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Wanneer nu deze boordmecano-marconist den gehelen dag met de radio
heeft gewerkt (wat hem veel inspanning zal kosten) en het toestel is behouden
op het station van bestemming aangekomen, dan is hij niet meer de volle
werkkracht die hij behoort te zijn en dit zou zich misschien later wreken.
Volgens mij is het voor hem onmogelijk. Dat wil echter niet zeggen, dat het
ook niet zijn nut kan hebben als hij er iets van afweet, zodat hij behulpzaam
kan zijn, doch mijn ervaringen betreffende dit punt zijn, dat ik geen boordmonteur-marconist zou aanbevelen op de Indiëlijn.
En zo gauw we met grootere machines vliegen, waar op geen 75 kg lading
behoeft te worden gekeken, is het zeer aan te bevelen tot de bemanning een
marconist toe te voegen en dat bij eventuele ziekte van dezen marconist de
bemanning dan desnoods zijn dienst kan waarnemen."
Tot zover gezagvoerder Soer, die in zijn rapport verder o.a. nog opmerkt dat
de VR5 goed heeft gewerkt, behoudens magneetstoringen. "Alleen stond de
machine tijdens het zenden onder stroom. De generator heeft op de terugweg
geen dienst gedaan, deze was niet geïsoleerd tegen water zodat dit kortsluiting
heeft veroorzaakt." Ook de vliegers Parmentieren Van Veenendaal hebben
later geklaagd over het onder stroom staan van hun radio-apparatuur, waar
bij Parmentier zelfs brandwonden aan zijn handen opliep. Een andere klacht
was dat door het stampen van het vliegtuig bij remous "de capaciteit van de
ontvanger voortdurend veranderde als gevolg van de heen en weer slingeren
de sleepantenne". Het resultaat van al deze tijdens diverse Indiëvluchten
opgedane ervaring was een stroom van rapporten en aanbevelingen naar de
NSF, die haar apparatuur aan de hand hiervan voortdurend verder kon ont
wikkelen en verbeteren. Vooral de komst van de vaste antenne bleek een
belangrijke stap vooruit te zijn. Verder werd veel gedaan om z.g. boordstoringen, veroorzaakt door "slechte contacten van de metalen delen van de
machine met elkaar" te voorkomen.
Zoals gezegd was er in de grotere F.IX wèl gelegenheid om een telegrafist als
extra bemanningslid mee te nemen en na de ervaringen van de heer Strijkers
in november 1930, besloot de KLM om op de Indiëvluchten waarop een F.IX
werd ingezet voortaan een telegrafist te laten meevliegen, zodat men op deze
manier vergelijkbare ervaring zou kunnen opdoen op vluchten mèt en
zonder telegrafist. Op deze vluchten hebben o.a. de reeds genoemde heer Den
Outer en de assistent-stationschefop Schiphol, de heer A. C. Tolk, een vlucht
als telegrafist meegemaakt. Maar waar moest de KLM vaste, ervaren telegra
fisten voor haar vliegtuigen vandaan halen? Wel, zij betrok die uit dezelfde
bron als de koopvaardij, nl. Radio Holland, en zij kwam daar in feite precies
op het juiste moment. Als gevolg van de enige tijd tevoren uitgebroken
economische crisis, moesten er nl. nogal wat schepen worden opgelegd, als
gevolg waarvan er onder meer ook heel wat telegrafisten zonder werk
kwamen. Plesman wist dus dat hij, als hij ze nodig had, gemakkelijk aan
37

ervaren telegrafisten van de koopvaardij zou kunnen komen.
Nu was een overgang naar de luchtvaart in die jaren een hele stap, want
vliegen gold in het algemeen nog als tamelijk gevaarlijk zodat niet iedere
scheepstelegrafist even gemakkelijk overstapte aan boord van een vliegtuig.
Maar daar stond tegenover, dat een vliegtuig nooit lang onderweg was, zodat
de telegrafist in de luchtvaart nooit maanden achtereen van huis zou zijn,
zoals zijn collega bij de koopvaardij. Het was met name dit argument, dat in
diverse telegrafistengezinnen de bezwaren van de vrouw des huizes tegen een
vliegend beroep van haar heer gemaal zal hebben weggenomen, of althans
verminderd.
Zodoende kwamen er op 15 november 1930 twee telegrafisten van Radio
Holland zich melden op Waalhaven voor dienst bij de KLM: Pieter Pronk en
Henri Dené. Natuurlijk konden zij niet zonder meer dienst gaan doen aan
boord van een vliegtuig. Zij moesten daarvoor eerst worden omgeschoold en
zich onder meer vertrouwd maken met de in de luchtvaart gebruikelijke
berichtcodes en -systemen. Daarom richtte men al gauw op Schiphol een
speciale lokaliteit in Hangar B in, waarin zij zich de specifieke luchtvaartberichtgeving eigen konden maken. Bovendien werd van hen verwacht, dat
zij in geval van storingen zelf kleine reparaties zouden kunnen verrichten.
Daarom liet men ze ook enkele weken praktisch werken bij de Nederlandse
Seintoestellen Fabriek om de apparatuur door en door te leren kennen.
De eerste twee telegrafisten, die bij de KLM in dienst kwamen, mogen hier
nog wel even apart naar voren worden gehaald. Pieter Pronk was op dat
moment 27 jaar. Talen waren niet zijn sterkste punt maar hij had kennelijk
een uitgesproken gevoel voor techniek. Hij was niet alleen een zeer bekwaam
telegrafist, maar hij haalde later ook de officiële bevoegdheid als navigator,
boordwerktuigkundige en boordelectriciën. Tijdens de Londen-Melboume
race in oktober 1934 werd hij tijdelijk uitgeleend aan de groep die met de driemotorige Pander Postjager voor deze race had ingeschreven. Aan de deel
name van deze Postjager kwam toen een abrupt einde, doordat het toestel bij
de start op het vliegveld van Allahabad in Brits-Indië door brand werd
vernield, waarbij gelukkig de inzittenden ongedeerd bleven. Pronk kwam
echter tragisch om het leven toen hij op 26 februari 1942, als telegrafist dienst
deed op een Douglas DC-3 met gezagvoerder Blaak, die in de Sumatraanse
jungle een noodlanding moest maken, waarna de hele bemanning door de
Japanners op gruwelijke wijze werd vermoord. Henri Dené was eveneens 27
jaar toen hij bij de KLM kwam en hij had toen vijfjaar ervaring als telegrafist
bij de scheepvaart. Zijn carrière als vliegende telegrafist is echter niet lang en
ook niet spectaculair geweest; hij bleef vliegen tot 1 oktober 1936 toen hij als
grondtelegrafist op Schiphol werd geplaatst.
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Veertien mannen van het eerste uur
Op 1 sept. 193 1 kreeg de KLM zijn eigen Radiodienst onder leiding van de
heer Den Outer. Tevens werden toen alle vliegtuigen, die dienst deden op de
Indiëlijn, uitgerust met een radiozend- en ontvanginstallatie, de al eerder
genoemde VR5 van de NSF; deze apparatuur werd voorlopig nog door de
fabriek aan de KLM verhuurd terwijl de NSF tevens voor het onderhoud
zorgde. De telegrafist ging ook steeds meer deel uitmaken van de bemanning
van deze vliegtuigen en weldra vertrok er geen enkel toestel, meer zonder een
telegrafist aan boord. Dat betekende dat het korps telegrafisten belangrijk
moest worden uitgebreid en het tweetal van eind 1930 was dan ook twee jaar
later toegenomen tot veertien man, wier namen hier voor het nageslacht
worden vereeuwigd: C. H. van Beukering. C. van Brugge, H. Dené, L. C. Dik,
J. W. Hoogland, M. L. Koopman, P. J. Oolgaard, J. H. Pestman, P. Pronk, H.
J. Siemer, W. H. van der Smagt, J. J. Stodieck, S. van Stralen en G. van
Zadelhoff.
Wat waren het voor mensen, die eerste telegrafisten die vanuit de hen zo
bekende wereld van de scheepvaart overstapten naar de vliegerij, een toen
algemeen nog als riskant beschouwde tak van vervoer die nog helemaal in
opkomst was en waarin het, zeker in vergelijking met de jetperiode uit de
jaren tachtig, nog maar zeer primitief toeging? Een en ander wordt het beste
gekarakteriseerd door de oud-telegrafist H. Prins, in 1933 bij de KLM
gekomen, die er het volgende over heeft neergeschreven:
”Waar kwamen ze vandaan, die radiotelegrafisten? Het was een stel vrij
buiters, die zich al gauw thuisvoelden in dit nog vrij riskante en vooral
onregelmatige leventje en dat bijgevolg precies in het decor paste. Ze kwamen
niet alleen van de koopvaardij maar ook van de wilde vaart en van sleepboten
van Piet Smit’s Internationale Sleepdienst, waar ze nu ook niet bepaald het
recht om te leven cadeau kregen.
In de cockpit zat de vlieger links en de radiotelegrafist zat rechts 'voor op de
bok’, althans in de Fokkermachines, en samen keken zij de wijde wereld in.
De vlieger kon zich voor honderd procent met het vliegen bemoeien want
naast hem zat een vakman, die hem met medewerking van de radio-gronddienst hielp om zijn positie te bepalen. Berekeningen van de feitelijke grondsnelheid welke men voordien, boven de wolken vliegend, alleen maar kon
schatten, werden nu door middel van kruispeilingen in een paar minuten
uitgevoerd. Een peiling ’in de rug’ of van het station waar men naar toe vloog,
gaf onmiddellijk aan of op koers werd gevlogen.
Aangezien er vooral in het begin toch altijd nog een zekere spanning in de
cockpit heerste, voelden vlieger en telegrafist zich lotgenoten in een element,
waarin de mens eigenlijk niet thuis hoorde. Want 'vliegen was voor de vogels
en als Onze Lieve Heer het anders had bedoeld, dan had Hij de mens wel
vleugels gegeven’. Samen waren ze in Parijs in Hotel Francis of La Bohie,
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vaak een kamer delende om een paar extra frankskes in de zak te houden,
genietend van het leven, dat toch ’oh, zo zoet’ scheen en ze voelden zich als
uitverkorenen.
Alles wat radio was, had met navigatie te maken en het kon dus niet anders, of
de telegrafist moest ook een diploma hebben als navigator. In de winter, wan
neer er niet veel werd gevlogen, was er een mooie gelegenheid om dat
papiertje te halen. Het werd een stokpaardje van de heer Plesman. Wanneer
je op weg was met een collega naar de cantine om bij Schippers op het biljart
even 'vijf over rood’ te maken, dan kon het ongeluk je treffen, datje de Baas
tegenkwam, die ons gemakkelijk wist te herkennen aan ons gegolfde bandje
op de mouw, en dan kon je zijn krakende stem ovefheel Schiphol horen:
'Hoe heet jij? Heb jij je navigator-diploma al? Nou, dat wordt dan onderhand
wel tijd. Daar ga jij in het voorjaar voorop. Daar hoor ik dan wel van.'
Met zijn staalgrijze ogen doorpeilde hij dan je gezicht om te zien, ofje het wel
begrepen had. Het verstandigste was om dan maar gauw ja te knikken en uit te
knijpen. Aan rondlummelen, zelfs in vrije tijd, had hij een hartgrondige
hekel.
Het is voldoende bekend hoe De Baas zijn mensen aanpakte. Ik heb dat zelf
ook ondervonden. Hij kon mensen uitfoeteren op een schandalige wijze. En
vaak volkomen onredelijk. Om het dan later royaal weergoed te maken.
Hij zal best zijn vijanden gehad hebben, maar beslist niet onder zijn perso
neel. Zij namen zoiets van De Baas.
Hij had een krankzinnig vocabulaire. Je kreeg ongenadig op je falie en
sommigen gingen met een gevoel of ze ’erg versierd’ waren, weer hard aan het
werk. Wij waren als de dood voor deze man, hoewel we niets te vrezen
hadden. Als je maar hard voor hem werkte. Of, eigenlijk niet voor hem, maar
voor zijn KLM. Alles wat ergens verkeerd ging, voelde hij als een persoon
lijke aanslag op zijn levenswerk. En hij wist zijn ongenoegen daarover op een
zeer krachtige manier aan de persoon in kwestie op te dienen.
Helaas kunnen deze tirades niet in dezelfde bewoordingen hier gedrukt
worden. Tussen al het razen door zei hij rake dingen in zijn eigen, hoogst
persoonlijke woordenkeus, welke zonder meer uniek was.
Er zijn vele bazen, die iemand op schampere wijze iets proberen bij te
brengen. Zoiets kweekt minachting en soms haat. Niet De Baas. Wat hij zei
werd in je bolle kop gehamerd! Niemand, die het ongeluk had dit te treffen,
ging met ook maar een spoortje haat weer aan het werk. De Baas werd letter
lijk verafgood. Dienen onder de heer Plesman werd als een eer beschouwd.
Wij waren bij de KLM.
Eens werd ik bij de heer Plesman ontboden. Dat kon alleen maar storm
betekenen, want prijzen deed hij niet. Ik had trouwens al een vermoeden van
wat me te wachten stond.
De dag ervoor was ik naar Viruly gegaan om eens te horen hoe zo’n onder-
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houd vermoedelijk zou verlopen. Ik had daar het nodige al eens eerder over
gehoord, maar een gewaarschuwd man telt voor minstens twee.
’Oh’, zei Viruly, ’bij de Baas komen? Nou, ik wens je sterkte. Als hij meteen
begint te donderen, zitje goed. Als hij stil is, ga je er uit.’
De volgende dag meldde ik mij op de Hofweg. Werd in een kamergelaten met
een grote tafel in het midden, met een groen kleed erop. Rechts zat De Baas,
tegenover mij de heer Slotemaker, algemeen secretaris.
De Baas stak meteen van wal. Had rapporten ontvangen van vliegers waarin
stond, dat ik voor mijn werk niet deugde. Dat was wel de diepste belediging
die iemand mij naar het hoofd kon slingeren, want ik wist in ieder geval wel
dat dit niet waar was. Wel had ik een paar keer een woordenwisseling gehad
met vliegers over politiek. De Baas schreeuwde zo hard tegen me, dat het
beslist op straat te horen moet zijn geweest, ondanks de gesloten ramen. Het
kwam hierop neer, dat ik een opruier was en aan dat soort mannen had hij de
dood.
'Wat doetje vader?’ - Ik antwoordde dat die in 1913 al gestorven was.
'Wat doetje moeder?’ - Ik antwoordde dat moeder werkte bij de gemeente
Deventer en binnenkort zou worden gepensioneerd.
’Nou, die heeft een mooie zoon,’ bulderde De Baas mij toe.
Maar het ergste zou nog komen, iets waarop ik helemaal niet bedacht was. Er
was namelijk grote onenigheid met onze directe chef en dat werd mij nu in de
schoenen geschoven. Omdat ik de oudste was in jaren. Maar het was nu uit.
Hij zou nu een voorbeeld stellen. Dat ge-ageer tegen die chef, daaraan ging hij
nu eens voorgoed een einde maken.
’Je gaat eruit’, beet hij mij toe, ’ik zal het wel opnemen met je baas.’
Ikgeloof niet, dat er ook maar een enkel moment in mijn leven is geweest, dat
ik mij zo ongelukkig gevoeld heb. Hij keek met zijn grijze ogen recht door mij
heen.
Het bleef enkele ogenblikken doodstil. In een fractie van een seconde zag ik
mijn hele toekomst vernietigd. Ik had mij net verloofd, zag mij weer op zee
zitten, langdurige reizen, lang van huis. Getrouwd . . . Dat nooit. Eerst die
verloving dan maar uitmaken. Ik had er net tien jaar varen op zitten en teveel
drama’s gezien. Op de eerste bladzijde van de Bijbel staat, dat het niet goed
voor een man is om alleen te zijn. Dat had ik al teveel van anderen gezien en
ook zelf ondervonden.
Plotseling werd ik uit mijn overpeinzingen opgeschrikt.
’Doeje smoel maar open. Want daarvoorben je hier!’
Ik mocht wat zeggen om mij te verdedigen. Ik voelde me volkomen groggy,
haalde diep adem en zei toen, dat wat hij over mijn werk had vernomen, niet
waar was. Dat er toch ook vele goede referenties moesten zijn of vonden de
vliegers het soms niet nodig om die ook te rapporteren? Dat er inderdaad wel
eens verschil van mening was geweest met enkele gezagvoerders, maar die
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lagen op een geheel ander vlak en hadden niets met de dienst uit te staan.
Maar als ik dan toch weg moest, dan zou ik er graag nog wat aan toe willen
voegen. Wat die onenigheid met onze directe chefbetrof, dat was helaas maar
al te waar. Geen maatschappij is gebaat met een afdelingschef die niet het
volle vertrouwen geniet van zijn ondergeschikten. En mijn ontslag zou dat
probleem in elk geval niet oplossen. Dat was wat ik te zeggen had.
'Lazer op!’beet De Baas mij toe en ik ging.
De toen volgende dagen zijn de beroerdste van mijn leven geweest. Nota bene
met de Kerstdagen, als er vrede moet zijn in ieder hart en men verheugd moet
zijn over de geboorte van Het Licht, dat ook schijnt in de duisternis.
Ik moest alle dagen op Schiphol zijn, van 's morgens zes totdat de laatste
machine vertrokken was. Ik mocht niet in uniform lopen. Ik 'was ter beschik
king’. Niet eens 'reserve’ om eventueel in te vallen. Heel Nederland was gek
van vreugde over de prestaties van Smimoff: de befaamde Pelikaanvlucht. Ik
liep verslagen en doelloos rond op de luchthaven - want ik hoorde er immers
niet meerbij.
Op 2 januari werd ik plotseling op de Vliegdienst ontboden. Nu komt het,
dacht ik en ik wist dat ik geen fut meerover had om mij schrap te zetten.
'Prins’, begon de heer Aler, 'gefeliciteerd . . .!' Mijn hart schoot een stuk de
hoogte in. Met het nieuwe jaar? Dan na een paar seconden: ’lk hoor niets
meer van het hoofdkantoor. Ik zal orders geven om je weer in te delen!’
Een vooropgezet plan? Niet onmogelijk. Alleen de heer Aler wist hoe die
vork aan de steel zat. Hoe dan ook, het incident was gesloten. En wanneer
zoiets aan kant was, werd er nooit meer over gesproken. Rancunes bestonden
er niet en werden ook niet geduld. Deze grote man kende geen vleugje haat in
zijn hart. Aan kleinzielige mensen had hij een gruwelijke hekel, maar niet
temin nam hij toch de moeite om hen te vormen.
Ik had eens een meningsverschil over de afrekening van mijn vlieguren.
Kreeg nergens gelijk. Op het laatst ging het niet meer om dat ene tientje. Het
was een principiële kwestie geworden.
Daar zag ik De Baas op Schiphol lopen. Waar ik de moed vandaan heb
gehaald, begrijp ik nu nog niet, maar ik sprak hem erover aan. Grote Goden,
dat gaf me een herrie. Ofik nou helemaal. . . was, en die uitdrukking kan echt
niet gedrukt worden. Hij had wel wat anders te doen dan achter een tientje
van mij aan te gaan.
Ik stamelde zoiets van 'een principiële kwestie’ en nog zowat. Maar De Baas
was nu boos en liep weg. Plotseling draaide hij zich om en schreeuwde met
zijn krakende stem: ’lk-zal-het-onderzoeke-als-je-ongelijk-heb-krijg-je-de-zak!'
Een paar dagen daarna liep ik langs het kantoor van boekhouder De Jong, die
op de ruiten tikte en naar mij wuifde met een tientje. Dus toch . . .!
Brouwer, een mecanicien, werd naar Jodhpur gestuurd in India, een nacht-
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stop halverwege op de toenmalige Indië-route. De boordmecaniciën moest
daar altijd de machine een extra beurt geven. Hij was die dag al vanafdrie uur
’s morgens in de weer. Het dagtraject in die tijd was: Jask- Karachi - Jodhpur.
Wij kwamen er altijd vrij laat aan, na tien uren in de lucht gehangen te
hebben.
Brouwer kwam om een handje te helpen, werd daargestationneerd en genoot
een flink salaris. De KLM betaalde het hotel en verder kon hij daar geen cent
kwijt want er was eenvoudig niets om geld aan kwijt te raken.
Maar Brouwer ging blijkbaar een pechperiode in. Het begon eerst met zijn
blindedarm. Wel, die werd eruit gehaald. Daarna werd Brouwer gebeten door
een duizendpoot. Die lieve diertjes zijn daar meer dan een decimeter lang en
een centimeter breed. Hun beet is lang niet ongevaarlijk en in minder dan
geen tijd kreeg je koorts tot 40 graden.
Vervolgens werd hij door een schorpioen gestoken. In alle drie de gevallen
draaide Brouwer het ziekenhuis in en toen alles achter de rug was, werd
Herman Brouwer teruggeroepen.
Toevallig (?) stond De Baas op het veld. Hij stond er wel meer wanneer een
machine uit Indië terugkwam. Hij stoof meteen op Brouwer af. Wist natuur
lijk alles af van diens wedervaren.
'Van deze trip heb je zeker wel overgehouden’, beet hij Brouwer toe, doelende
op het salaris dat Brouwer daargenoten had.
'Jazeker meneer Plesman . . . een pracht van een dorst!’
Wat daarop aan commentaar van De Baas volgde, kan niet beschreven
worden.

De Baas liep eens een hangar in. Zag daar een mecanicien bovenop een trap
staan.
'Hé! Kom jij eens hier! Jij motje hare eens late knippe. Je lijkt wel een wilde
man!’
'Verdien niet genoeg!’ beet de man terug.
De heer Plesman haalde zijn portemonnaie uit zijn zak en gaf de mecanicien
een kwartje.
'Lazerop naarde kapper!’ brulde hij.
Hij genoot van een gevat antwoord. Zat boordevol humor. Maar je moest wel
goed weten watje zei want perslot van rekening was hij toch 'De Directeur'.
Het volgende is de gezagvoerder Brinkhuis zelfeens overkomen. Deze vlieger
had erzesjaren Soesterberg opzitten en solliciteerde bij de heer Plesman.
Snauwde De Baas hem toe: 'Weet jij watje bent? Jij bent een stomme hond!’
Verbaasd vroeg Brinkhuis 'waarom'?
'Zal ik je zegge. Alvorens naar Soesterberg te gaan, had je eerst hier motte
komme. Had je motte zegge: mijnheer Plesman, ik ga naar Soesterberg voor
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een opleiding als vlieger. Ik ga krankzinnig mijn best doen. En als ik klaar
ben, dan kom ik hier mijn dienste aanbieden. Dat heb je niet gedaan. Lazer
op, ik kan je nietgebruike!’
De volgende dag lag er bij Brinkhuis een brief in de bus, die begon met de
woorden:'Tot ons genoegen kunnen wij U mededelen . . .’enzovoorts. Ja, De
Baas peilde zijn mensen op een wel héél speciale manier. Maar hij nam niet
het minste risico.

'Directeur’, zei ik op een keer, ’ik ben een Radio-Holland telegrafist, aan de
KLM "uitgeleend” sinds 1 october 1932. Waarom kan ik niet helemaal in
KLM-dienst overgaan? Daar hoor ik thuis. Het zou mijn pensioen ook
belangrijk verbeteren. Nu ik wat ouder word, zit mij dat dwars.’
Hij had altijd een stompje potlood in zijn zak en een stuk papier. Schreef daar
iets op, maar zei niets. Toen hij voor de machine stond, waarschuwde ik hem
voor het wankele trapje en zei hem op te passen zijn hoofd niet te stoten. Hij
schoot met een ruk de cabine in en sloeg de deur zelf met een klap dicht. Nog
even keek ik hem in het gezicht. De motoren draaiden al en ik kon hem niet
verstaan, maar van zijn lippen die bewogen, kon ik wel iets aflezen, zoiets als
’blast you!’ Dat weet ik wel zeker maar dat beschouwde ik als een compli
ment.
Twee maanden daarna kwam er een persoonlijk schrijven van De Baas, dat ik
nu geheel in KLM-dienst was overgegaan. En dat mijn pensioen nu gelijk
gesteld was met dat van de KLM-telegrafisten. Het moet hem een ton gekost
hebben! Maar hij deed alles in het groot. Het welzijn van zijn 'slaven' lag hem
zeer na aan het hart.
Zo werden wij dan achterna gejaagd door Plesman en Aler, Chef Vliegdienst,
en Strijkers, Hoofd Radiodienst, onze directe baas. Dan zat de telegrafist te
ploeteren, werd daas van sinussen en co-sinussen en de hele boldriehoeksmeetkunde en werd en-passant ook opgejuind om nog het diploma radio
technicus er even bij te halen . . . Maar het kwam allemaal te pas. De telegra
fist hield de vlieger op de hoogte omtrent de weersverwachtingen, richting en
kracht van hoogtewinden. Bij slecht zicht zorgde hij voor de te vliegen
koersen naar een vliegveld. Vele vluchten zouden niet zijn uitgevoerd wan
neer er geen telegrafist aan boord zou zijn geweest.”
Geen goudmijn
Eén ding was beslist niet waar: de telegrafisten werden niet vliegend rijk want
hun salariëring was op zijn zachtst uitgedrukt, erg matig. Eind 1932 b.v. werd
in het orgaan van de Vereniging van Radiotelegrafisten ter Koopvaardij
bekendgemaakt dat er bij de KLM binnenkort plaats zou zijn voor nog vier
telegrafisten. Twaalf candidaten werden hiervoor opgeroepen en als zij
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LIJST VAN NIET-LEDEN
(afgesloten op 6 December 1937).
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STRATEN, S VAN
STUMPEL. G H J.
TIMMER. K. L.
ULJEE, J. G.
VISSER. A B
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WEBER. F
WESTERMAN, S. W.
WIT, P DE
WIT, R DE
WITKAMP, F.
WORTEL. J.
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ZINDEL, H. C.
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Foto 15 Lijst van niet-leden van de VRK, zoals door secretaris C. F. G. Nelck regelmatig in het
verenigingsorgaan werd gepubliceerd. Zelfs lijsten met namen van wanbetalende radiotelegrafisten, mét het bedrag van de achterstallige contributie verschenen op gezette tijden in het ver
enigingsblad.
Ook de belerende spreuken, waarvan een voorbeeld onder aan de niet-leden lijst, waren van zijn
hand.
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wilden overstappen naar de luchtvaart golden daarvoor de volgende voor
waarden:
1. op non-activiteitstelling voor de tijd van ongeveer zes maanden: alle
kosten aan de opleiding verbonden voor rekening van de betrokken
telegrafisten.
2. idem wat betreft keurings-, examen-, paspoort- en visumkosten.
3. maximum salaris van ƒ 120per maand (!).
4. een vergoeding van ƒ 2 per vlieguur op de Indiëroute en van ƒ 1,- in
Europa.
5. verhoging van dit vlieggeld met EEN DUBBELTJE per uur na iedere
duizend vlieguren.
6. toelagen van resp. ƒ 6,- en ƒ 8,- per dag als tegemoetkoming in de kosten,
ontstaan door een verblijf in het buitenland, als de nacht buiten de door de
Chef Vliegdienst aangewezen standplaats wordt doorgebracht.
Als men nu weet, dat een ervaren scheepstelegrafist in die jaren een
maximum salaris had van ongeveer ƒ 350,- per maand, dan was indiensttreding bij de KLM financieel wel een afgang. Daar kwam nog bij dat in het
gegeven geval acht van de twaalf gegadigden zouden moeten afvallen, omdat
er maar vier plaatsen waren. Tweederde van hen zou bijgevolg ƒ 500,- tot
ƒ 600,-kosten maken voor niets (inclusief salarisderving), zonder enige
garantie, dat dit achteraf zou worden vergoed.
Het spreekt welhaast vanzelf dat men zich daar niet zonder meer bij neer
legde. De telegrafisten waren destijds georganiseerd in de Vereniging van
Radiotelegrafisten ter Koopvaardij en in de Luchtvaart en de zeer actieve
secretaris van deze vakorganisatie, C. F. G. Nelck, die altijd sterk ijverde om
zoveel mogelijk telegrafisten als lid van de vereniging te krijgen, schreefop 14
december 1932 een lange brief aan Radio Holland, waarin hij verzocht om
een onderhoud over deze zaken, omdat een en ander zonder overleg met de
vereniging was geregeld. De telegrafisten zelf besloten op een vergadering in
Amsterdam op 14 januari 1933, om een eigen Vakgroep Radiotelegrafisten
bij de Luchtvaart binnen de reeds bestaande vakorganisatie te vormen, zodat
de specifieke luchtvaartbelangen beter en bovendien afzonderlijk zouden
kunnen worden behartigd. Er waren negen leden op deze vergadering aan
wezig en de contributie werd vastgesteld op ƒ 40,- per jaar, gezien de boven
aangehaalde salariscijfers een heel bedrag.
Tegelijkertijd organiseerde men in december 1932 en januari 1933 een vijftal
vergaderingen, speciaal voor de al de luchtvaart werkzame telegrafisten, om
de voorgestelde salarisregeling te bespreken. Het resultaat was dat de VRK in
een brief aan Radio Holland van 18 januari 1933 voorstelde om het salaris
van de telegrafisten in de luchtvaart van ƒ 120,- per maand te brengen op
ƒ 200,- per maand, met jaarlijkse verhogingen van ƒ 15,- per maand; dit was
dezelfde regeling als gold voor scheepstelegrafisten 2e klasse. Voor een
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scheepstelegrafist, die naar de luchtvaart zou worden overgeplaatst en die een
salaris van meer dan ƒ 120,- per maand had, zou het salaris ongewijzigd
moeten blijven, voor een scheepstelegrafist die minder dan ƒ 120,- ver
diende, zou het salaris bij overgang naar de luchtvaart tot ƒ 120,- moeten
worden opgetrokken. Verder werd voorgesteld om de verblijfskosten te
brengen op ƒ8,50 per nacht in het buitenland en ƒ8,- per nacht in het
binnenland. Uit de toeslagen, die de KLM boven het salaris voorde telegra
fisten aan Radio Holland betaalde, zou men gedeeltelijk de keurings-,
paspoort- en visakosten moeten vergoeden en telegrafisten die na hun oplei
ding voorde luchtvaart daarbuiten hun schuld niet geplaatst zouden kunnen
worden, zouden in aanmerking moeten komen voor een vergoeding van de
door hen gemaakte kosten. Tot slot zou er een regeling moeten komen voor
deelname van de luchtvaart-radiotelegrafisten in het Spaar- en Pensioen
fondsvan Radio Holland.

Enig resultaat
Er werd enig resultaat geboekt. De vlieggelden werden verhoogd van ƒ 1,- en
ƒ 2,- per uur tot ƒ 1,30 en ƒ 2,30 per uur. De kosten van keuringen, paspoor
ten en visa zouden voortaan door de KLM worden betaald en het salaris van
ƒ 120,- per maand zou tweemaal kunnen worden verhoogd, nl. bij het berei
ken van de categorieën 6 en 10, zoals uiteengezet in het "Reglement voor de
Radiotelegrafisten, afkomstig van de N.T.M. Radio Holland N.V., dienst
doende bij de Koninklijke Luchtvaart Mij. voor Nederland en Koloniën
N.V." Telegrafisten die na hun opleiding buiten hun schuld niet bij de KLM
geplaatst konden worden, zouden voortaan een vergoeding krijgen, gelijk aan
het gedurende die tijd vastgestelde wachtgeld.
Het was niet erg veel, maar het was in ieder geval iets. Bovendien moet men
niet vergeten dat het nog altijd crisistijd was, dat er steeds meer schepen
werden opgelegd en dat de KLM slechts dankzij regeringssubsidie het hoofd
boven water-of beter gezegd: in de lucht - kon houden. Het spook der werk
loosheid dreigde altijd ergens op de achtergrond. Op 10 december 1932 had
de minister van binnenlandse zaken aan de VRK meegedeeld, dat werkloze
beroepstelegrafisten, hoewel zij geen eigen werkloosheidskas hadden, toch in
aanmerking konden komen voor steunverlening. Dat betekende in de
praktijk, dat zij een- of tweemaal per dag op een aangegeven tijd en plaats
moesten komen stempelen, waama per week een steunbedrag zou worden
uitbetaald. Daarnaast was er een wachtgeldregeling voor overcomplete tele
grafisten, volgens welke ongehuwden 40% van hun salaris zouden ontvangen
en gehuwden 60%.
Maar zelfs wie nog werk had, wist niet waar hij aan toe was. Dat bleek op 8
juli 1933 toen werd meegedeeld, dat met ingang van 1 augustus 1933 de
salarissen en toelagen met 5% zouden worden verlaagd, gevolgd door een vol47

gende verlaging met opnieuw 5% op 1 januari 1934. Ook de verblijfskosten
werden verlaagd. Stel u dat vandaag-de-dag eens voor! Salarisverlaging! De
hele vakbeweging zou in actie komen en onmiddellijk een Opstand der
Horden ontketenen!
Er gebeurde in die jaren nog iets anders. Na eerst enige tijd uitsluitend met
telegrafisten van Radio Holland te hebben gevlogen ging de KLM later ook
zelf enkele telegrafisten opleiden. Zodoende had men eind 1934 in totaal 23
telegrafisten in dienst, waarvan er 18 van Radio Holland kwamen en vijfdoor
de KLM zelf waren opgeleid. Omdat de KLM van deze vijf man zelf de
arbeidsvoorwaarden regelde, hadden zij met één werkgever te maken, terwijl
de van Radio Holland afkomstige telegrafisten het gevoel hadden dat zij twee
heren moesten dienen. Er kwam dan ook een stroming onder de telegrafisten
om zich los te maken van Radio Holland en direct en uitsluitend in KLMdienst te komen. Daarbij speelde bovendien mee, dat men op een gegeven
moment de vlieggelden van de Radio Holland telegrafisten wilde verlagen,
om ze in overeenstemming te brengen met die van de bij de KLM zelf in
dienst zijnde telegrafisten, waarbij men over het hoofd zag, dat de telegrafis
ten van Radio Holland al veel langer als zodanig dienst deden en dus een vrij
grote ervaring als inbreng hadden, wat, zo vonden zij, gerust in hun honore
ring tot uitdrukking mocht worden gebracht. Dc beslissing over de volledige
overname van de telegrafisten van Radio Holland door de KLM werd enkele
malen uitgesteld en daarna voorlopig vergeten, hoewel zij al lang en breed het
KLM-uniform droegen. Als gevolg daarvan werden deze pas na de tweede
wereldoorlog in vaste KLM-dienst overgenomen, zodat zij in feite toen pas
eigenlijk en volledig KLM-personeel werden.

Geen vlees en geen vis
Trouwens, de overgang naar de luchtvaart was voor de scheepstelegrafisten
toch een hele stap geweest. Immers, zij kwamen in een heel andere wereld
terecht dan die, waarin zij gewoon waren om te werken. Aan boord van een
schip had de telegrafist zich in een zeer kort tijdsverloop moeten inpassen in
een sinds eeuwen gevestigde hierarchie, waarin hij als een soort vreemde eend
in de bijt was komen binnenvallen. Hij was een buitenstaander, aan boord in
verband met een rijksvoorschrift, niet noodzakelijk met betrekking tot de
besturing, de voortstuwing, de belading, beloodsing of passagiersafhandeling.
Hij had bovendien een andere werkgever dan de rest van de bemanning, nl.
Radio Holland, en zijn aanwezigheid werd door velen aan boord onbewust in
verband gebracht met rampspoeden als aanvaringen en SOS-berichten,
waarbij het gebeuren met de in 1912 vergane "Titanic” bij menigeen in het
achterhoofd spookte. Hij was in feite geen vlees en geen vis aan boord.
Men wist ook met zijn benaming niet altijd goed raad. Hij werd aangeduid
met de Engelse benamingen wireless telegraphist of wireless operator, soms
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afgekort tot Wop, terwijl men hem ook wel kortweg ”Sparks” of ”Vonkenboer” noemde, naar de in de eerste jaren door hem gebruikte z.g. blusvonkzender. Later gingen de Britten hem de officiële titel radio officer geven, wat
hem een zekere status gaf, maar Engelsen kennen aan boord wel meer
”officers” (b.v. medical officer), zodat die betiteling niet al te veel problemen
gaf. Men wist ook nooit goed waar eigenlijk zijn plaats aan boord in de messroom was; soms zat hij links van de stuurlui, soms rechts van de machinisten,
soms in het midden, soms aan de kant. Als eerste radiotelegrafist vond men
hem dikwijls naast de derde of vierde van andere groepen met al lang geves
tigde functies aan boord. Ondanks dit alles maakte niemand hem het leven
zuur, want tenslotte kon hij dagelijks zorgen voor het laatste wereldnieuws en
als ooit de nood aan de man zou komen was hij degene die door het oproepen
van andere schepen wellicht aller leven zou kunnen redden.
Maar in de zich snel ontwikkelende luchtvaart was voor de telegrafist een
glansrol weggelegd. Hij kwam in een wereld in volle ontwikkeling, waarin het
nieuwste van vandaag morgen alweer verouderd was. In deze snelle wereld
verliep alles veel vlugger en werd veel eerder een kritiek stadium bereikt. De
telegrafist had veel sneller contact en afstanden leken geen rol te spelen; het
maakte nauwelijks iets uit, of dat contact over een afstand van tien of tiendui
zend kilometer plaats had. Het veilige verloop van de vlucht en de behouden
aankomst op de bestemming hingen heel dikwijls voornamelijk van de tele
grafist af. Zijn peilingen en weerberichten waren gewoon onmisbaar, met
name op de lange Indiëroute, waarop dienstregelmaat een levensbelang was.
Hij was daarbij constant ”op wacht” want als hij zélf niet seinde, kon hij altijd
door anderen opgeroepen worden. Daarnaast had hij tot taak om het radiodagboek bij te houden, waarin de hele berichtenwisseling van het begin tot
het einde genoteerd werd, aldus een document vormend, dat in die jaren even
belangrijk was als tegenwoordig de z.g. black box, aan de hand waarvan men
het hele vluchtverloop kan natrekken. Als dit alles ooit duidelijk werd was
het in december 1934 tijdens de vlucht van Nederland naar West-Indië door
de Fokker F.XVIII "Snip”, waarbij tijdens de oversteek van de Atlantische
Oceaan tussen westelijk Afrika en het noordelijk deel van Zuid-Amerika, het
stoomschip ”Stuyvesant” en de onderzeeboot K-18, die zich ter plaatse in de
oceaan bevonden, om het kwartier verbinding met de ”Snip” onderhielden,
waarin telegrafist Van der Molen aan de seinsleutel zat. Mede hierdoor kon
het toestel het toen nog altijd riskante oceaantraject zonder wederwaardig
heden afleggen.
Het is typerend en tegelijk tragisch, dat diezelfde snelle groei van de ontwik
keling van het luchtverkeer, die de telegrafist in de jaren dertig zijn glorietijd
deed beleven, er nog geen twintig jaar later toe leidde, dat hij zijn plaats in de
lucht weer moest prijsgeven.
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Foto 16 r
•
De •'
Morkrum.
die voor de berichtenwisseling tussen grondstations gebruikt werd. cq.
voor het overseinen
-----------.1 van startbenchten, landingsmeldingen. weerberichten etc., een voorloper
van de telex.
Rijksluchtvaartdienst, Den Haag

Foto 17 De vliegveldverkeersleiding begin 30-er jaren.
De heer Hofstra was de eerste verkeersleider in dienst van de gemeente Amsterdam. Vanuit zijn
toren geeft hij met zijn seinlamp een (groen) lichtsignaal als vertrekteken.
Rijksluchtvaartdienst. Den Haag
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Hoofdstuk 3

De korte glorietijd
Na alle proefnemingen en rapporten is de beslissing toch nog tamelijk vroeg
gevallen: vanaf midden 1931 ging de telegrafist als vast bemanningslid op
elke Indiëvlucht mee en een jaar later werden niet alleen nog meer telegrafis
ten van Radio Holland aangetrokken, maar begon de KLM er ook zelf enkele
op te leiden. Het was de bedoeling dat deze op de Europalijnen dienst gingen
doen en omdat op deze relatief korte routes de vermoeidheid niet zo’n grote
rol speelde en men bovendien uit economische overwegingen niet twee extra
bemanningsleden aan boord wilde hebben, kregen zij tevens een opleiding tot
boordwerktuigkundige, zodat zij tegelijk in beide functies dienst zouden
kunnen doen. Alleen in Europa, wel te verstaan. In 1934 had de KLM acht
van deze zelfopgeleide telegrafisten/bwk’s in dienst.
Dat ook in Europa de telegrafie geen overbodige luxe was, mag blijken uit het
feit, dat zich in die tijd op de algemeen gebruikte 900-meter band een zo
intensief radiotelefonisch verkeer in maar liefst vier verschillende talen had
ontwikkeld, dat het geheel op een soort Babylonische spraakverwarring
begon te lijken. De 900-meter band was weliswaar vrij stabiel, had een
behoorlijke reikwijdte en was niet erg gevoelig voor atmosferische storingen,
maar het werd zo langzamerhand toch wel moeilijk om vast te stellen, wie nu
op een bepaald moment met wie sprak, ondanks het feit dat men bij onder
linge afspraak de berichtenwisseling zo kort en zo zakelijk mogelijk hield.
Het kon b.v. heel gemakkelijk voorkomen dat een vlieger in zijn koptelefoon
stemmen van Schiphol, Valenciennes en Croydon door elkaar hoorde,
terwijl hij juist dringend verlegen zat om dat weerrapport uil Keulen, dat er
maar niet doorheen kwam. Voor de verbindingen tussen de verschillende
grondstations, met name voor het doorgeven van start- en landingsberichten,
ontstond dan ook al gauw een apart telegrafie-netwerk, waarbij men gebruik
maakte van een door de Duitse firma Siemens ontwikkelde z.g. Morkrum,
een soort schrijfmachine, waarmee gaatjes werden geponst in een papieren
strook, die men daarna door de zender voerde waardoor het ingeponste
bericht dan werd uitgezonden. Deze Morkrum kan dan ook worden
beschouwd als een voorloper van de inmiddels overbekende telex die sinds
1939 voor dit werk algemeen wordt toegepast.
Voor het verkeer met vliegtuigen bleek de telegrafie echter eveneens het aan
gewezen communicatiemiddel. Zoals bekend werd daarbij gebruik gemaakt
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CHAPTER 3. - Q SIGNALS - DECODE
AERONAUT1CAL CODE SIGNALS [QAB QAL]
S I G N I FI C A T I O N
Slinal

QUESTIOX OR 1XTERR0GAT0RY FORM

AXSWER, INFORMATION OR ADVICE FORM

QAB

May I have clcaraiicc (for ■ . . ) from . . .
(place and/or conlrol) lo . . . (place and/or
conlrol) at . . . (figtircs and units) hcighl
above . . . (dahint) ?

tou are clcarcd (or ... is clcarcd) by •••
from ... (place and/or conlrol) to . .. (place
anJ/or conlrol) at ... (figtircs and units)
hcighl above . .. (dalnni).

QAM

W hal is ihe laiesi available mclcorological
observalion for ... (place)?

Mclcorological obscrvatlon made at. . .(place)
al . . . hours wus as follows . . .
Nolc.—The infortnaiion may bc given in Q Code
farm
the AERO fonn of the International Code.
rui or
i
ll'hcu
7ini in (ƒ Code, the informatiou is to be giten in the
follawing sequence of Q siynal answer (or od-.ate)
fon
for ins:
QAN. QBA. QNY. QBB QNII andfor QFE and.
■/ nccessary. QMU. QNT, QBJ
i It is nol nonnally necessary to precede the QAN. QBA,
1 QNY and QBB Information by these Q signals bul
this iiniy bc done if considercd desiiable
It h.-n in the AERO forni of International Code, the
| abbiet-iation AERO is lo precede the informalion,

I
'
I
I

_______ _________ ________________________________

W hal is the surfure wind dircction and
The surfacc wind dircclion and speed al
speed al . .. (place)?__________________ j . . . (place) at . . . hours is . .. (direclion) .. •

QAN

i
'
,
|

|
QAH

Whal in your hcigbt abovc ... (datum)?

(speed figttres and units).
Nole.—Unless olherwise indicalcd in the qaeslion,
omu-er (or advi.c), snrface uind dirccli.'n i gi:en in
degrees rclotive to MAGNET1C North.

I am al ... (figures
abovc . . . (daluin).

and

units)

height

Notc.—An aircraft is pcrinilled to reply
bv usmg ony of the answer fornis of
QBG, QBH. QBE. QBN or QBI’
hi such cases the siynal QAH n omilted from the reply.
or
Arrangc your fliglit so as lo rcach ... (fig~
ures anti units) hcighl abovc ... (datum)
at . . . (hours or place).

QAK

Is thcrc any risk of collision?

Thcrc is risk of collision.
Nolc.—
br followed by appropAate
—This signal should
.
Q signals
abbreviotions giving msals or ICAO approved
appi
trnctions
.... /or
for a'.oiding collision.
(,

QAL

Are you going lo land at . .. (place)?

I nm going lo land at . . . (place).

or

Has aircraft ... landcd at . . . (place)?
(5>r also signal QTP.j

Foto 19
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or
(You may) land at . .. (place).
or
Aircraft . . . landcd at . . . (place).
(5>r also signal QTP.)

van Morsetekens. Deze tekens, bestaande uit combinaties van punten en
strepen, een 2-bit code dus, hadden een groot penetratievermogen en bleven
zodoende ook bij zware atmosferische storingen nog duidelijk verstaanbaar,
terwijl bovendien meerdere stations tegelijk op eenzelfde frequentieband
konden werken. Voor een leek mocht dit de indruk maken van een kooi vol
kwetterende parkieten, een geoefend telegrafist kon de diverse stations
gemakkelijk uit elkaar houden en er de voor hemzelf bestemde signalen uit
distilleren. Het telegraferen was ook niet trager dan de telefonie; de werksnelheid van een ervaren telegrafist was zodanig, dat hij zijn berichten even snel
overseinde als wanneer ze telefonisch zouden worden doorgegeven. Eén van
de redenen waarom men in de Amerikaanse verkeersvliegtuigen nooit tele
grafisten aan boord heeft gehad was, dat op het Noordamerikaans continent
immers geen taalprobleem bestaat. In de huidige luchtvaart kent men dit
trouwens evenmin, want overal op aarde wordt nu het radiocontact tussen
vliegtuigen en grondstations in het Engels onderhouden, al is dat dan uitge
groeid tot een soort heel specialistisch luchtvaart-Engels.
Een snelle en voor iedere radiotelegrafist verstaanbare internationale
berichtenwisseling werd o.a. bevorderd door het gebruik van standaard
afkortingen, meestal van Engelse woorden, tot een of slechts enkele letters.
Hetzelfde principe wordt toegepast in stenografiesystemen.
Verder had men voor een groot aantal vaste vragen en mededelingen drielettergroepen, waarvan de eerste letter een Q was, vermoedelijk, omdat deze
letter verder praktisch niet gebruikt werd, dez.g. Q-code.
Waterdicht was dit systeem, omdat voor elke ontvangen mededeling, hoe
kort ook, ontvangstbevestiging gegeven moest worden, re^u, zoals dit heette.
Dit kon formeel met de Q-code QSL gegeven worden, óf door de letter R te
seinen, welke wonderlijk genoeg altijd met een sterk verlengde streep geseind
werd (R = punt streep punt), waarschijnlijk om de ontvangstbevestiging te
accentueren.
Verder was er een vaste code voor het doorgeven van weerberichten, die wer
den doorgeseind in enkele groepen van vijf cijfers, waarin alles zijn vaste
plaats had. Zo’n weerbericht, d.w.z. een waarneming van een grondstation,
bestond uit een aantal vaste gegevens, zoals windrichting en -kracht, zicht,
wolkenhoogte, neerslag, type bewolking, barometerstand en temperatuur.
Vrijwel elk vliegveld had zijn eigen weerstation en de boven opgesomde
gegevens werden er elk half uur bijgewerkt. Een telegrafist aan boord van een
vliegtuig dat op weg was naar Nederland kon zodoende in een paar minuten
tijd de laatste weerberichten van alle Nederlandse vliegvelden opnemen en
omdat deze code internationaal in gebruik was, kon hij overal ter wereld de
lokale weersomstandigheden opvragen en in dezelfde cijfercode ontvangen.
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Heeft Nederland gewonnen?
De telegrafist was gedurende de gehele vlucht ”op wacht”, d.w.z. als hij niet
zelf seinde, luisterde hij voortdurend of hij niet werd opgeroepen, hetzij door
een grondstation, hetzij door een schip of een ander vliegtuig, hetzij zelfsdoor
de vliegdienst op Schiphol of in Bandoeng, want vooral toen er eenmaal
betere apparatuur in gebruik kwam, kon men vanuit beide eindpunten
tijdens de hele reis radiografisch contact met de Indiëvliegtuigen onder
houden.

Zaterdag j.1. om 10 uur 's ochtends zijn Kingsford Smith en Evert van Dijk, de
Australiër en de Hollander, met de "Southern Cross” van Schiphol opgevlogen om in
den loop der week uil Ierland te starten voor New York. Wellicht dat, als dit nummer
verschijnt, de koene vliegers den Oceaantocht van Oost en West reeds hebben vol
bracht: van Dijk, de Hollandsche piloot, brengt dan voor "Het Leven" foto's ervan
mede, die ongetwijfeld unieke documenten zullen zijn. Wij geven hieronder hel
moment van vertrek, en hierboven 4 aardige foto's: de beide vliegers met mevrouw
van Dijk, den navigator en den marconist. - het afscheid van het echtpaar van Dijk, een kijk in het interieur van het vliegtuig met instrumenten, - en ten slotte de
"Southern Cross”, een superbe Fokker-machine, zelf.

De Radio aan boord van de "Southern Cross".
De draadlooze telegrafie heeft op de Oceaanvlucht van de "Southern Cross" een zeer
belangrijke rol gespeeld en derhalve laten wij omtrent dit onderdeel nog enkele bijzon
derheden volgen, die wij uit den mond van John Slannage, den onvermoeiden mar
conist, opteekenden.
"Toen ik in Ierland de radio-installatie van de 'Southern Cross' onderzocht, bleek mij,
dat de drie kortegolf lampen min of meer 'aan hun uren’ waren. Ik telegrafeerde der
halve naar Londen om Philips’ nieuwste 50 Watt lampen, en op de drie proefvluchten,
die wij in Ierland uitvoerden, bleken deze lampen evenals de speciaal voor ons
gebouwde Marconi 600-800 M. zender uitstekend te voldoen. Het ontvangtoestel
werd ook nog eens nagezien en nu konden wij de vlucht tegemoet zien, met een radioinstallatie, die zoo perfect was als men ze maar kan maken.
’Smitty’ had mij gezegd, dat wij de eerste twee uur wel niet voldoende hoogte zouden
hebben om de 250 voet (75 M.) lange antenne uit te laten, doch 15 minuten na den
start had ik beide antennes uit en begon ik de 600 m. te probeeren. Boven Ierland
correspondeerde ik met GVL (Liverpool), Malin Head (N.W. Ierland) en Valentina
(Z.W. Ierland). Zoowel de zend- als de ontvanginstaliatie werkten schitterend en toen
wij 300 mijl (500 K.M.) uit de kust waren gaf Londen ons via Valentina-radio nog een
laatste weerbericht. Kort daarop maakte het lawaai der motoren en de magneetinductie in de koptelefoon het verder onmogelijk om Britsche landstations op 600 M.
te ontvangen.
Gedurende de geheele vlucht konden de stations aan beide zijden van den Atlantischen Oceaan onze korte golf signalen hooren en ik zond bijna iedere minuut op korte
golf onze positie en verdere mededeelingen, behalve wanneer ik met schepen moest
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Dinsdag

Foto 18 Dc Meteodienst op Schiphol in 1939.
Dr. Heyerman, chef meteo, afkomstig van KNMI de Bilt, geeft voorlichting aan een KLMgezagvoerder.
Het bijzondere aan deze foto is. dat de gezagvoerder alleen is.
Na de oorlog was het een vaste gewoonte, én een voorschrift, dat niet alleen de copilot, maar ook
de radiotelegrafist bij een meteovoorlichtingaanwezig waren.
Rijksluchtvaartdienst, Den Haag
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werken op 600 M. Dan werd natuurlijk de korte golf(33,3 M.) uitgeschakeld.
Wij waren steeds in kruis-correspondentie met schepen of landstations. Ongeveer
eens per uur kreeg ik afzonderlijke peilingen van schepen, totdat de mist ons geheel
begon in te sluiten en het noodig werd, de peilingen met korter tusschenpoozen te ont
vangen. Toen wij volkomen in den mist zaten en gedurende den geheelen nacht, gaven
verschillende schepen ons tegelijkertijd peilingen, zoodat wij onze positie vrij nauw
keurig konden bepalen. Capt. Saul noteerde deze gegevens geregeld op de kaart en
bepaalde daarnaar zijn koers.
Te ongeveer 3 uur v.m. (G.M.T.) maakte Capt. Saul mij op het vreemde gedrag van
het compas opmerkzaam en tezelfder tijd ondervonden de schepen nog al moeilijk
heden met de bepaling van onze positie, ofschoon wij met wel 4 schepen op de 600 M.
golf correspondeerden. Tevens stemden de peilingen, die wij kregen, niet overeen met
het gegist bestek. Dit was wellicht te wijten aan de storing in de compassen. Ik geloof,
dat wat wij ’nacht-effect’ noemen bij het nemen van radio-peilingen, ook een ongunstigen invloed oefende. Deze eigenaardige toestand duurde wel 2 a 3 uur. Hoe lang
weet ik niet precies, aangezien ik te druk bezig was met het ontvangen der peilingen
van de verschillende schepen, dat ik mij om den tijd niet veel bekommerde.
De op het s.s. Transylvania dienstdoende marconisten werkten prachtig. Zij boden
ons iedere mogelijke hulp. Hcrhaaldelijk riepen zij de in de buurt zijnde schepen op
met het verzoek, aan hun radio-compassen gereed te staan, waarna zij mij gedurende 5
minuten lieten seinen, leder schip deelde de resultaten van de peiling aan de Transyl
vania mede, welk schip mij deze dan weer doorgaf, benevens de eigen positie van de
peilende schepen. Capt. Saul noteerde deze posities op de kaart, waarna hij gemakke
lijk precies kon bepalen, waar wij ons bevonden.
Op deze wijze stelden wij ook vast, dat wij 250 mijl (400 K.M.) ten Z.O. van Kaap
Race waren toen ons gegist bestek uitwees, dat wij dicht bij deze Kaap moesten zijn.
De twee marconisten, die zulk schitterend werk deden op de Transylvania, waren
Davies (chef) en Pousie (2e).
Het is jammer, dat de verbinding tusschen de pilotencockpit en de navigatiecabine
niet wat beter was, daar Saul en ik het te druk hadden om de piloten grondig op de
hoogte te houden van de stappen, die in de navigatiecabine ondernomen werden om
het toestel weer in zijn juisten koers te brengen.
Met het aanbreken van den dag constateerden wij met genoegen, dat de compassen
weer normaal functionneerden en dat onze koers regelrecht op Harbor Grace aanging,
welk vliegveld volgens de ontvangen berichten vrij van mist was.
Het geheele radio-apparaat werkte schitterend. Van Dijk smeerde de dynamo geregeld
vanuit de cockpit, niet geheel en al zonder gevaar voor zijn handen, met het oog op den
snel draaienden dynamo-propeller.
De kust van New Foundland was een welkom gezicht voor ons, doch ik geloof, dat wij
allen te moe waren om dit volkomen te apprecieeren.
Iedere seconde, die ik over had tusschen het ontvangen van peilingen, benutte ik om
de overige buitenwereld op de korte golf omtrent onze positie enz. in te lichten. Ieder
korte golf signaal werd op beide continenten ontvangen, en berichten over goed
doorkomen der signalen werden ontvangen uit Amerika, Ierland, Engeland en
Nederland.”
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Foto 20

Dc radiotelegrafist in een Fokker-machine, in de begin-dertigerjaren.
J. Brongers, Nieuwland 41, Oosterbeek

Vanaf 19 juni 1933 werd het tevens mogelijk voorde passagiers om onderweg
- uiteraard tegen betaling-telegrammen te laten verzenden naar hun familie
of zakenrelaties, die omgekeerd ook langs deze weg de passagiers aan boord
van het KLM-vliegtuig konden bereiken. In de betreffende mededeling van
de Luchtvaartdienst van het Ministerie van Waterstaat lezen wij daarover:
"Tot de wisseling van particuliere telegrammen, bestemd voor of afkomstig
van personen aan boord van luchtvaartuigen, zijn toegelaten de Nederlandsche luchtvaartuigen, welke zijn voorzien van een door den Directeur van
den Luchtvaartdienst afgegeven machtiging en tot de radiotelegrafische wis
seling van berichten zijn toegelaten, thans zijnde de vliegtuigen: (volgen de
registratieletters van 19 KLM-vliegtuigen), zoomede de vreemde luchtvaar
tuigen, welke zijn voorzien van een door de regering van het land, waartoe het
luchtvaartuig behoort, uitgereikte vergunning geldig voor of mede geldig
voorde wisseling van particuliere telegrammen.
Zulks geldt .thans ten aanzien van alle Belgische, Duitsche, Fransche,
Hongaarsche, Oostenrijksche en Tsjecho-Slowaaksche verkeersvliegtuigen,
welke tot de radiografische wisseling van berichten zijn toegelaten."
Afgpzien van deze taken luisterde de telegrafist, tussen de bedrijven door ook
van tijd, tot tijd naar de "gewone" radiostations en was hij zodoende dikwijls
in staat om het laatste nieuws aan zijn mede-bemanningsleden en de passa57

Foto 21 Nog een opname van een radiotelegrafist tijdens zijn werk aan de seinsleutel. Links
boven het draaibare handwiel van de boordpeiler, met de raamantcnne boven op hel dak van de
machine. Boven zijn seinsleutel is weerde klok zichtbaar, ingesteld op Greenwich Mean Time. In
hel radiodagboek, wat vóór hem ligt, worden alle ontvangen en verzonden mededelingen in
Q-code of in andere afkortingen genoteerd, maar altijd op de minuut af. Dit werken met exacte
tijdsregistratie werd voor de meeste telegrafisten zo'n ingeslepen baan, dat ze bij alle mogelijkc
dagelijkse handelingen, zoals aanvangstijd van de maaltijden op hun horloge de tijd opnamen.
Op beide foto’s is te zien aan het gevlochten koptelefoonsnoer. dat hel om vooroorlogse vliegsiluaties gaat. De uitmonstering (de mouwbanden) van beide telegrafisten bevestigt dit. De golfband dateert uit de vroeg-dertiger jaren. Later kwam de rechte band in gebruik.
Rijksluchtvaartdienst, Den Haag

giers door te geven. Dat nieuws kon betrekking hebben op belangrijke poli
tieke gebeurtenissen, maar ook op b.v. vorstelijke verlovingen en geboorten,
maar het kon ook zijn dat Nederland de voetbalwedstrijd tegen België had
gewonnen en met hoeveel! Maar dat waren uiteraard zeer kortdurende
nevenactiviteiten, want de echte dienstberichten hadden natuurlijk altijd
voorrang en daarnaast moest de telegrafist altijd nog het belangrijke, in het
vorige hoofdstuk al genoemde, radiodagboek bijhouden. Afgezien van het
reeds beschreven belang van dit boek, in het geval dat er iets mis ging, speelde
het ook een belangrijke rol, omdat de daarin vermelde vertrek- en aankomst
tijden bepalend waren voor de berekening van het aantal gevlogen uren, dat
niet alleen aan de telegrafisten maar ook aan de andere bemanningsleden
werd uitbetaald.
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Foto 22 Deze foto van de radiopeildienst is genomen in 1939. Hr. Buisman van de RLD zet een
kruispeiling uit met drie touwtjes vanuit resp. Waalhaven. Schiphol en Twente. Het vliegtuig
bevindt zich in het kleine driehoekje boven Brabant.
Duidelijk is te zien, dat ook Keulen, Brussel en Valenciennes zeer flexibel in dit systeem mee
kunnen doen.
Rijksluchtvaartdienst, Den Haag

Hoe het in het begin van de jaren dertig ging en welke belangrijke rol de radio
daarbij dikwijls speelde, wordt goed geïllustreerd door een voorval uit die
jaren, dat zich op de Indiëlijn voordeed. Het gebeurde tijdens een vlucht van
uit Indië met Van Dijk als gezagvoerder, waarop de assistent-stationschefvan
Schiphol, de heer A. C. Tolk, als telegrafist dienst deed. De heer Tolk vertelt
het verhaal zelfals volgt:
"Wij waren op weg van Gaza naar Cairo, toen wij een zwaren zandstorm
tegenkwamen, die het zicht tot 500 meter beperkte. Wij vlogen op 25 meter
boven de kustlijn om nog enige richting te kunnen houden, daar Cairo geen
peiler bezat en wij onze positie dus anders niet konden bepalen. De storm
dreef het zand ver zee in, waar het vliegen te gevaarlijk was. Wij riskeerden te
veel tijdverlies wanneer wij door middel van het compas Cairo trachtten te
bereiken en besloten dus op een breed gedeelte van het strand nabij El Arish
te landen. De landing verliep vlot en onmiddellijk deed ik daarvan mede
deling aan Gaza; tevens waarschuwde ik Cairo, zodat men zich daar niet
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bezorgd behoefde te maken over de vertraging. Twee en een halfuur zaten wij
op het strand, waar het vliegtuig al heel wonderlijk afstak in de eindeloze
verlatenheid. Enkele Arabieren, die op kamelen passeerden, waren dan ook
stomverbaasd. Wij hadden toen nog geen vaste antenne, zodat ik genood
zaakt was de sleepantenne met behulp van een stok boven het strand te
spannen. Na enkele uren kregen wij bericht van Cairo via Gaza, dat de wind
veranderen ging en de storm was gaan liggen. Wij konden dus in vertrouwen
vertrekken na slechts enkele uren oponthoud, terwijl het ons zonder radio
zeker minstens een dag had gekost. Gelukkig komen zulke incidenten met
noodlandingen uiterst zelden voor.”
Een publicatie uit die jaren wijst erop dat men de radio ook gebruikte om
elkaar onderling te waarschuwen als men elkaar zou gaan passeren en men
voegt eraan toe: ”Op de Europeesche lijnen is dit vooral noodig bij mist om
botsingen te voorkomen, daar de trajecten stipt langs dezelfde lijn worden
gevlogen. De vliegtuigen zorgen dan, dat zij op verschillende hoogte vliegen.
Op de Indiëroute doen wij dat ook. Indien het eenigszins mogelijk is, passeren
wij langs elkaar heen op één hoogte, wat een prettigen indruk op de passagiers
maakt. ”(!)
Peilingen . . . en de circustent!
Een andere, steeds belangrijker rol ging de radio - en dus ook de telegrafist
-spelen bij het bepalen van de positie van het vliegtuig door middel van
peilingen. Vanaf 1924 was men in Europa begonnen met de opbouw van een
net van radiopeilstations, die in groepen met elkaar samenwerkten ten
behoeve van kruispeilingen. In 1939 had men op die manier over heel
Europa verspreid in totaal 175 peilers in ongeveer veertig groepen. De lucht
verkeersbeveiliging steunde in diejaren vooreen belangrijk deel op deze peilstations. De manier van werken was dat, wanneer een vliegtuig p’er radio
korte tijd in contact stond met b.v. het grondstation op Schiphol, dit toestel
meteen werd gepeild door de stations op Twente, Waalhaven en Schiphol
zelf. Deze drie peilingen, uitgezet op een kaart, leverden dan de positie van
het vliegtuig op, die direct aan het toestel werd doorgegeven. Een en ander
ging razendsnel. Een zeer korte correspondentie van b.v. 30 sec. duur, leverde
meteen een exacte positie op als een extra”tje” voor de vlieger. Deze werksnelheid konden de Amerikanen, met hun radiorange-systeem in die tijd zelfs
niet benaderen. De vlieger kon een dergelijke peiling ook zelf door zijn tele
grafist laten aanvragen als hij er niet helemaal zeker van was of hij wel op de
goede koers zat. Hoe nauwkeurig deze peilingen waren, vooral door het
goede werk van de Nederlandse grondtelegrafisten, bleek tijdens de vlucht
van de "Snip” in december 1934. Het toestel was op 15 december van
Schiphol vertrokken met als eerste landingsplaats Marseille; het vertrek was
om half een ’s nachts en om half acht in de morgen werd in Marseille geland
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en nog tot diep in het zuiden van Frankrijk wisten de radiomannen op
Schiphol op de 900-meter band de "Snip” vrij nauwkeurig te peilen. Zij
konden zelfs hun Franse collega's nog corrigeren, die hun eigen peilingen aan
het vliegtuig als "douteux” (twijfelachtig) hadden doorgegeven.
In het begin van de jaren dertig ging men ook van de radio gebruik maken om
een vliegtuig binnen te loodsen, wat vooral bij nacht en slecht zicht bijzon
dere voordelen bood. In dat geval gaf men vanaf de grond aan het vliegtuig
doorlopend de koers op die de vlieger moest aanhouden om zijn bestemming
te bereiken. Bij het beoefenen van deze z.g. QDM-procedure in 1932
gebeurde een keer het volgende merkwaardige voorval: er was een Fokker
gestart met aan het stuur gezagvoerder Beekman en naast hem aan de seinsleutel telegrafist Van Beukering, terwijl verder in het toestel zeven leerlingtelegrafisten zaten. Op Schiphol werd de seinapparatuur bediend door de
heer A. A. de Roode, telegrafist van de Rijksluchtvaartdienst (later directeur
Luchtverkeersbeveiliging). Direct na de start trok de lucht boven Schiphol
dicht en ook van andere vliegvelden kwamen wat dat betreft allesbehalve
bemoedigende berichten. Na anderhalf uur vliegen en peilen begon de
situatie daarom lichtelijk kritiek te worden en om het toestel veilig aan de
grond te krijgen werden daarom op Schiphol grote benzinevuren ontstoken,
wat via de radio aan het vliegtuig werd meegedeeld. Op een gegeven moment
seinde Van Beukering in opdracht van gezagvoerder Beekman: "Wij gaan
landen.” Maar hoewel men het vliegtuig al eerder had horen overvliegen was
er op dat moment geen motorgeronk te horen. Niemand wist wat er precies
aan de hand was, tot iets later het toestel inderdaad veilig aan de grond kwam.
Wat was namelijk het geval geweest? Beekman bleek zich tijdens de nadering
te hebben vergist en in plaats van op Schiphol te landen was hij bijna de
ergens in Amsterdam staande, helverlichte circustent van Sarrasani binnen
gevlogen . . .!
Er was in die jaren al een nauwe en voortreffelijke samenwerking tussen de
KLM en de Rijksluchtvaartdienst op het gebied van de radiocommunicatie.
In 1933 installeerde de Rijksluchtvaartdienst naast de QDM-peiler, die de
vlieger de aanvliegkoersen gaf, bij Zwanenburg-Halfweg een dwarspeiler
(PH A-2), die het naderende en dalende vliegtuig zijn afstand tot het begin van
landingsbaan 23 gaf, de baan die in verband met de heersende windrichting
het meest werd gebruikt. (Overigens werden op Schiphol pas in 1936 ver
harde landingsbanen aangelegd, voor die tijd landde men gewoon op het
gras.) Met de hulp van de stroom getallen, die hij van zijn telegrafist kreeg,
kon de vlieger zowel zijn koers als zijn daalsnelheid, doorlopend aanpassen
en corrigeren en vrij nauwkeurig het moment vaststellen waarop hij zijn
wielen moest neerlaten. Hoe goed dit systeem, dat eenvoudig en storingsvrij
was, in de praktijk voldeed blijkt wel uit het feit, dat het ook na de oorlog nog
enige jaren gebruikt is; het was inmiddels verbeterd en geperfectioneerd door61

Foto 23

Radiotelegrafisl in de F 12, ca. 1934.

KLM-foto-archiefSchiphol

dat koersen en afstanden toen rechtstreeks via een apart telefonie-ontvangstkanaal aan de vlieger werden doorgegeven. De telegrafist hoefde toen alleen
maar zijn seinsleutel ingedrukt te houden. Het resultaat was niet alleen tijd
winst, maar ook het psychologische voordeel voor de vlieger, die nu het
gevoel had dat hij rechtstreeks contact met de grond had.
Schiphol had op dit gebied een primeur toen in 1934 voor landingsbaan 23
een Besson-Hof baken werd opgesteld, werkend op een golflengte van onge
veer 900 meter. Dit baken zond een gerichte golf uit in het verlengde van de
landingsbaan. Wanneer de vlieger bij het aanvliegen van Schiphol op de
juiste koers vóór baan 23 zat hoorde hij via de koptelefoon, die hij op dat
moment opzette, een continue toon; week hij teveel naar links uit dan ging
die toon over in een serie strepen, ging hij teveel naar rechts dan werd het een
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Folo 24

Een close-up in eenzelfde F 12, met een radio-installatie van iets oudere datum.
KLM-foto-archiefSchiphol

serie punten. Daarnaast gaf een tweetal op bepaalde afstanden verticaal uit
stralende z.g. merkbakens hem een aanduiding, hoe ver hij nog van de
landingsbaan verwijderd was. De Duitsers namen dit systeem kort voor de
oorlog over maar lieten het door Lorenz geschikt maken voor de korte golf,
wat resulteerde in een smallere, scherpere aanvliegbundel. Ook de Engelsen
namen het kort voor de oorlog over en perfectioneerden het tot de z.g.
Standard Beam Approach (SBA), een systeem dat, tijdens en ook nog enige
tijd na de oorlog, zeer veelvuldig werd gebruikt.

Op binnenland telefonie
Zoals gezegd was inmiddels op alle vliegtuigen op de Indiëlijn en op het
Europanet de telegrafist een vast bemanningslid geworden, die op Europa
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echter ook van andere markten thuis moest zijn. Telegrafist Prins vertelt
daarover in zijn memoires onder meer het volgende:
"Verder werd er van iedere telegrafist verwacht, dat hij zijn navigatordiploma tweede klasse haalde, en des winters, als er minder werd gevlogen,
gingen velen van ons de hangar in om technisch onderwijs te krijgen, b.v.
inzake motoren. Wie slaagde kreeg een extra tientje in de maand.
Toen de telegrafist kwam, ging de mecanicien eraf, althans in Europa, en toen
de KLM alleen nog maar Fokker-machines had, moesten wij de motoren
starten. Gedurende de vlucht schreven wij diverse waarnemingen betreffende
de motoren in speciale logboeken. Op plaatsen waar geen technische dienst
van de KLM was, tankten wij zelf en controleerden het olieverbruik. Wij
waren verantwoordelijk voorde diplomatieke posten waardezendingen.
Ieder van ons was volkomen 'ingeschoten’ wat routekennis betrof. De piloten
leerden ons kaartlezen en bij sommigen mochten wij wel eens zelf vliegen.
Viruly leerde mij instrumentvliegen. Een radiozender of -ontvanger die
defect raakte, moest door ons zelf gerepareerd worden. Op een paar radio
buizen na was er geen enkel onderdeel op de Indië-route aan boord in voor
raad. Bij eventuele storing in de radio-installatie mocht niet gestart worden."
Alleen in het in 1931 gestarte binnenlandse luchtverkeer werd in de eerste
jaren nog gebruik gemaakt van telefonie, in de eerste plaats, omdat de daar
voor gebruikte eenmotorige F.VIIa toestellen niet van telegrafie-apparatuur
waren voorzien en verder omdat op deze korte sprongetjes het vliegen zonder
een telegrafist als extra bemanningslid gewoon economischer was. Over het
algemeen waren de resultaten van deze telefonieverbindingen echter niet om
over naar huis te schrijven, vooral vanwege de geringe energie van de daar
voor gebruikte zendertjes, maar verder omdat de betrokken grondstations het
zo druk hadden met het afwerken van het telegrafieverkeer, dat daardoor de
telefonie-contacten wel eens verwaarloosd werden. Daarom werd besloten
om met ingang van 1 juni 1934 een z.g. telefonie-luisterdienst in te stellen
waarbij telegrafisten van de KLM er toezicht op hielden of de vliegtuigapparatuur naar behoren werkte en of men er op de grond voldoende aandacht aan
besteedde. Zodra de herfstperiode aanbrak ging men echter ook op de
binnenlandse lijnen weer van telegrafie gebruik maken en vloog er ook op
deze lijnen een telegrafist mee. In die wintermaanden, waarin men minder
lijndiensten vloog en bijgevolg ook meer aandacht kon besteden aan oplei
ding en bijscholing van personeel, werd een Fokker F.VIIa, de PH-ADZ,
speciaal ingericht als instructievliegtuig voor telegrafisten, zodat zij onder
werkelijke vliegomstandigheden met de seinsleutel konden oefenen.
Dat de telegrafist, komende uit de scheepvaart waar hij altijd een beetje een
buitenbeentje was gebleven, in de luchtvaart een heel andere wereld aantrof,
hebben wij al eerder beschreven. Maar wat met name in die wereld zo anders
was, was de teamgeest in de naar verhouding kleine vliegtuigbemanning,
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Foto 25 Dit is eveneens een installatie ineen Fokker. De radiotelegrafist zat dwars, kijkend naar
bakboord.
Met zijn rechterhand bediende hij, indien nodigde peiler, met het draaibare raam, met het handwiel rechts. Een wijzer draaide mee over een schaalverdeling van 0 tot 360*. Ook hier nog de
seinsleutel óp tafel.
KLM-foto-archief<Schiphol

waarin vooral de goede samenwerking tussen vlieger en telegrafist van zo
grote betekenis was. Hoe zag de telegrafist de vlieger, de man voor wie hij in
eerste instantie werkte en die voor de veiligheid en de dienstregelmaat, waar
voor hij als gezagvoerder de verantwoording droeg, in zo belangrijke mate
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Foto 26 Dit interieur van een Fokker F XII dateert alweer uit een iets latere tijd, dan waarover
telegrafist Prins nu spreekt. De radiotelegrafist zat links in de cabine achter de gezagvoerder. Let
op de haspel en de buis, die door de vloer gaat, waardoor de sleepantenne liep, die vóór de landing
weer ingehaald moest zijn. Deze Fokkers hadden ook een vaste antenne. Via een schakelaar kon
de telegrafist eenvoudig overschakelen. Let op de lussen aan de bagagerekken, waardoor het
interieureen tram-achtige indruk maakt.
J Brongers, N'ieuwland41. Oosierbeek

van zijn telegrafist afhankelijk was? Wij laten hiervoor opnieuw telegrafist
Prins aan het woord, die het in het volgende citaat heel treffend onder'woor
den brengt:
”We vlogen van Allahabad naar Jodhpur. Het was bijzonder heiig. Het hori
zontale zicht (recht vooruit) was minder dan een kilometer. Het verticale
zicht (naar de grond) was wat beter. Een uur voor aankomst begon ik Jodhpur
te peilen. Hiervoor hadden we prachtige instrumenten, ontwikkeld door de
N.S.F. in Hilversum. Die fabriek noemde ik voor de oorlog voor de lol wel
eens Nederlandse Speelgoed Fabriek, totdat ik er gedurende de oorlog op het
laboratorium werd geplaatst door de KLM. Sindsdien heb ik dat nooit meer
durven zeggen. Mensenlief, wat zitten me daar een stelletje knappe jongens!
Enfin, ik peilde Jodhpur een paar graden naar links en ik vertelde dat aan
gezagvoerder Moll. U weet nog wel, de bekende vlieger die samen met
Parmentier de Melboume Race won.
’Kan niet’, zei hij, ’zieje daar die boom. Precies op koers?’
Na een kwartier nog eens gepeild en toen scheelde het zes graden.
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'Kan niet’, zei hij weer, ’zieje daardie groep struiken? Precies op koers.’
Enfin, ik bleef door peilen en op het laatst scheelde het wel vijftien graden en
ik zei dat hij naar links moest, maar volgens hem kon dat niet. Nou, toen gaf
ik er de brui aan maar toen we het veld dwars hadden, zonder het te zien,
moest ik hem dat toch zeggen. Hij draaide onmiddellijk de machine in een
bocht en we landden na tien minuten.
’lk wist al die tijd mijn positie’, zei hij, ’ik wilde alleen eens zien hoever je
plichtsgevoel ging.’ Daarop gaf ik slechts één woord als antwoord, dat ik hier
niet zal vermelden. Dat zegje als je heel kwaad bent en dan nog alleen tegen je
naaste kennissen. Maar hij had er ontzettend veel plezier in.
'Kijk’, zei hij, ’we vliegen bijna nooit samen en nu weet ik precies wat ik aan je
heb indien het werkelijk nodig is.’
Had hij gelijk? Ja, natuurlijk. Daar had ik niet bij stilgestaan. Maar het was
wel een koude douche voor mij. Ik was immers een van de oudsten en voelde
me nogal.
Gezagvoerder Moll kreeg zijn militair brevet in het voormalige Nederlands
Indië, zijn verkeersbrevet in 1928. Hij bleef een poosje in Indië bij de
KNILM, een zustermaatschappij van de KLM.
Alle vliegers van die tijd zijn in militaire dienst geweest. Ze kwamen ofwel
van Soesterberg, dan wel van de marine. Er was trouwens geen andere manier
om vliegen te leren. En dan begon de opleiding bij de KLM onder leiding van
oud-vliegersen dat was geen peuleschilletje.
Dit alles lezende vraagt u zich natuurlijk af of ik vliegers beoordelen mag. U
leest althans dat ik dat doe. En ik kan op die vraag met een gerust hart ja’
zeggen. De zaak is dat ik de vliegers beoordeel in de vorm van een soort verge
lijking van de ene vlieger tegenover de andere.
U moet niet vergeten dat de telegrafist naast de vlieger zat, voorin de cockpit.
We waren altijd maar met ons beiden. Bediening van passagiers bestond in
die dagen niet, althans niet in de Fokker-machines, die maar acht passagiers
konden vervoeren. Bijna alle lijnen waren in die tijd zo ’gepland’ dat er over
nacht werd, hetzij in Parijs, Londen of Malmö. Dan bleven we meestal bij
elkaar en leerden hen ook van de menselijke kant zien. En vaak kwam het tot
grote vriendschap. Ik vlieg niet meer sinds 1955, maar correspondeer nog
steeds met vele piloten, die al lang gepensioneerd zijn.
Daar kwam toen ook nog bij, dat het werk van de radiotelegrafist de vlieger in
staat stelde om vluchten uit te voeren, die zonderde assistentie van de telegra
fist niet veilig konden worden uitgevoerd. We speelden een soort rol zoals de
brandweer speelt: alleen maar onmisbaar als de boel in brand staat. Wij
waren echter nodig bij slecht weer. Toen de radiotelegrafist kwam, bracht hij
de regelmaat in de dienstuitvoering mee. We gingen vliegen onder vaak zeer
moeilijke weersomstandigheden. Er werden landingen gemaakt, die zonder
gebruik van de radio beslist niet mogelijk waren. Dit alles bracht weer mee,
67

dat de vlieger volkomen afhankelijk was - onder die omstandigheden - van
zijn marconist en een grenzeloos vertrouwen moest hebben in zijn hulp. Een
beslissing mocht de telegrafist nooit nemen. De vlieger was de baas, de
captain. Hij had de machine in de hand. Slechts hij was verantwoordelijk.
Maar wij peilden diezelfde vlieger binnen met behulp van de gronddienst en
gedurende de laatste minuten voor de landing verzette de telegrafist het
compas bij iedere koers, die van de radio-gronddienst bij hem binnenkwam
en daar is inderdaad een grenzeloos vertrouwen voor nodig.
Is het dan wel een wonder dat vele vliegers en telegrafisten bij elkaar over de
vloer kwamen en eikaars getuigen waren bij hun huwelijk? Ieder mens oor
deelt. Hij zegt het of hij denkt het. leder mens heeft voorkeur voor iels. In dit
geval: vliegers ten opzichte van telegrafisten of telegrafisten ten opzichte van
vliegers. Dat is heel menselijk. Vandaar dat op de Indiëlijn altijd bemannin
gen vlogen die volkomen op elkaar ingesteld waren.
Op de Europa-lijnen kon dit systeem niet toegepast worden. Vandaar dat ik
met vrijwel alle piloten gevlogen heb. En al heb je geen 'recht' tot oordelen,
instinctmatig doe je het toch. Ook wij, telegrafisten, hadden voorkeur.
Wanneer je er jaren naast zit, dan zie je in verhoudingen. Net als ieder mens
een auto 'anders’, op zijn eigen manier en met een persoonlijke stijl rijdt, zo is
dat ook met vliegers het geval. De ene vlieger probeerde hoog boven het
slechte weer uit te komen. Een ander ging er dwars doorheen of trachtte er
onderdoor te sluipen. En de telegrafist ging er dus ook door, er overheen of
dwars doorheen. Het was de piloot die besliste en dat was de enig juiste
manier.”

Glorie op de Indiëlijn
Maar hoe nuttig de telegrafie ook was in het Europese luchtverkeer, zijn
grootste glorie beleefde deze communicatietechniek toch op de Indiëlijn.
Hier immers kwamen de goede contacten tussen vliegtuigen en grondstations
pas goed tot hun recht en juist op deze lange route heeft men dankzij de snel
evoluerende goede radioverbindingen in korte tijd een zo opvallende
dienstregelmaat bereikt, dat wat in 1930 nog een avontuurlijke reis was, al
vijfjaar later een routine-operatie was geworden. Zonder de telegrafie zou dat
nooit in zo korte tijd mogelijk zijn geweest.
Wij citeren opnieuw telegrafist Prins, die die ontwikkeling als volgt

beschrijft:

"Maar in 1931 kwamen de eerste radio-telegrafisten, die op de Indiëlijn
werden ingezet. Dat was een enorme verbetering, want nu had men contact
met de grond. Binnen een jaar tijds werd door enkele geniale en actieve Engelsen een radionet ontworpen, strekkende van het eiland Kreta tot Singapore,
dat zijns gelijke niet kende. Daar kan ik als radio-telegrafist over oordelen.
Het leek wel of ze de doodstraf hadden ingesteld voor iedere ambtenaar die
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niet op zijn post was. Je tikte maar even op de sleutel en je had verbinding.
Indien de gelegenheid zich voordeed, zocht ik deze mensen wel eens op. Ze
voelden zich dan geweldig versierd. De heer Martin, hoofd van de Indië-Iijn
was hier een groot voorstander van en moedigde het ten zeerste aan. Die
mensen waren bijzonder actief en het gezegde: 'als je ze nodig hebt, zijn ze er
niet' was op hen niet van toepassing. Zij voorkwamen een hoop narigheid.
Een van die gevallen zal ik nooit vergeten.
We vlogen met een DC-2 van Jask naar Karachi. De bemanning bestond uit
gezagvoerder Lou Brugman, tweede bestuurder Jaap Eilders, mecanicien
Huib de Jong en ondergetekende als marconist. Één passagier herinner ik mij
nog zeer goed. Het was Professor Ir. W. Schermerhom. De machine was de
’ Kievit’.
Het vliegveld van Karachi ligt maar enkele minuten vliegen van het strand.
Een onheilspellende, gitzwarte lucht, vlak boven Karachi parallel lopende
met de kust, doemde voor ons op. Karachi seinde een hevige zandstorm. We
bonden ons vast en doken op 600 meter deze inktzwarte wereld in.
Niemand van ons kon later precies vertellen wat ergebeurde. Ik in iedergeval
stellig niet. Met een vinnige ruk werd ik uit mijn stoel gescheurd; mijn
veiligheidsriem brak en ik zweefde een moment. Als een tol draaide de
machine een paar keer om haar as en ineens schoten we de wolken uit, de
blauwe lucht in . . . met de linker vleugel bijna het water rakend. Een val van
600 meter.
We vlogen langs de kust verder, in zuidelijke richting, niet wetende wat te
doen. Naar Jask terugvliegen kon niet. Daar hadden we niet genoeg benzine
voor. Het was alsof ze het op de radiodienst daarginder roken, dat er iets niet
helemaal in orde was. Ze waren er natuurlijk, toen ik hen opriep. Onmiddel
lijk kwam de oplossing uit Karachi. ’Proceed to Navanagar’. We konden dat
niet op onze vliegkaart vinden maar het bleek wel op de overzichtkaart voor
heel India te staan. Het wasongeveeranderhalfuur vliegen.
We passeerden de monding van de Indus en kwamen na een dik uur vliegen,
parallel met het strand, boven een terrein, dat wel iets weg had van een vlieg
veld. In een van de uithoeken stond het karkas van een uitgebrand vliegtuigje.
Ik draaide mijn antenne in. Brugman vloog heel laag over het veld en met
verbijsterde ogen zagen wij een vlakte voor ons vol met kuilen, koeien en een
stel wuivende mensen, die met doeken zwaaiden. Later bleek, dat ze ons de
richting probeerden aan te duiden waarin het werkelijke vliegveld lag; dat
bleek aan de overkant van de Golf van Kutch te liggen - nog een half uur
vliegen. Maar dat begrepen we dus niet en Brugman draaide de machine in
een bocht om te landen.
Hij gebood mij om in de cabine te gaan zitten, bij de deur. Het had geen zin
voor mij om voorop te blijven - de boel ging kapot, dat kon niet missen, zei
hij.
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Wielen uit en vlak over het terrein - maar dat was zelfmoord. Brugman trok
e machine weer op; de wielen gingen weer in en hij wenkte mij om naar
voren te komen.
Sein aan Karachi dat we hier niet kunnen landen en de kist op het strand
gaan zetten!’
Dat werd onmiddellijk overgeseind. Vlot kwam na twee minuten een
ringend bericht. Proceed to Bhuj - 15 minutes flying’. Lengte en breedte
werden ook meegeseind.
Bhuj stond niet op de overzichtskaart. Eilders greep de kaart, paste lengte en
reedte uit, trok een lijn van het punt waar we waren - tussen twee haakjes:
een reuze gok op een overzichtskaart - en gaf Brugman de koers op. Deze
werd voorgelegd en twintig minuten daarna, zo maar gewoon recht vooruit,
oemde een pracht van een vliegveldje van de Royal Air Force voor ons op.
sof het even voor ons was aangelegd. Wc waren de eerste machine die daar
landde; het veld was nog niet eens helemaal klaar.
De motoren werden afgezet. De benzineaanwijzer stond op 'O'. Het was
, oodstil. Geen van ons bewoog zich. En ineens zei Brugman:
Henri de Lacordaire-hij leeft nog, hij is niet dood!’
Mijn voomaam is namelijk Hendrik en dat zei hij altijd na een landing in de
mist, welke af en toe wel eens wat van een stuntprestatie weg had. Maar ik zag
zijn onderlip wat beven en iedereen had het ineens een beetje voor zijn
kiezen. Ik sprong de cabine uit en liep het veld in. Daar kun je rustig
uithuilen.
Bij deze gelegenheid gaf Brugman mij voor het eerst de werkelijke verklaring van zijn
mysterieus geprevel na een'spannende landing: Henri de Lacordaire( 1802-1861) was
een Franse Dominicaner Pater, die een uiterst welsprekend advocaat te Parijs werd,
zogezegd een Franse Brugman.

Ja, die radio-systemen waren duur, maar af en toe betaalden ze toch wel eens
een flink dividend. Jaap Eilders liep met zijn neus in de wind, trots
natuurlijk . . . wat een berekening - die koers, op 1 graad nauwkeurig! En dat
onder die omstandigheden
Des avonds, toen we met ons allen in een kleine bungalow waren onder
gebracht, lag een van de meest giftige slangen netjes opgerold onder Jaap zijn
stoel.
’Very dangerous’ zei de bediende die het Engels niet helemaal meester was en
vervolgens die slang met een geweldige slag zo onder Jaap’s stoel morsdood
sloeg.
Volgens Brugman hadden we in een vlakke vrille gezeten. Hij was vroeger
militaire vlieger geweest en kon het weten. Maar zijn collega’s geloofden het
niet, aangezien de DC-2 zo gebouwd is dat dit niet kan. Ook op de Vliegdienst
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waren ze later van mening dat er wat anders gebeurd moest zijn en men
besloot om proeven te nemen met dezelfde machine.
De Rijksluchtvaartdienst bemoeide zich er ook mee en met iemand van deze
dienst - ik meen dat het Dr. Van de Maas is geweest - vlogen we de Noordzee
op tot 3000 meter hoogte en probeerden van alles om de machine in een
vlakke vrille te krijgen. Parmentier vloog. Brugman zat naast hem en ik
moest mee als telegrafist. Voor mij was het maar een matig genoegen; ik
vergeef het de Indeling nimmer.
Men trok de machine langzaam op - nam gas weg totdat de machine prak
tisch ophield met vliegen-en dan kantelde ze om 700 meter te vallen en snel
heid op te pikken om dan weer rustig verder te vliegen. Nog eens en nog eens
geprobeerd, maar in een vlakke vrille was de kist niet te krijgen.
Waarschijnlijk hebben we in een zandhoosgezeten.
De heer Aler vertelde mij later, dat ik mijn leven op die vlucht waarin het
allemaal was gebeurd, te danken had gehad aan Huib de Jong, de mecanicien.
Die had namelijk de tegenwoordigheid van geest gehad om één motor vol gas
te geven en van de andere het gas af te sluiten.
De heer Brugman kreeg zijn Groot Brevet op 22 maart 1928 op Soesterberg
en kwam, naar ik meen, in 1930 bij de KLM. Een zeldzaam gemoedelijk
mens. Iedereen vloog graag met hem. Uiterst voorzichtig vlieger die nimmer
enig risico nam.

Verder kwam er een goed functionerende meteorologische dienst, die in een
minimum van tijd een overzicht kon geven van de te vliegen route. Vooral
hoogtewinden waren van groot belang. Op trajecten van Karachi naar
Calcutta werden door middel van hoogteballonnetjes soms windstromingen
waargenomen op 4.000 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur.
Aangezien die stromingen min of meer de door ons te vliegen koers volgden,
werd daar dankbaar gebruik van gemaakt. Zo'n windje in de rug kwam goed
van pas. De machine die op de thuisreis was ging vanzelfsprekend laag zitten.
Daar stond eenzelfde soort windrichting, alleen veel gematigder. Wie laag
moest vliegen zat verschrikkelijk te roeien. Het waren bijzonder ver
moeiende trajecten voor de vliegers, hoewel iedereen aan boord ervan
mee’genoot'. De remous, soms tien uur achtereen, plus de hitte waren vaak
nagenoeg onverdraaglijk. Wat toen gepresteerd is in die Fokkertijd, daarvan
hebben maar weinig mensen enig begrip.
We vlogen in die tijd met drie-motorige Fokkers, de bekende F12 en F18. Op
de 1 ndië-1 ijn betekenden vijf passagiers een volle kist.
Wij zorgden voor eigen fourage. Stewards waren er toen nog niet. Ik nam
altijd een paar blikken krentebroodjes mee; anderen voelden meer voor
gerookte paling en blikjes ander lekkers.
Over die paling gesproken - er kwam eens een schrijven van een Engelsman
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Foto 27 Vluchtvoorbereiding omstreeks 1936. Links de twee vliegtuigbestuurders, de staande
man is Viruly. In het midden de boordwerktuigkundige, en rechts Jacob Pestman, na de oorlog
chef-telegrafist Europa. Aan de wand van het navigaliebureau een DC-3 illustratie. Deze
machine kwam in 1936 terbeschikking.
J. Brongers, Nieuw!and41, Oosierbeek

op het KLM-kantoor, die de maatschappij bedankte voor de uitstekende
service op zijn reis naar Singapore. Maar hij voegde eraan toe de vraag of de
Directie er niets aan kon doen om de bemanning te verbieden onderweg
'slangen te eten’. Met paling-eten was het toen wel afgelopen.
Die Fokkers waren houten machines. Ik heb er nog zes reizen mee gemaakt
naar het voormalige Batavia. We moesten onderweg 23 landingen maken
-tegenwoordig zijn er dat nog maar vijf. Wij deden er 8 dagen over - nu nog
geen twee. Wij overnachtten op 8 plaatsen - nu wordt doorgevlogen, dag en
nacht.
Met die machines kon je alleen maar een behoorlijke snelheid halen als we
niet al te hoog zaten. Vanzelfsprekend hielden we rekening met de mogelijk
heid dat de windrichting op grotere hoogte soms een wind in de rug kon
betekenen. Gegevens daarover werden door de radiotelegrafist bezorgd, want
overal langs de route vingen we de berichten over weerswaamemingen op
van de grondstations. De lui daar lieten ballonnetjes op, om aldus de wind
richting te kunnen bepalen in de hogere luchtlagen.

I
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Maar vaak vlogen we op slechts een paar honderd meter hoogte en dan was er
veel te zien, vooral omdat het hoogdekkers waren en de cabine onder de
vleugel was gebouwd. Tegenwoordig zitten we ’op de vleugel’ op 12.000
meter hoogte en nu verkopen we geen grondzicht, maar snelheid en tijd.

In de Fokkertijd landden wij altijd in Bushire voor het laden van benzine.
Basra was toen nog niet in het vliegschema opgenomen en Bagdad-Jask was
een te grote afstand om in één ruk te worden gevlogen.
Bushire betekent in het Perzisch: 'Vader der Steden’. Wel, dat mag voor
Perzië dan opgaan (tegenwoordig heet dat 'Iran’) maar wij overnachtten daar
liever niet.
Bushire is een klein havenstadje aan de Perzische Golf. Het water is er zo
ondiep, dat schepen van enige grootte er ver van de wal moesten ankeren.
Met kleine bootjes werd dan de verbinding met de wal onderhouden. In die
tijd had het plaatsje ongeveer 15.000 inwoners. Viruly zei altijd, dat Sindbad
de Zeeman hier stellig vele malen geweest moest zijn.
Het vliegveld was een stukje vlak terrein aan de kust. Iemand had daar eens
een luchtsprong gemaakt en was, zonder zich te bezeren, weer op zijn pootjes
terechtgekomen. Daarna heette dat daar een vliegveld. Een verschroeid stuk
grond, keiharde klei. Een klein hangaartje en drie gebouwtjes, waarin het
zwart zag van de vliegen.
Een eind daar vandaan, een groot vierkant gat, ongeveer 30 bij 50 meter en 5
meter diep: de gevangenis. De tot gevangenisstraf veroordeelde werd met een
ladder in dat gat neergelaten. Goedkoperen effectiever kon het al niet.
Ik heb maar eenmaal in Bushire overnacht, in een groot huis zonder electriciteit. Men had daar carbidlampen. Er heerste een ontzaglijke hitte in de zomer
en het was er bijzonder vochtig. Een maand salaris werd daar, bij wijze van
spreken, in één nacht verdiend.
De Pers, die aldaar de belangen van de KLM behartigde, heette Casaroni.
Deze man werd eens een keer uitgenodigd om naar Nederland te komen. Het
hoofdkantoor van de KLM had namelijk beslist dat alle agenten het bedrijf in
Holland eens moesten zien. Aldus kwam de heer Casaroni naar Schiphol,
midzomer. Met stomme verbazing keek hij naar onze huizen met prachtige
tuinen. Men liet hem Den Haag en Amsterdam zien, bij dag en bij nacht. Dat
moet toch wel een grote indruk op deze man gemaakt hebben.
Bij vertrek vroeg de heer Martin, hoofd van de Indiëlijn, wat nu wel de meeste
indruk op hem gemaakt had. Zei hij: ’Die wagens waar al dat water door
kleine gaatjes zomaar op de straat valt!’ Ja, water betekende daar wel iets.
Dat brengt mij op een andere episode.
We vlogen van Bagdad naar Bushire in regen en onweer. Dat was al heel iets
bijzonders, want het regent daar maar heel zelden.
73

Gezagvoerder Brinkhuis verzocht mij het weerbericht van Bushire aan te
vragen. Dat moest in die tijd gebeuren via het scheeps-radiostation, want het
vliegveld had geen afzonderlijke radiozender.
Enfin, we kregen een heel enthousiast bericht. 'Beautiful weather! We land
den in stromende regen. Diep verontwaardigd belden wij het station op.
Kregen we ten antwoord: 'Isn’t it beautiful? 11 rainsü' Waaruit men kan leren
dat alles in het leven maar relatief is.
Aan Bushire heb ik eigenlijk maar één enkele aangename herinnering en dat
was in 1936, op een thuisreis.
Lorwa, de mecanicien, ging een kopje thee halen en ik bleef achter om op de
machine te passen. Er kwam een auto aanrijden, bestuurd dooreen chauffeur
in uniform. Mogelijk was het de enige auto in heel Bushire. In de auto was een
dame gezeten, diep gesluierd. Zij vroeg of zij de machine van binnen mocht
zien. De chauffeur bleef buiten achter. Ik liet haar de cockpit zien en
verklaarde diverse instrumenten. Zij sprak vloeiend Engels en haar vragen
waren bijzonder intelligent. Kennelijk een vrouw van hoge stand.
Ik liet haar in de rechter bestuurdersstoel plaatsnemen. Met een zucht liet zij
zich in die prachtige stoel neervallen. Het vliegtuig was een van onze
nieuwste aanwinsten, een DC-2.
Ze pakte het stuur beet en liet een paar prachtige handen zien, met vingers vol
ringen. Er schitterde een vermogen voor mijn ogen.
’How wonderful must lifebe fora person togo anywhere!' fluisterde ze. Daar
na werd geen woord meer gesproken en ik staarde naar het instrumenten
paneel en trachtte iets te vinden, dat ik nog niet verklaard had. Zij stond op en
draaide zich om, om te zien of de deur van de cockpit dicht was. Die was
dicht. Ineens lichtte zij haar sluier op en ik keek in een paar in-droeve ogen
van een wonderschone vrouw van hoogstens twintig jaar.
’Thank you very much!’ zei zij toen. Ik stamelde: 'How beautiful you are-’.
Zij deed onmiddellijk haar sluier weer voor. De chauffeur bedankte mij. Ik
groette met een korte buiging. Zij groette niet terug.
Hoe zwaar zondigde deze vrouw tegen de etiquette van haar land. Wat een
durf! Nimmer heb ik deze episode aan mijn collega’s verteld. Zo’n verhaal
kon gemakkelijk weer in Bushire terugkomen en in dat land vergeeft men
niet. Vrouwen leven daar in volkomen afzondering. Alleen de naaste familie
leden krijgen hen te zien. Een echtgenoot wordt voor hen uitgekozen en zelf
krijgen ze die pas te zien op de huwelijksdag.
Wat een beloning - maar wat een moed, of was het een wanhoopsdaad? Ik zal
het nimmer weten.
Dan was er Jask - ook al een wonderlijke plaats. In de Fokkertijd werd daar
geland en overnacht.
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Jask ligt op de uiterste punt van Baluchistan, aan de Golf van Oman. Er was
totaal niets van romantiek te bespeuren in dat plaatsje. Als vertegenwoordi
ger hadden we daar een Pers die Sayd heette. Op de dag, dat we in Jask
aankwamen, hadden we een traject van acht uur vliegen afgelegd: Bagdad,
Bushire-Jask. De KLM had er een bescheiden bungalow laten bouwen met
acht slaapkamertjes voor passagiers en bemanning. De heer en mevrouw
Ottens, een echtpaar, waar de heer Plesman enorm respect voor had, waren
onze gastheer en gastvrouw.
Welbeschouwd was Jask een ellendig stukje aardbol. Men was beter af in de
Gevangenpoort in Den Haag. Er groeide niets en regenen deed het daar nooit.
Er woonden smerige, in lompen geklede mensen. Een echte armoedige boel,
daar.
Op de thuisreis waren we beter af. Dan behoefden we in Jask alleen maar voor
benzine te zijn.
Wel, de heer en mevrouw Ottens maakten ervan wat ervan te maken was. In
een klein gebouwtje met enorm dikke muren, en ramen zonder ruiten erin,
zaten we dan te tea’en. Mevrouw Ottens zorgde altijd wel voor lekkere
flensjes voorde passagiers en bemanning.
Sayd had een bediende, een negerslaaf. Deze heette Ali. Hij verkocht ons
enveloppen met allerlei Perzische postzegels erop en hij had er een lang niet
onaardige business aan. Als Mohammedaan kon hij zich drie vrouwen ver
oorloven, wat relatief beschouwd geen al te gek leven scheen. Hij trof het
ongeluk een zwerend oog te krijgen en om dat oog te redden had de heer
Martin besloten, om hem naar Karachi te laten vervoeren vooreen operatie.
Maar Ali was diep verontwaardigd en weigerde hardnekkig. Hij had er
namelijk 24 jaar op zitten als slaaf. Nog één jaar en dan zou hij vrij zijn. Zou
hij echter naar Karachi gaan, dan kon hij weer van voren af aan beginnen.
Met één oog kun je ook zien, zei Ali. Hetgeen na een poosje inderdaad het
geval werd!

Wat ik altijd ellendig heb gevonden was het vroege opstaan. Vooral als we
naar Indië gingen omdat het tijdsverschil dan tegen zit. Om drie uur ’s mor
gens rinkelden al de telefoons. Of werd er op de deur gebonsd. Volgens een
vast systeem moest de bediende, die ons eruit klopte, ook meteen het licht
aandoen. Want het was een paar maal voorgevallen dat iemand dacht, dat hij
geroepen was. Dan zat hij in de lobby van het hotel te wachten op zijn
kameraden, totdat hij er met zijn slaperige gezicht achter kwam, dat hij veel te
vroeg bij de hand was. Nee, veel slaap kregen we niet op zo’n reis. We
kwamen steevast tegen donker aan en meestal werd het wel een uur of tien
voordat we naarbed konden.
Vele vliegvelden lagen nogal een eindje buiten de stad. Ook daar werd vaak
een uurextra vooruitgetrokken.
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Na aankomst was de mecanicien de 'pisang'. Die had vaak een uur of twee
nodig om de machine klaar te maken voor het volgende traject. Meestal bleef
de marconist bij hem. Soms hielpen we hem een beetje mee want we waren
zogenaamd ook boord-mecaniciens. We kregen daar in de winter, als er
weinig gevlogen werd, een korte opleiding voor. Wie slaagde, kreeg een extra
tientje in de maand. Dat kregen we trouwens voor ieder diploma: radio
technicus, radio-monteuren navigator tweede klasse.
Misschien zult u zeggen: 'Wat is nou een tientje?’, maar dan hebt u de verhou
dingen van toen niet meer helder voor de geest staan. Vóór de oorlog was dat
een hoop geld. Wie met een tientje naar de kruidenier ging, nam toen een
handkar mee.
Ik heb het nu zo ineens over beloningen. Ons salaris op de Indië-lijn was lang
niet gek. We hadden 1 50 gulden per maand vast en kregen op een Indiëreis
125 uren uitbetaald a ƒ2,80. De KLM betaalde het hotel en bovendien
kregen we 15 gulden zakgeld per dag. Daar hielden we op zo'n reis alles
tesamen gerekend een goede 100 gulden bij over. Dat maakte dus in zon
maand een 600 gulden. Een kapitaal in die dagen.

Indien u soms plannen mocht maken om deze zomer eens naar Akyab te gaan
of naar een van de andere plaatsen aan de Golf van Bengalen, b.v. Chittagong,
schrijf dat dan maar liever af. U hebt natuurlijk wel eens een wolkbreuk waar
genomen. Wel, dat is maar een motregentje vergeleken bij de moessonbuien
die op de westenwind uit de Indische Oceaan aan komen waaien. Dan is er
weer een 'Zondvloed’ met een vette hoofdletter ’Z’. Het was eigenlijk altijd
een raadsel dat die motoren bleven draaien, want we waren vaak meer duik
boot dan vliegtuig. En je snapte niet dat hetaltijd maar weer goed ging.
Daar weet Van Dijk over mee te praten. Hij was op weg naar Akyab en had
Calcutta een uur vliegen achter zich liggen. Hij vloog een F-VIIb, een driemotorige Fokker. Die motoren hadden maar vijf cylinders en dus niet het
vermogen, dat de Wasp-motoren hadden, die later in de F-XII en F-XVIII
werden aangebracht. Op die vlucht bleef de machine alsmaardalen alsgevolg
van de druk van de regenvloed en ze kwamen tot vlak boven het water. Van
Dijk gaf orders om alles overboord te gooien. Pieter Dunk was zijn meca
nicien. Die smakte toen alles getrouw de cabinedeur uit - behalve zijn eigen
koffertje, want hij had maar één goed pak en dat zat in dat koffertje en hij
vond het wel een beetje zonde om het zomaar weg te gooien!
Iets dergelijks overkwam gezagvoerder Brugman op weg van Rangoon naar
Calcutta. We zullen zo ongeveer halverwege Akyab-Calcutta geweest zijn,
toen de middelste motor het opgaf. Terwijl we op 600 meter hoogte vlogen
onder een inktzwarte wolkenlaag. Door sterk neerdalende luchtstromingen
werden we gestadig omlaag gedrukt. En wat Brugman ook probeerde, we
bleven hoogte verliezen . . . tergend langzaam. Toen we op ongeveer 100
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meter hoogte kwamen, begon ik plichtsgetrouw mijn antenne in te draaien.
Aan het eind zat namelijk een loden kogel en die wilde ik niet kwijt.
Zo vlogen we een poosje verder en opeens begon de rechter motor minder
oliedruk te krijgen. Maarde neerdalende luchtstroming wasafgeflauwd en we
konden weer wat hoogte winnen. Van der Zijde, de tweede bestuurder, vroeg
aan de mecanicien om een sandwich. Dat was Hoogeveen en die werd zo
nijdig, dat hij een bröod dwars doormidden sneed, er een kwak boter op deed
en zo op een bord aanbood. 'Hier!’ zei hij, 'eet maar gauw op. Het is waar
schijnlijk toch je laatste-'. Ja, er was ook galgenhumor.
We kwamen veilig in Calcutta aan. Er kwam uit Indië een nieuwe motoren ze
stuurden ons terug naar Bandoeng, waar de werkplaatsen van de KLM
waren. Dat is wel de langste reis geweest, die ik gemaakt heb: welgeteld 41
dagen. Tevens was het de laatste reis met FXVIII Fokker machines. Er vlogen
toen al enkele DC2 Douglas, de eerste all-metal machines. Tegenwoordig
vliegt men ditzelfde traject in twee uur en 35 minuten-wij deden er meer dan.
een dag over. Maar nu zit men boven hetslechte weerzondereen centje pijn.
Op die Indiëreizen hadden we altijd vaste bemanningen. Iedere gezagvoerder
kreeg altijd dezelfde bemanning mee, die hij van tevoren koos. Echt team
work. Nooit was er onenigheid; alles werd gemeenschappelijk besproken. Er
werd altijd in de beste hotels gelogeerd. We gingen samen naar de bar en
samen aan tafel om te eten. Dit laatste in tegenstelling tot de bemanningen
van de Imperial Airways. Daar at de captain alleen en van de weeromstuit de
tweede bestuurder ook . . . Hun marconist en mecanicien zochten het altijd
samen. Ze keken niet zonder afgunst naar ons, want af en toe werd er bij ons
onbedaarlijk gelachen. Zij deden aan standsverschil -.
In Bandoeng bleven we een week staan want dan moest er aan de machine
worden gewerkt. Met hetzelfde vliegtuig vlogen we dan naar Holland terug.
In Bandoeng logeerden we meestal in Hotel Homan, een van de fijnste hotels.
Alles voor rekening van de KLM. Sommigen gingen naar Tjimahi; anderen
naar Hotel Grand in Lembang om te zwemmen en te tennissen. Maar de
meesten bleven in Bandoeng en dan was er om 11 uur ’s morgens al een
verzameling in de lobby voor een drankje. Dat bekende Hollandse vocht
werd daar behoorlijk aangesproken. Om één uur gingen we aan de rijsttafel.
Ongelofelijk wat sommigen onder ons konden presteren! Na de rijsttafel een
middagslaapje. Geen mens bestond het om met zo’n buikvol eten ook maar
een minuut te lopen.
Wij zaten daar eens met twee volledige bemanningen in de lobby over de
moesson te praten. Allerlei wetenswaardigheden werden uitgewisseld. Daar
kwam de vlieger Frenken aan, die een auto had gehuurd. Hij stopte het
vehikel voor de lobby, kwam binnen en ging met een armetierig gezicht
zitten. Hij had een jammerlijk verhaal te vertellen.
Hij reed op de Bragaweg en ineens viel de voorruit uit de sponningen. Vijf-
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entwintig pop - jammerde hij. Iedereen betuigde zijn oprechte deelneming.
Neem een borrel, adviseerde iemand. Wel, men moet zijn medemens weten
te troosten in tijden van tegenslag. En terwijl we daar zo zaten en naar dat
ongeluksvehikel keken-viel ineens de nieuwe ruit eruit. Ik denk niet dat er in
die lobby van Homan ooit zo geschaterd is.
Overdeelneminggesproken . . .
Ja - schik hadden we daar in Bandoeng wel. Maar: 'Ledigheid is des duivel’s
oorkussen', zegt het spreekwoord. Er gebeurden de gekste dingen en niet
altijd kon alles wel precies door de beugel.
Er waren twee vliegers - we zullen hun namen maar in ons hart bewaren
-maar als die twee bij elkaar waren, dan was het uitkijken geblazen. Die ver
zonnen de wildste moppen.
Zo werd er eens een vergadering aangekondigd van de N.S.B. in Bandoeng.
Een van dat tweetal verkleedde zich als Hitler, met snor aangeplakt en een
haarlok schuin over het voorhoofd. Kwam tijdens de vergadering plotseling
het toneel opgelopen en schreeuwde: 'Heil!' De mensen vielen van schrik van
hun stoelen - en de politie moest er aan te pas komen.
Bij een andere gelegenheid werd ik eens opgebeld door 'de directeur van het
Bataafs Nieuwsblad’ in Batavia. Of ik misschien naar Batavia zou kunnen
komen voor een interview. Ieder lid van de bemanning, dat zijn eerste reis
naar Indië had gemaakt, werd tenslotte volgens traditie altijd geïnterviewd.
Erg veel voelde ik er niet voor, want met trip en al zou me dat een volle verlof
dag kosten. Blijkbaar reageerde ik nogal lauw. Vroeg die 'directeur' mij wie
mijn gezagvoerder was. Wel, dat was Willem van Veenendaal. 'Dat is een
echte aardige vent’, zei de 'directeur' en ineens had ik het hele spelletje door.
Willem zat één kamerverder met mij te telefoneren als ’krantendirecteur’. Ja,
Willem telefoneerde nogal eens graag . . .
Zo kwam gezagvoerder Brinkhuis eens in Bandoeng aan. Volgens gewoonte
werd dan een gesprek met de KLM in Den Haag aangevraagd om rapport uit
te brengen over de reis. Om tijd en kosten te sparen was er een genummerde
vragenlijst opgemaakt en dan werden de antwoorden in dezelfde volgorde
snel doorgebeld. De heer Martin, destijds hoofd van de Indiëlijn, kwam door
gaans zelf aan de telefoon.
Vraag 1 was: 'Hoe was het vliegtuig?’, vraag 2: 'Hoe waren de vliegvelden?’,
enzovoorts. Brinkhuis had aan de hotel-telefoniste opdracht gegeven Den
Haag aan te vragen en opeens ging de telefoon. 'Hier Den Haag.’ Snel werd
het hele repertoire afgewerkt en Den Haag besloot steevast met 'Wel, prettig
verlof dan!’
Een ogenblik later ratelde de telefoon weer. ’Hier Den Haag!' 'Kan niet', zei
Brinkhuis, ’heb ik net aan de lijn gehad!’ Maar daar kwam Willem van
Veenendaal al hard aanlopen. 'Grijp het, grijp het! Dat van daarnet - dat was
ik!’ ”
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In het vorige hoofdstuk werd melding gemaakt van het ongemak dat men,
vliegend over de jungle van Zuidoost-Azië, ondervond doordat bij zenden op
lange golflengten de radiogolven door de bossen en moerassen werden
geabsorbeerd terwijl de korte golf apparatuur van die tijd nog niet betrouw
baar genoeg was. Vanzelfsprekend zat men niet stil, voordat men hiervoor
een oplossing had bedacht en er radio-apparatuur was ontwikkeld, waarmee
zowel op de lange als op de korte golf goede resultaten konden worden
bereikt. Het eerste vliegtuig dat met een dergelijke duplo-installatie werd
uitgerust was de Fokker F.XVIII ”Rijstvogel”, die hiermee op 22 februari
1934 voor het eerst een vlucht op de Indiëlijn ging maken. In het KLMjaarverslag over 1934 lezen wij hierover het volgende:
”Op den 22sten Februari vertrok de Rijstvogel met een duplo-installatie aan
boord. Gedurende de uitreis werd vrijwel over het geheele traject de 25 Meter
golf gebruikt; voor de thuisreis werd de 51 Meter golf ingesteld tot Calcutta,
van hier tot Cairo werd de 31 Meter golf gebruikt en daarna de 51 Meter. De
uitzendingen van het vliegtuig werden tot Djask vrij regelmatig ontvangen in
Nederland, waama Indië de teekens kon hooren. Tijdens deze vlucht werd
ook geluisterd door de stations van den Luchtvaartdienst, terwijl de N.S.F.
het gebouw van den Phohizender en de groote beamantenne ter beschikking
stelde om een luisterpost in te richten. Radio Holland en de Indische RadioTelegraafdienst verleenden de medewerking bij deze proeven.
Den 7den Juni vertrok de Oehoe met een duplo-installatie aan boord. Door
medewerking van den Luchtvaartdienst werd op de thuisreis één der zenders
van Kootwijk beschikbaar gesteld, waardoor het mogelijk was met de Oehoe
op grooten afstand telegrammen te wisselen. Het vliegtuig heeft Kootwijk
gedurende de geheele thuisreis gehoord. De ontvangst was verdeeld over het
zendergebouw van den Phohi, het Rijksradiostation te Haarlemmerhout en
het lokaal van den vertegenwoordiger der N.S.F. op Schiphol. Den-23sten
September vertrok de Ijsvogel met de duplo-installatie en den 15den
December vertrok de Snip ermee naar West-Indië. Het is in Nederland gelukt
om de Snip tot Porto Praia geregeld te volgen. Tusschen Porto Praia en
Paramaribo zijn de teekens zelfs nog leesbaar doorgekomen.”
In die jaren was er dus met de radio al heel wat mogelijk en de samenwerking
tussen KLM, Rijksluchtvaartdienst, Radio Holland, de NSF en niet te
vergeten de betrokken autoriteiten en instanties in Nederlands-Indië en langs
de route had ertoe geleid dat er in een bewonderenswaardig korte tijd een
opzienbarend resultaat kon worden bereikt en, wij herhalen het, het is voor
namelijk hierdoor dat de Indiëlijn in zo’n korte tijd uitgroeide tot een succes
volle lijndienst met een verbazingwekkende dienstregelmaat.

Wat er toen in korte tijd mogelijk was geworden, werd duidelijk bewezen op
een paar spectaculaire vluchten die de aandacht van de hele wereld op
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h°l° 28 Rad,otc!c8raf»stC. H. van Beukering. geb. 7-2-1905. gestorven 25-1-1945 in SachsenR
?tie T ^er^cëraven in maart 1949 op de erebegraafplaats te Loenen. Hij was
arrActat’
F 6 ïn?5>ranje ^assau' en ereburger van Amsterdam en Batavia. Na zijn tweede
7c\p-v noie°P. Juni
werd door de WA en SS zijn huis in Badhoevedorp overhoop gehaald, op
al aptH arui gev\cr le studies over blindvliegen en mistlanden. Tevergeefs. Deze plannen waren
Dnitc V ’d an en
d van een °Benschijnlijk betrouwbare koerier. Ze werden evenwel in
Duitse handen gespeeld.
Familie Beukering, Paradyske 3. Drachten

ederland en de KLM hebben gevestigd. In de eerste plaats de kerstpostvlucht op de Indiëlijn door de Fokker F.XVIII "Pelikaan” in december
1933. Aanvankelijk zou deze vlucht met de nieuwe, een stuk snellere Fokker,
F XX Zilvermeeuw” worden gemaakt maar op het moment van vertrek
bleek van dit toestel de middenmotor ernstig defect te zijn. Plesman besliste
toen dat de Pelikaan”, een minder snelle Fokker die gereed stond voor een
normale Indiëvlucht, deze vlucht zou ovememen en gezagvoerder
SmimofTzegde toe dat hij zou proberen om met dit toestel het vliegschema
van de Zilvermeeuw aan te houden. Daarin is men geslaagd en het verhaal
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Foto 28b De "Pelikaan” met zijn bemanning.
V.l.n.r. SmimofT, Soer. vliegers, Grosfeld, boordwerktuigkundige, en Van Beukering. radiotelegrafist.
Alle vier roken ontspannen een sigaretje vlak voor de machine. Het was de gewoonte, dat bij
gestopte motoren, de propellers in dezelfde stand gezet werden.

van de vier mannen van de Pelikaan (SmimofT, Soer, Van Beukering en
Grosfeld) is algemeen bekend; zij vlogen in de ongelofelijke tijd van iets meer
dan vier dagen naar Batavia en leverden er op tijd de kerstpost af. Direct na
kerstmis maakten zij rechtsomkeert en opnieuw in iets meer dan vier dagen
bereikten zij Schiphol weer waar zij op Oudejaarsavond aankwamen,
ondanks bar slecht weer op het laatste deel van de route en ondanks het feit
dat landen op het kille mistige Schiphol die avond vrijwel een onmogelijk
heid leek. ”Turk” SmimofT, die later, in de oorlog in dienst van de KLM nog
zóveel zou meemaken, ging op deze retourvlucht met zijn crew tot aan de
uiterste grenzen van hun kunde en uithoudingsvermogen.
Op het laatste traject van Marseilles naar Amsterdam, was de Nederlandse
Fokker, die daar bijna 8 uur over deed, door afschuwelijke weersomstandig 
heden, de enige machine boven West-Europa, die nog vloog.
Urenlang ploegde het vliegtuig zich noordwaarts door hevige sneeuwstormen
boven het Rhönedal, van de grond af gevolgd en begeleid door praktisch de
hele Franse en Zwitserse luchtverkeersleiding, met als verre toehoorders en
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Foto 28c Een viertal veteranen van de voor-oorlogse Indiëroute.
V.l.n.r. vlieger Quirinus Te Pas, vlieger Brugman, boordwerktuigkundige Fransse en radiolelegrafist Dik. De laatste was in de oorlog chef-telegrafist van de Bristol-Lissabon route. Vlieger
Te Pas werd op deze route door de Duitsers neergeschoten boven de Golf van Biscaje op 1 juni
1943, om ongeveer 13 uur, op de terugweg naar Bristol, 3 uur na het vertrek uit Lissabon.

steun in het noorden de immer alerte PHK-Schiphol radiotelegrafisten, die
niet alleen de machine op de hoogte hielden van de kritiek wordende weers
omstandigheden, maar ook de wachtende menigte op het vliegveld informa
tie gaven over het vluchtverloop. Veel, zeer veel werk is op deze historische
vlucht verzet door telegrafist Van Beukering, die continu aan de seinsleutel
bleef, weersverwachtingen opvragend en om peilingen verzoekend om de
beide vliegers op de hoogte te houden van hun positie.
Deze begaafde crack-telegrafist, Comelis Hermanus van Beukering, mag hier
wel even apart naar voren worden gehaald. In 1905 in Breda geboren ging hij
na zijn HBS-tijd naar de telegrafistenschool in Amsterdam en op 20-jarige
leeftijd had hij al een certificaat telegrafist eerste klasse! Hij heeft toen vijfjaar
gevaren, voornamelijk naar West-Indië, en in 1931 werd hij bij de KLM
geplaatst. Behalve het certificaat telegrafist bij de luchtvaart, haalde hij toen
in enkele jaren tijd ook zijn diploma navigator tweede en eerste klasse. Van
Beukering is blijven vliegen tot de Duitse bezetting en hij is daarna al vrij
gauw als telegrafist voor het verzet gaan werken onder de schuilnaam
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Foto 29 Ook bij de Snip was de radio-installalie ingebouwd in de zijkant van de romp, zoals
vroeger bij alle Fokker-machines.
Behalve de slecpantenne hadden deze vliegtuigen ook een vaste antenne bovenop de romp.
Philips' Telecommunicatie Industrie, Hilversum

"Louis". Tweemaal werd hij daarvoor gearresteerd; de eerste maal liet men
hem na zes weken weer vrij, maar de tweede maal, in de zomer van 1944,
werd hij naar het concentratiekamp Sachsenhausen overgebracht, waar hij
als dwangarbeider klinkwerk moest verrichten aan vleugels van Heinkel
bommenwerpers. Hij was voor zijn medegevangenen een voorbeeld van
onverzettelijkheid en meedogen met anderen, die er minder goed aan toe
waren dan hijzelf door zijn schaarse levensmiddelenrantsoenen nog met hen
te delen. Op 25 januari 1945 is hij als gevolg van uitputting en ontbering op
bijna veertigjarige leeftijd overleden. Hij rust op de Erebegraafplaats in het
Gelderse plaatsje Loenen.
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Foto 29b De ”Snip” op het platform van Schiphol.
Boven de cockpitramen is de voorste mast zichtbaar van de vaste antenne. In het lelegrafieverkeer werd zelden, in de luchtvaart althans, gebruik gemaakt, behalve voor een eerste contact,
van de volledige roepnaam van 5 letters. De radiotelegrafistcn gebruikten de eerste letter, en de
laatste twee. Voor de PH-AIS werd dal dus PIS. Dit is dus een letter korter, dan in het scheep
vaartverkeer, waar de roepnaam van een schip bestaat uit 4 letters, altijd onverkort geseind.
KLM-Foto-archief, Schiphol

Foto 29c De "Snip” met zijn bemanning.
. .
V.l.n.r. vlieger Hondong, vlieger v. Balkom, radiotelegrafist v. d. Molen, met koptelefoon in
hand, en boordwerktuigkundige Stolk.
KLM-folo-archief, Schiphol
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Foto 30

Radiotelegrafist Siem v. d. Molen met de Snip, 1934.

KLM-Foto-archief, Schiphol

Naarde West
Na de Pelikaanvlucht volgde een jaar later, in december 1934, de vlucht van
de Snip, eveneens een Fokker F.XVIII. Nu de Indiëlijn met succes en met een
grote dienstregelmaat draaide, was het volgens Plesman tijd geworden om
ook te proberen een brug door de lucht te slaan naar de Nederlandse gebieds
delen in de West: Suriname en de Antillen. Maardat was minder gemakkelijk
dan het nu, bijna een halve eeuw later, misschien lijkt. De Atlantische
Oceaan was in die tijd nog altijd een vrijwel onoverwinnelijke barrière voor
een vliegtuigen menigeen had zijn poging om eroverheen te vliegen al met de
dood moeten bekopen. Slecht weer, de grote afstand over water en de geringe
capaciteiten van de toenmalige vliegtuigen maakten de gedachte aan
geregelde transatlantische diensten vooralsnog een illusie. Alleen over het
minder brede zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan, tussen Afrika en
Zuid-Amerika, werden min of meer geregelde postvluchten uitgevoerd door
de Franse maatschappij Aéropostale (later Air France) en door de Deutsche
Lufthansa. Langs deze weg zou men dus Suriname en de Nederlandse
Antillen kunnen bereiken, maar terwijl men op de route naar het Verre
Oosten nu over een vrij uitgebreid en goed functionerend net van radio
stations beschikte, was dat op de Zuid-Amerikaroute in veel mindere mate
het geval.
Het was in ieder geval je reinste pionierswerk. Aanvankelijk was men van
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plan om de vlucht in de zomer van 1934 te maken om hem te doen samen
vallen met de feestelijkheden ter gelegenheid van hel feil dat de Antillen drie
eeuwen onder Nederlands gezag stonden; door allerlei omstandigheden
moest dit echter worden uitgesteld tot december en dit leidde niet alleen lol
meer voorbereidingstijd maar tevens tot enkele ingrijpende veranderingen in
de plannen. Gewoonlijk vlogen de lijnvliegtuigen op deze route langs de
Afrikaanse westkust door tol Dakar in het huidige Senegal, vanwaar werd
overgestoken naar Natal in Brazilië, een oceaantraject van iets meer dan
3.000 kilometer. Maar inmiddels was bij Porto Praia op de Kaap Verdische
Eilanden een nieuw vliegveld gereedgekomen dat daar was aangelegd door de
Air France. Omdat dit vliegveld zeer gunstig lag, besloot de KLM daarvan
gebruik te maken en van Porto Praia rechtstreeks naar Paramaribo te vliegen.
Dat betekende dat er bijna 600 kilometer meer over de oceaan moest worden
gevlogen, maar het weer was op dit traject in het algemeen gunstiger en er
heerste een constante noordoostpassaat en deze voordelen wogen ruim
schoots tegen het nadeel van de wat langere afstand op. Bovendien werd de
totaal te vliegen afstand nu 1.760 kilometer korter.
Daar kwam echter nog wat bij. Het Ministerie van Defensie liet de onderzee
boot K-18, callsign PAGR, die op een wereldreis was, zijn vaarschema zo
danig wijzigen, dat hij zich op hel traject van de Snip zou bevinden op het
moment van de overtocht. Verder gaf de Koninklijke Nederlandse Stoom
boot Maatschappij aan de gezagvoerder van haar stoomschip "Stuyvesanl",
callsign PHUI, opdracht om ten tijde van de Snipvluchl op dezelfde route
westwaarts te varen. Ook het stoomschip "Van Renselaer" zou zich tegen die
tijd in de buurt bevinden. Aan radiotelegrafist Van der Molen, die aan boord
van de Snip dienst zou doen, zou de taak zijn om tijdens de overtocht contact
te zoeken en te houden met deze drie schepen die op hun beurt alle mede
werking zouden geven om de Snip veilig naar de overkant te krijgen en als
reddende engelen zouden kunnen fungeren, als er onderweg iets mis zou gaan
met het vliegtuig.
Maar er ging niets mis. Door een voorbeeldige samenwerking tussen Van der
Molen enerzijds en de drie scheepstelegrafisten anderzijds, bleef men op de
hoogte van de vorderingen van de Snip met verder aan boord de vliegers
Hondongen Van Balkom en de werktuigkundige Stolk, alsmede 106 kg post,
terwijl men in de passagierscabine acht extra brandstoftanks had aangebrachl
om hel overbruggen van het lange oceaantraject mogelijk te maken. De Snip
bereikte op 20 december behouden het vliegveld Zanderij bij Paramaribo en
vloog daarna door naar Curacjao, waar hij drie maanden later het eerste vlieg
tuig werd van het inmiddels door de KLM gevormde West-Indisch Bedrijf, de
voorganger van de tegenwoordige Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij.
De Snip werd op zijn historische vlucht niet alleen vanaf Schiphol gevolgd
waar men hem, zoals al eerder is gemeld, tot vrijwel in Paramaribo heeft
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kunnen beluisteren, maar ook dooreen aantal Nederlandse radio-amateurs
die tijdens de hele reis contact met het toestel hebben gehad. Zij hebben over
hun ervaringen destijds een uitgebreid rapport samengesteld dat in zijn
geheel is opgenomen en dat, ondanks veel voor leken niet direct duidelijke
technische terminologie, toch een verrassend goede indruk geeft van wat er
toen op het gebied van radio-communicatie gepresteerd is.
Een dergelijke vlucht, zoals de Snip maakte in december 1934 zou volslagen ónmoge
lijk geweest zijn zonder de mogelijkheid van radioverbindingen voor communicatie
en peilingen. De betrouwbaarheid van de (NSF)-installaties was technisch toen al
ruim voldoende, en de persoonlijke aanwezigheid van de radiotelegrafist stond borg
voor de flexibiliteit. Hij was aan boord altijd continu aan het werk, en schiep door
voortdurend uitluisteren en testen van zijn werkfrequenties de mogelijkheid om als
het wérkelijk nodig was, altijd met iemand contact te maken, hetzij links of rechts van
de oceaan of met Schiphol.
De Nederlandse radioamateurs, waaronder zeer vele telegrafieprofessionals, maakten
in deze tijd een bloeiperiode door, en waren als geen anderen geïnteresseerd in de ver
richtingen van oud-stuurman Van der Molen aan de seinsleutel in de Snip. De gehele
vlucht werd dag en nacht gemonitord door tientallen amateurs, waarvan er vijf een
officieel verslag schreven in CQ-NV1R. het orgaan van de Nederlandsche Vereniging
voor Internationaal Radioamateurisme.
Hier volgt het verslag:
HOEVVIJ DESNIP VOLGDEN
(roepletters PH-AIS, afgekort PIS)
door: PAoASD, PAoLR, PAoLL, PAoSZen PAoZN

Zoodra de circulaire over het werken met en het luisteren naar de PHAIS in ons bezit
was, vatten wij hel plan op om een gecombineerde luisterpost samen te stellen. Dank
zij de medewerking van de KLM kwamen wij op het allerlaatste oogenblik in het bezit
van de offïcieele gegevens betreffende de golflengten en seintijden van de PHAIS. Het
bleek ons, dat er gewerkt zou worden op de navolgende golflengten: 910, 920, 930,
600, 96, 52.7, 36 en 26.8 meter. Allereerste noodzaak was dus te beschikken over een
voldoende aantal complete voor deze golflengten afgeregelde ontvangers met de
bijbehoorende antennes. Deze ontvangers werden een dag voor het vertrek der Snip in
den polder bij PAoASD opgesteld, getest en op de diverse golflengten geijkt. We
konden dus nu zonder wederzijdsche beïnvloeding tegelijk luisteren op 910, 96. 52.7,
36 en 26.8 meter. Later bleek dit een uitstekende maatregel te zijn geweest. Vanzelf
sprekend hoorden bij deze ontvangers minstens vier operators, die in staat waren door
alle mogelijke QRM de seinen van PHAIS vast te houden en spoedig waren met de
bovengenoemde oldtimers de noodige regelingen getroffen en werden ze bereid
gevonden aan deze zeer belangrijke test hun krachten te wijden. We begrepen
volkomen, dat ons een zware taak te wachten stond, want om de Snip van Amsterdam
tot Cura^ao te volgen zou niet meevallen, wat ook gebleken is.
Zooals bekend, had de start plaats om circa half één in den nacht van Vrijdag op
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Zaterdag. 14/15 December 1934. Tot kort vóór de start stond Hilversum ingescha
keld. die ons een trouw beeld van het vliegterrein gaf.
Vanuit de shack echter konden wc duidelijk het proefdraaien der 3 machtige motoren
hooren, terwijl we tegen de wolken het Blitzlicht zagen van de ettelijke foto’s welke
werden gemaakt. Vanzelfsprekend waren we zeer benieuwd hoe de PHAIS straks zou
doorkomen en met spanning wachtten we dan ook de start af. De geheele bezetting
was aanwezig, met uitzondering van PAoSX. welke ter gelegenheid van het vertrek
van de Snip zelf op Schiphol moest dienst doen en de machine veilig Nederland zou
moeten uitloodsen. Op een gegeven ©ogenblik hoorden we het aanhoudende zware
geronk der motoren en wisten we de Snip in de lucht. Direct werd de 910 en de 52.7
meter ingeschakeld, en kwam de PIS op 910 m. knalhard door en kreeg van PHA
(SCHIPHOL) al direct de noodige aanwijzingen en peilingen. Vrij kort daarop kwam
ook de 52.7 m. golf in werking en kwam met een prachtige CW toon QSA 5r 7/8 bij
ons binnen.
Boven Gilse-Ryen gekomen gaf van der Molen een telegram door, waarin de beman
ning haar beste wenschen uitsprak voor het a.s. Kerstfeest en het Nieuwe Jaar. Aan
vankelijk meldde van der Molen, dat de 52.7 m. nog niet goed was, maar hij werd door
ons uitstekend op deze golflengte tot circa half drie dien nacht ontvangen. Daarna ver
toonde de 52.7 m. een sterke inzinking. De 910 m. bleef steeds zeer goed en we hoor
den de PIS dan ook in verbinding met diverse Belgische en Fransche vliegvelden.
Opmerking verdient zeer zeker het feit, dat toen de PIS zich reeds in Zuid-Frankrijk
bevond PHA nog steeds peilingen gaf en zelfs de Fransche peilingen welke alle
douteux waren, corrigeerde. Deze byzondere prestatie werd dan ook druk door de
betreffende Fransche stations besproken.
Het bleek ons dat de 900 m. zich des nachts zeer goed voor dx leende. We logden o.a.
CNO (Casablanca), CNC, IDO, Tanger, Tunis en nog verschillende Spaansche
stations. De PHAIS was op 900 m. tot aan Marseille waar een tusschenlanding werd
gemaakt, uitstekend te volgen, eigenlijk onbegrijpelijk, daar men moet bedenken, dat
de zenderinput slechts 1 5 watt bedroeg!
Op 52.7 m. werd om circa 7 u. 35 GMT van de PHAIS ontvangen: QAL Marseille,
d.w.z. wij gaan te Marseille landen. Het bericht kwam QSA 5 r 7 bij ons binnen. Van
zelfsprekend kunnen wij in dit korte bestek geen volledig log weergeven, echter zij hier
vermeld, dat wij de berichten der Snip van minuut tot minuut ontvingen. Het was,
zooals bekend dien nacht bar slecht weer en van der Molen meldde dan ook: hevig
onweer en veel remous.
Ook wij kregen dien eersten nacht ons deel van het stormachtige weer. We hadden
namelijk een speciale Zepp opgehangen, welke maximaal in de richting Afrika
straalde, teneinde om 06 u. 00 met de Snip te kunnen werken, zooals met de K.L.M.
was afgesproken. Het noodlot echter wilde, dat om circa half drie dien nacht, het touw
waaraan deze Zepp hing in den 15 m. hoogen mast, brak. Met veel geraas viel onze
zorgvuldig geconstrueerde Zepp naar beneden. Goede raad was duur!
Het zou ons byzonder spijten wanneer wij de Snip om 6 u. 20 AT niet zouden kunnen
roepen. In den mast klimmen bleek onmogelijk, de zaak was te glad door den voort
durend neerplensenden regen. Dies werd besloten om den mast te strijken. Waren we
er maar nooit aan begonnen! Met behulp van een zoeklicht, ladders, touwen en van
een vaarboom hebben we toen eenige uren gemarteld in storm en stroomenden regen
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en zijn er, niet dan nadat we nog drie menschen uit hun bed hadden getrommeld om te
helpen, eenige minuten voor 6 uur GMT in geslaagd de Zepp met een nieuw touw in
den ouden toestand te herstellen en prompt 6 u. 20 AT draaiden we onze eerste maal
PHAIS de PAoLL pse antwoord op den 52.7 m. Wij vroegen te antwoorden in die golf
omdat de 52.7 m. luisterrijk doorkwam en de 26.8 m. nog niet was gebruikt, zoodat we
met wisten hoe die golf de teekens der Snip bij ons binnen zou brengen. Resultaat
nihil! Van der Molen had het te druk in den 900 meter met EDK (Alicante radio) en
luisterde niet naar de U KG.
Ook om negen en twaalf uur hebben wij de Snip nog met negatieve resultaten aan
gebruld. Wij misten van de PHAIS echter geen enkel bericht, zoodat wij om 12.58
GMT hel bericht op 36 m. ontvingen: EDK de PIS - nw QAL EDK ok, waaruit we dus
wisten, dat de Snip om dien tijd te Alicante was geland. Van der Molen was van den
52.7 m. afgestapt en gebruikte den 36 m. Deze 36 m. signalen waren buitengewoon
goed, namelijk QSA 5 r 7/8 t 9 fb. Dezen eersten nacht en den volgenden dag tot de
landing te Alicante werd dienst gedaan door PAoASD - PAoZN en PAoLR, terwijl
PAoSX zich in de vroege morgenuren bij ons voegde, toen hij van Schiphol kwam.
Met behulp van de twee aanwezige slaapkooien en een enorme hoeveelheid fourage in
den vorm van brood, koffie, chocolade en cigaretten was hel best uit te houden. Ook de
volgende nacht. Zaterdagnacht dus, werd door deze vier hams "verslagen”. Het start
bericht van Alicante werd door ons op 900 m. van CNO genomen. De kist was dus
weer in de lucht en gestart voor Casablanca. Door een misverstand echter hebben we
de Snip gedurende den tocht Alicante-Casablanca zelf niet gehoord. We hebben ons
dus getroost met de stations te nemen, waarmede de PHAIS werkte, zoodat we toch
een vrij geregeld overzicht hadden over dit gedeelte der West-Indië vlucht. Nogmaals
zij vermeld, dat wc het volledige log niet kunnen vermelden in dit bestek, wanneer er
echter belangstelling voor bestaat en we kunnen voor de publicatie in CQ-N VIR van
het officieele log vergunning krijgen, wat wij dan te zijner tijd van het Secretariaat
hopen te hooren, willen wij niets liever, dan het heele log der PHAIS en de door de
PHAISgewerkte landstations in CQ publiceeren.
Zondagmorgen dus den 16den December landde de Snip vlot te Casablanca vanwaar
het toestel Maandag weer opsteeg voor Porto Praia. Dien Zondagnacht hebben wij
hem even geraakt, dat beloof ik Uü

Casablanca - Porto-Praia
Dit stuk van het traject beloofde interessant te worden en de geheele crew van den
luisterpost was dan ook weer aanwezig.
Te 23 u. 00 GMT werd de 900 m. ontvanger ingeschakeld en kregen we direct
Alicante aan den draad. Hij gaf een volledig weerbericht met opgave van windsterkte,
zicht enz. Ook hoorden we CNO (Casablanca) het startbericht der PHAIS geven te 23
u. 45 GMT. Om 00 u. 20 GMT gingen we QSY naar 36 m. en kregen te 00 u. 28 het
volgende van de PHAIS, welke weer QSA 5 r 7/8 binnenkwam: CTD CND de PHAIS
-rokQRKQSA4QRV k.
Ook hoorden we even later de Snip, terwijl hij CRKK (Porto-Praia) opriep met QRK.
De sterkte van de Snip was werkelijk formidabel, met de koptelefoon op tafel konden
de signalen door de geheele shack worden gevolgd. De verbindingen die van der Molen
maakte, liepen dan ook zeer vlot van stapel. Nu pas hoorden wij hoe druk een vlieg
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tuigmarconist het kan hebben. De gesprekken wandelden over en weer in een razend
tempo, soms hoorden wij hem 3 a 4 keer per minuut antwoorden! Bij ons in de shack
namen we even onze petten diep voor van der Molen af, die zooals bekend is, als
stuurman-telegrafist meeging en de trafTic blijkbaar zeer goed kon verwerken. Zijn
stijl van werken was dan ook voorbeeldig.
Te 01.1 1 en 01.29 kreeg de PHAIS verbinding met PCH (Scheveningen) en van der
Molen maakte van deze gelegenheid gebruik om snel eenige telegrammen over te
geven. Om 01.37 kregen we: CND de PHAIS - QTH entre Mogador et Cap Juby
Vitesse 205 km. — zoodat we dus weer wisten waar de Snip zich op dat moment
bevond. Het werd op onze kaart aangeteekend.
Eenige stukken van het log overslaand, hoorden we van der Molen om 02.16 in ver
binding met PZN (Paramaribo). De Snip ontving toen Paramaribo niet al te best,
tenminste meldde hij QSA 2. Om 02.28 zegt hij o.m. PZN de PHAIS-sorry om niet te
lezen. Bij Marseille electrisch geladen buien waardoor ontvangst onmogelijk. Jammer
U bent nog onleesbaar. Verder zegt van der Molen nog, dat hij te 07.00 GMT weer in
den 26.8 m. zal overgaan, terwijl hij nu in den 900 m. enkele inlichtingen gaat vragen
aan CND.
Geregeld blijven we de Snip hooren en hoorden hem om 3.23 GMT een telegram
overgeven aan PCH bestemd voor den Heer Damme, den Directeur der P.T.T. Toen,
om 04.05 GMT kwam het groote moment, waarop we zoolang gewacht hadden. CQ
CQ CQ de PHAIS - hier nu luisterend in 40 m. naar amateurs hw?
Dit bericht
kwam totaal onverwacht en we wisten dan ook niet hoe vlug den zender in te schake
len. En daargingdeaether in:
PHAIS de PAoLL - hooren LJ QSA 5 in 36 hw? k. Dit hielden we 5 minuten vol en
luisterden intusschen break in op 36 m. Te 04.10 kwam toen weer CQ CQ CQ de
PHAIS- hoor nog geen amateurs- probeeren nog 5 minuten.
In deze 5 minuten steeg de spanning ten top. de zenuwen kregen ons te pakken. Zou hij
ons hooren of niet? Nu of nooit dachten we en draaiden nog extra 3 minuten door tot
dat om 04.18 de teleurstelling kwam. PGA PGA de PHAIS QR K? Van der Molen was
dus naar den 38 m. overgegaan en riep Kootwijk aan. We wisten nu. hij had ons niet
gehoord. Om 04.20 werkte de Snip even voor de afwisseling met PJQ (Cura^ao) en zei
hem: r ok - wij zitten nu halfweg tusschen Villa Cisneros- het weer is goed - ik roep U
weer om 6.30 GMT -k-. Eenigen tijd later, na nog diverse andere stations te hebben
gewerkt vraagt de PHAIS om 04.44 aan EGN OF FGB (Port Etienne) een Gonio (peil)
installatie heeft. Te circa kwart over vijven ziet van der Molen blijkbaar een schip
onder zich, want hij vraagt: Quel est le bateau sous nous? here aeroplane which is the
ship below us - answer in 600 mtrs. De scheepstelegrafist hoort hem zeker niet, ten
minste hooren wij de Snip daarna niet met een schip werken. Om 05.34 krijgen we
weer: CQ CQ de PHAIS - hier geen tijd tot luisteren op short wave - zal later roepen
volgens schema. Vanaf05.34 tot kwart over zes hooren we de Snip steeds werken met
EGN en FGB en krijgt peilingen en koersopgaven. De sterkte van de Snip is nog steeds
zeer goed, er is opmerkelijk weinig fading en het is eenvoudig verbazingwekkend
zooals dat kleine zendertje met een luttele input van 15 watt binnen komt rollen. Om
06.14 kregen we weer een positie van de Snip namelijk seinde van der Molen CQ CQ
de PHAIS-passeerden zoojuist Villa Cisneros het is nogdonker-Stolk ligt te piepenalles gaat dus naar wensch -. Hierna komt hij met grootere tusschenpoozen terug,

90

blijkbaar is er niet veel meer te peilen en gaal alles goed. We hooren hem steeds in
QSO met FGB (Port Etienne) en om 07.13 zegt hij FGB de PHAIS rr ok - QTH nil
mais nous sommes trés prés de vous -! Om 07.34 bericht de Snip aan Port Etienne dat
hij boven de zee is, op weg naar Porto Praia. Daarna komt hij niet meer op den 36 m.
door en gaan wij over op den 26.8 m., waar voorloopig nog niets van de Snip door
komt. Het zoeken naar een signaal is zeer moeilijk omdat gewoonlijk maar zeer kort
wordt geseind, waarna een lange pauze volgt. Eindelijk om 10.55 GMT kregen wij
hem te pakken in den 26.8 m. CQ CQ de PHAIS - Een van de Kaap-Verdische
eilanden is zoojuist uil de wolken te voorschijn gekomen-we zijn dus weer dichter bij.
Tien minuten later vraagt van der Molen aan CRKK: QTH 5 km. est de Boa Vista?
ok? Het 66.8 meter signaal was QSA 3/4 met een zeer snelle fading en moeilijk te
lezen. De sterkte danste op en neer van r7 lot r0 eenige malen per seconde! Om 11.10
kwam er CRKK de PHAIS r QAM r 3/4 ok bien merci. - Vijf minuten later werkte
van der Molen weer eens met onzen ouden vriend PCH. die steeds op zijn post is en
hem een telegram overbrengt. Om 1 1.20 PCH de PHAIS QSA 1? nummer 3 wds?
passeeren nu eiland Mayo. - Vervolgens wisselt van der Molen nog eenige woorden
met CRKK en geeft ten slotte om 1 1.33 CQ CQ de PHAIS - vvvv landen te Porto
Praia-tol Woensdag groeten aan allen . . . tot morgen.
Eenige gedeelten in den tekst van deze mededeeling waren sri (sorry) niet te nemen
door formidabele QSB. Dit eerste stuk over zee was dus afgeloopen en de kist stond
veilig te Porto Praia. Later vernamen we dat de bemanning toch nog een beetje in
angst had gezeten en toen maar met z’n allen een kilo rumboonen hadden opgepeu
zeld! Om op te kikkeren, hi.
Porto Praia - Paramaribo
Thans stond hel 3600 km. lange traject over zee op hel programma. Men kan zich dus
voorstellen, dat bij ons alles op hoogspanning stond. De ontvangers werden extra
nagezien en van nieuwe accu’s voorzien, zoodat we op alles voorbereid waren. We
hadden een ruk van circa 18 uren onafgebroken inspannend luisteren voorden boeg.
Twee leden van de bezetting werden om 8 uur naar bed gestuurd, maar van slapen
kwam al heel weinig, daar was de spanning te groot voor en het resultaat was, dat dit
gedeelte van de bezetting weer uit de kooi kroop en ook de handen aan den ploeg sloeg
en dus het heele stelletje te weten oASD, oLR, oSX en oZN weer hard aan het werk
was. Twee nachten hadden weden tijd gehad om een gerechtvaardigde rust te genieten
en allen waren we dien gedenkwaardigen Woensdagavond frisch en fit. Om 20.51
GMT kregen we de eerste levensteekenen van onze Snip op den 36 m. QSA 5 r 7/8
kwam hij weer vanuit den Oceaan bij ons binnenrollen. Van der Molen vertelde, dal
hij mei de PAGR (de onderzeeboot K18) zou werken op de heele en halve uren en met
de PHLJI (ss Stuyvesant) op de kwartieren. Daarop verdween de Snip van den 36
meter en zooals later zou blijken, helaas voor goed. We zullen thans het door ons
gelogde iets uitvoeriger behandelen, omdat de nu volgende berichtenwisseling zeer
interessant is. We schakelden dan vlug naar 52.7 m. over, d.w.z. we verwisselden van
ontvanger, en hoorden om 23.05 GMT dat de PHAIS door PAGR werd gepeild. De
onderzeeboot klaagde over onscherp minimum en vraagt de Snip de Fransche a te
seinen, dus:
Om 23.07 hooren we dan eindelijk van der Molen en deze geeft lange
streepen voor peiling. Om 23.15 zegt de PHAIS het volgende: PAGR de PHAIS r- ik
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hoorde U heelemaal niet meer- pse repeat QTE(peiling)-sluiten lot volgende peiling
om 23.00 GMT. Een oogenblik later wordt de PH AIS aangebruld door PCH en PZN
(Paramaribo) op 53 m. Om 23.30 hoort van der Molen blijkbaar PCH en geeft: PCH
de PIS - pse QTE (hij geeft dan streepen voor de aangevraagde peiling). PCH geeft
geen antwoord en stoort later bij ons de seinen van de PAGR.
Vijf minuten later: PAGR plaats PAGR 12 noord 33.1 west hooge cirrus wolken, op
800 m. cumulus wolken drijvend in koers 235 rw met windkracht 6. QTE 85.5 - (rw
wil zeggen rechtswijzend en windkracht 6 wil zeggen snelheid wind van 36 tol 44 km.).
Daarop antwoordt de PH AIS om 23.37 PAGR de PH AIS - QAM en QTE r ok hr nw
QRU QRX 03.00 GMT. Onze snelheid is ongeveer 200 km. Precies te 24.00 GMT
begint van der Molen PGA(eender Kootwijkzenders) te roepen metQRK? De sterkte
van de Snip op dezen 52.7 m. golfiscirca r4 QSA 3. Met moeite is alles leesbaar, soms
is er hinderlijke fading en QRM. De KI8 blijft steeds op zijn post, daar de Snip elk
oogenblik kan passeeren. In den tusschentijd wordt de Snip steeds aangeroepen door
PZN, maar deze krijgt geen antwoord. Om 00.40 komt er van de KI8 aan de Snip.
Onze plaats teOO.OO GMT 1 1 *55.3' Noord 33’10.1' West - QTE om 00.34 was009.
Dan komt direct daarop PHAIS de PAGR - We zullen gaan kijken - ziet U onze
lampen? k - en even later - ja ja zien U - zal zelf ook even kijken nw .-... .-•••
-Vervolgens sluit hij met de Snip tot 01.30 GMT. De Snip was op dat oogenblik us
over de K18 heengevlogen. Een prachtig moment, geen van ons in'de shack za it
historische oogenblik licht vergeten. Het was in een woord schitterend. De K1 <8 kwam
bij ons knalhard door QSA 5 r 8/9 met een RAC toon, welke een beetje wisselde.
Hierna werd de PHAIS door ons niet meer gehoord. Ook PCH. PZN en PAGR hoor
den niets meer. De onderzeeboot blijft hem evenwel steeds roepen en PCH adviseert
van der Molen te antwoorden in 52 m. of 26.8 m. De Snip zwijgt echter in alle talen en
PCH vraagt aan Paramaribo: zendt de PHAIS nog steeds op 52? sedert 01.00 niet meer
gehoord. - Ook PZN bericht, dat hij niets meer hoort en wij vragen ons af. wat ol erwe
gebeurd kan zijn. Als er maar niets ernstigs aan de hand is’. PCH blijft steeds in QJ
met PZN en vraagt hem steeds: heeft U al QSO PHAIS? PZN antwoordt te 02.30 PCH
de PZN: sorry still nd. - Ook niet te hooren in 600 zegt PHL) I - zoowat de heele kust
kraait nu naar PHAIS but nd. - Scheveningen antwoordt: r ok dank U - roep U over
een half uur weer. - Af en toe roept ook de K18 en vraagt van der Molen te antwoorden
in 900 m. Dit gaat zoo geruimen tijd door en bij ons in de shack stijgt de spanning tot
het kookpunt. Als er eens iets gebeurd is . . . neen, de gedachte alleen is alreeds vol
doende om ons rillingen te bezorgen.
Om 03.05 zegt PZN: hoorde de PHU1 naar PHAIS roepen, maar verder niets gehoord
-probeerde PAGRdie roept nu naar PHAIS - ik kan hem niet krijgen misschien heelt
hij nieuws. - Deze verbinding tusschen Scheveningen en de PAGR lukt intussc en
niet. Het is weereen van die grilligheden van de korte golf. Wij hoorden PCH en
en de PAGR schitterend met QSA 5, maar noch PCH noch PZN kunnen de onderzee
boot bereiken. Wellicht luistert de KI8 in de 900? Eindelijk om 04.00 GMT komt er
licht in deze affaire. PZN zegt tegen PCH: PHUI geeft te 03.40 GMT positie Snip 10’
Noord 36’ West - vermoedelijk is kortegolf-zender defect! En tien minuten later komt
ln<Jerdaad de mededeeling van PZN, dat de 52.7 en 36 meter van de Snip defect zijn en
aat hij alleen Op 900 en 26.8 meter kan werken'. Door deze berichten is bij ons de
P nning dus verdwenen. Het is dus vrijwel zeker dat de kist nog in de lucht is. ij
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luisterden op 26.8 m. maar daar was nog niets te hooren, trouwens hadden wij het nog
te druk op 52.7 m. Om 03.40 meldt PCH plotseling: PHAIS de PCH: 26.8 QSA k.
Algemeene vreugde in de shack, dc zaak marcheert dus nog en van der Molen probeert
met den 26.8 m. nog door te komen. Vanzelfsprekend wordt steeds de geheele corres
pondentie tusschen PCH en PZN gevolgd, doch dit is te veel om hier te vermelden.
Om 04.28 slaagden wij er in de PHAIS op den 26.8 m. te loggen. CQ CQ de PHAIS
-here aeroplane QRD Paramaribo from Porto-Fraia. Vervolgens: PHUI de PHAIS Al
uw berichten ok - QRK k. Deze berichten van de Snip kwamen QSA 3/4 r 5 met veel
fading bij ons binnen. Ondcrtusschen hielden wij steeds PZN op 53 m. in de gaten
omdat hij steeds in verbinding met de Stuyvesant was en de laatste berichten door
geeft. Om 06.05 krijgen we van PZN: de PHUI seinde het volgende-zeg aan PCH dat
volgens onze berekening PIS om 6 GMT bij ons moet zijn, hij ontvangt mij op 700
maar heeft break down zender - luisteren scherp uit - positie PHUI om 04.20 GMT
9*50' Noord 42*44' West. - Later hooren we een bericht van PZN, dat de Stuyvesant
een kwartier lang vuurpijlen heeft afgeschoten, maar niets heeft gezien. Dc 26.8 m.
band is gedurende dezen tijd dood, wij hooren tenminste nihil. Om 07.55 zegt PCH,
dat hij op 22.8 overgaat en zal luisteren naar PZN via PZC (19.8 meter). Wij hebben
toen den 52.7 m. gesloten en zijn op PZC overgegaan. Om 09.19 kregen we weer een
glimp van de PHAIS op 26.8 meter meldende, dat hij zich bevond op 44’30' West.
Van 09.25 tot 09.31 was de PHAIS in QSO met PJQ (Curacjao) en zei hem QRK 39
meter- harlelijke groeten voor leeuwerikken - we zitten in de wolken.
Daarna werd de 26.8 m. steeds zwakker en was ten slotte onneembaar. Om 09.00
GMT kregen we van de K.L.M. twee telegrafisten om ons af te lossen, echter bleven
wij zelf toch ook maar meeluisteren. Dc K.L.M. had ons om medewerking verzochten
alle berichten werden dan ook onmiddellijk naar deze maatschappij doorgegeven.
Om 12.24 GMT kregen we van PZC tusschen de traffic plotseling doorgegeven: Snip
boven Paramaribo!! en was de zenuwsloopende arbeid voorloopig weer afgeloopen.

Paramaribo-Cura^ao
Dc K.L.M. deelde ons mede, dat de Snip Zaterdag 22 December des ochtends om 10 u.
00 AT zou starten voor Curacjao. Drie onzer togen dus weer naar den polder, namelijk
PAoASD, PAoLR en PAoZN, teneinde dit laatste traject te beluisteren. Laten we
beginnen met te zeggen, dat wij de Snip zelf niet hebben gehoord en voor zoover ons
bekend, heeft geen officieel Europeesch station de PHAIS op dit traject gelogd. We
hebben dus onze troost gezocht bij: PJZ, PZB, PJQ, PCS en PCH. Alras bleek ons, dat
PJZ (Cura^ao) wel het belangrijkste station zou worden. Dit krachtstation op 16.7 m.
kwam in de morgen- en middaguren QSA bij ons door.
Hoe is het mogelijk met 40 KW! hi. Van dit station kregen we dan ook de meest volle
dige gegevens, zooals startbericht en posities van onzen West-Indië vlieger.
Het startbericht, dat om 12.58 GMT bij ons binnen kwam, luidde WAZ WAZ de PJZ
- aeroplane PHAIS Snip left Paramaribo 10.20 GMT today bound Laguayra and
Curacjao due here about 20.10 GMT stop. Dit werd met een daverend tempo van circa
30 woorden per minuut de lucht ingeslingerd. Onze vogel vloog dus weer. Tevergeefs
probeerden wij de PHAIS op de vastgestelde golven te loggen. Helaas, het lukte niet.
Ook PCH zat den geheelen dag te kraaien in 35.3 m. en 22.8 m.: PHAIS de PCH
-QRK? answer in 26.8.-. maar de Snip kwam niet, tot we van PJZ te 16.46 GMT
93

vernamen: de Snip zooeven op 26.8 m. gaat nu ovcrop lange golf.
Van der Molen dacht blijkbaar, de 26.8 komt er toch niet, dan kan ik beter alleen op
900 met de kuststations werken. Een uur hiervoor kregen wc van PJZ nog: 15.00
GMT Snip 50 km. west Port ofSpain Trinidad —alles wel.-.
In den namiddag zakte PJZ volkomen weg en volgens het rooster moest PJS 25.6 hel
toen overnemen, doch PJS kwam bij ons niet door en werkte vermoedelijk op een
andere ons onbekende golf, zoodat we het landingsbericht zelf niet hebben kunnen
oppikken.
Dit is dus in het kort een overzicht van de door ons behaalde resultaten. Elk bericht
werd steeds in duplo opgenomen, om vergissingen te voorkomen en was onder meer
noodzakelijk wegens de vaak hevige QRM. vooral op den 36 m. waar breede signalen
soms de PH AIS volkomen wegdrukten.
Deze voorbije nachten zijn voor ons geweest nachten van het hoogste radiogenoegen
en gerust durven we te zeggen, dit was een hoogtepunt in het amateurisme, dat we
tijdens het bestaan van de N.V.I.R. nog niet mochten meemaken.
Het volledige log. zal ter zijner tijd aan de Directie der KLM. worden aangeboden,
terwijl wij, wanneer er geen bezwaren zijn, deze logs aan de Redactie-Commissie
zullen inzenden ter publicatie in ons orgaan.
Ondertusschen echter verlangen wij reeds naar het oogenblik waarop de tweede kist
van Schiphol naar Cura^ao zal vertrekken en hiermede besluiten wij dit overzicht.

Het was een glorieuze tijd voor de KLM die overal ter wereld werd geroemd
vanwege haar grote prestaties en haar opvallende dienstregelmaat. Maar het
was ook bijna het einde van een bepaald tijdperk in de ontwikkeling van het
luchtverkeer. Een nieuwe periode stond voor de deur, die in Amerika al was
ingeluid door de komst van zeer fraai gestroomlijnde geheel metalen
verkeersvliegtuigen die de oude toestellen van hout en linnen op slag ver
ouderd hadden gemaakt. Die periode brak nu ook voor Europa aan en de
KLM zou daarbij vooroplopen, maar zij zou het daarbij niet gemakkelijk
krijgen. Ook voor de telegrafie zouden er weldra nieuwe ontwikkelingen
komen. Maar de KLM kreeg de vooruitgang bepaald niet cadeau. Zij moest er
een zware prijs voor betalen.
Ook het te leg ra fisten corps zou in de volgende jaren enkele zware slagen te
incasseren krijgen en de ontwikkeling in de komende jaren, waarbij de tele
grafie in de luchtvaart een hoge graad van perfectie zou bereiken, zou bepaald
niet zonder offers verlopen. Na de roemrijke jaren drie- en vierendertig zou
men door een diep dal moeten gaan en toen dat alles achter de rug was en men
weer in een wat minder turbulente periode was aangeland, brak de tweede
wereldoorlog uit. . .
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Hoofdstuk 4

Het vak wordt volwassen
Het was intussen 1935 geworden, een jaar dat grote veranderingen zou gaan
brengen. Veranderingen die enkele jaren tevoren al waren ingeluid in de
Verenigde Staten. In tegenstelling tot wat men wellicht zou verwachten was
in het begin van de jaren dertig het Amerikaanse luchtverkeer lang niet zo
goed ontwikkeld als het Europese en bovendien was de belangrijkste taak van
de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen om de post zo snel mogelijk over
te vliegen. Passagiersvervoer kwam daarbij eigenlijk op de tweede plaats. De
vliegtuigen uit die jaren waren trouwens ook niet erg comfortabel voor de in
het algemeen vrij lange reizen over het Amerikaanse continent. Maar de
Boeing Airplane Company hakte op een gegeven moment de knoop door en
besloot dat het anders moest, als men het luchtverkeer wilde ontwikkelen tot
een populaire manier van reizen. Haar constructeurs zetten daarom voor de
eigen maatschappij Boeing Air Transport - later omgedoopt in United
Airlines, toen in het kader van de anti-trust wet een combinatie van een vliegtuigenfabriek en een luchtvaartmaatschappij niet meer was toegestaan - een
tweemotorige laagdekker op papier, met een fraai gestroomlijnd uiterlijk, die
geheel van metaal zou worden gebouwd en onder meer nieuwigheden als een
intrekbaar onderstel en verstelbare schroeven zou krijgen. Dit vliegtuig, de
Boeing-247, ging toen in produktie voor United, die er maar liefst tachtig van
liet bouwen! Op 30 maart 1933 werden de eerste Boeings in dienst gesteld en
zij waren direct een overweldigend succes.
Een van de grootste rivalen van United was Transcontinental and Western
Air (TWA). Toen deze in 1932 had gehoord van de plannen van Boeing en
United, benaderde zij enkele andere Amerikaanse fabrieken met het verzoek
om voor haar een soortgelijk vliegtuig te ontwerpen, dat beter zou zijn dan de
creatie van Boeing. De vliegtuigfabrikant Donald Douglas nam de uitdaging
aan en hij ontwikkelde toen de DC-1 die meteen door de TWA werd geaccep
teerd. Nadat het prototype gevlogen had, werd meteen begonnen met de
seriebouw van de iets gewijzigde produktie-uitvoering die DC-2 werd
genoemd. In mei 1934 nam de TWA de DC-2 in gebruik en het was een nog
groter succes dan de Boeing-247, met als gevolg dat weldra de ene maat
schappij na de andere bij Douglas op de stoep stond, om ook een aantal van
deze vliegtuigen te kopen.
Het hele Amerikaanse luchtverkeer werd opeens sneller, veiliger en gerief-
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VI
Foto 31 Ook de Pander Posljager, een zeer snel vliegtuig, dat de Mclbournerace vloog onder
gezagvoerder Geyssendorfer had een NSF VR5 installatie aan boord. Achter de zender lopen de
sluurkabels naar achter. De handslinger links werd door de telegrafist bediend voor het uit
draaien van het landingsgestel. De telegrafist was P. Pronk, die op 28 februari 1942 omkwam op
Sumatra.
Philips' Telecommunicatie Industrie. Hilversum

lijker dan het ooit geweest was, met als extra attractie de invoering van de
stewardess voor de verzorging van de passagiers tijdens de vlucht. Het was een
ware revolutie die in Amerika werd ontketend en uiteraard drongen de bij
zonderheden hierover ook door tot de directiekamers van de luchtvaart
maatschappijen in Europa. Een man als Plesman zou zijn reputatie geen eer
aangedaan hebben, als hij zich hierover niet grondig had laten informeren,
maar hij deed zelfs meer dan dat. Hij stuurde een van zijn meest ervaren
vliegers, Koene Dirk Parmentier, naar de Verenigde Staten om zelf met de
DC-2 te gaan vliegen en hij was er bovendien als de kippen bij om een DC-2
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Foto 32 Nog een opname van de Pander Posljagercockpit, met de radioteiegrafist achter de
twee bestuurders.
Philips' Telecommunicatie, Hilversum

op proef te bestellen, nadat hem duidelijk was gebleken dat de Nederlandse
industrie niet binnen de gewenste tijd een minstens gelijkwaardig vliegtuig
zou kunnen leveren. Het vliegtuig in kwestie arriveerde in de zomer van 1934
in ons land en kreeg toen de naam "LJiver”. Om het vliegtuig meteen aan een
zeer zware test te onderwerpen schreef de KLM ermee in voor de in oktober
van dat jaar te houden luchtrace van Londen naar Melbourne; Parmentier
werd de gezagvoerder op die vlucht, met als tweede bestuurder Moll en ver
der de boordwerktuigkundige Prins en de telegrafist Van Brugge. Voorts
werden er op deze vlucht drie passagiers geboekt en ging er ook nog een hoe
veelheid post mee.
Het resultaat van deze beroemde vlucht is overbekend. Tot aan het huidige
Indonesië was de route ''gesneden koek” voor de KLM-bemanning want het
was gewoon de eigen Indiëlijn, al lag het tempo nu wat hoger, maar daarna
ging men bij wijze van spreken het ongewisse tegemoet en vooral toen werden
er van telegrafist Kees van Brugge uitzonderlijke prestaties verlangd, eerst
tijdens het lange overwatertraject naar Australië en daarna boven het voor de
Nederlanders (met uitzondering van Moll die hier al eens eerder had ge
vlogen) volkomen onbekende gebied. Vooral toen de LJiver op het laatste
stuk van de route in een zwaar noodweer geraakte, de juiste richting boven
het in duisternis gehulde Australië verloor en tenslotte een landing uitvoerde
op de renbaan bij het plaatsje Albury, heeft Van Brugge werkelijk zeer bij
zondere prestaties geleverd bij zijn pogingen om contact te houden met de
onbekende Australische grondstations, die zwaar door het onweer gestoord
werden. Dat de LJiver de volgende dag, na met de hulp van bijna de hele be
volking van Albury uit de modder te zijn getrokken, toch nog als tweede - en
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Foto 33 De Uiver” was ook uitgerust met de beproefde VR5 zend-ontvanginstallatie tijdens
de Melboume-vlucht. Aan de wand twee lichlkogelpistolen.
Philips' Telecommunicatie Industrie, Hilversum

als winnaar van de handicapsectie - de eindstreep in Melbourne wist te pas
seren was de kroon op het werk van deze kranige bemanning.
De Nederlandsche Vereniging voor Internationaal Radioamateurisme en de hul
diging (met hindernis) van de Uiver-telegrafist Van Brugge, ruim twee
weken voordat de Snip naar West-lndië zou gaan.

TRAFFIC DEPARTMENT
De N.V.I.R en de Ui ver- huldiging
Onder bovenstaand opschrift verscheen in het vorige nummer van CQ de mededeeling
over het overhandigen van de medaille aan den marconist van de Ui ver. Echter was
het bericht eenigszins voorbarig, alhoewel het niet anders kon. want werkelijk zouden
wij die medaille hebben overhandigd in het Carlton Hotel te Amsterdam, als er niet
enkele dozijnen sprekers voor ons waren geweest, zoodat we geen schijn van kans
hadden om aan de beurt te komen. Echter werd de bemanning van de Uiver Woensdag
den 28sten November te Aalsmeer gehuldigd en dit leek ons een pracht gelegenheid
om de medaille te overhandigen.
Op de Aalsmeersche huldigingsdag waren dan aanwezig: PAoASD - PAoLL
-PAoZN - PAoLR en PAoSX.
Laten we beginnen met te zeggen, dat het aan de medewerking van PAoSX te danken

98

is geweest, dat we de medaille hebben kunnen overhandigen, want ook hier begon het
erop te lijken, dat de heele zaak in het water zou vallen.
Echter tijdens de officieele receptie na de huldiging kregen we de gelegenheid om te
doen, waar we tijdens de specifiek Aalsmeersche huldiging geen gelegenheid voor
kregen.
PAoLR zou de medaille overhandigen en als eerste spreker werd alreeds de N. V.I.R.
aangekondigd.
Onze Tra ftic-Manager nam plaats op het podium, de muziek zweeg en opzijn verzoek
kwam de Heer van Brugge naast hem staan. Onder het uitspreken van de volgende
rede werd de N.V.LR.-medaille door om Smit overhandigd.

Excellentie, Dames der Uiverbemanning, Uiverbemanning, Dames en Heeren,
Heel de wereld heeft Uw tocht naar Melbourne gevolgd. Vanzelfsprekend gaat onze
hulde dan ook uit naar de heele Uiverbemanning, maar naar èèn onder U vieren gaan
toch wel onze speciale gedachten. Wij radiomenschen hebben, misschien beter dan
anderen, begrepen wat er zich boven Melbourne heeft afgespeeld. Juist toen hebben
wij gevoeld welk prachtig werk daar door den marconist werd verricht. Het was dan
ook de wensch van de heele Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal Radioamateurisme om den Heer van Brugge bij zijn thuiskomst onze gevoelens van waardeering te kunnen overbrengen. We meenden niet beter te kunnen doen dan wanneer
wij de speciale medaille, welke de NVIR uitreikt voor bijzondere prestaties op
radiogebied, waarin wij de woorden lieten graveeren ”Wij leefden met U mee in
Albury”, welke woorden als tolk zouden moeten dienst doen voor hetgeen wij tijdens
de tocht Mildenhall-Melboume voelden, aan den Heer van Brugge zouden kunnen
overhandigen. Het is ons dan nu een groote eer, mijnheer van Brugge, U deze
medaille aan te bieden, terwijl wij de hoop uitspreken, dat de heele Uiverbemanning
nog langen tijd haar krachten zal mogen wijden aan het belang der K..L.M. Ikdank U.
Een langdurig applaus volgde op de woorden van oLR. Den verderen avond werd op
een buitengewoon prettige wijze doorgebracht. Zeker wel een half uur vertoefde de
heer van Brugge aan ons tafeltje, waar hij zeer smakelijk over den tocht vertelde. De
eene speech volgde op de andere. Nog zij vermeld, dat om Jacot oASD en om Smit
oLR een langdurig onderhoud hadden met de heeren Plesman en Aler, over de binnen
korten tijd naar West-Indië vertrekkende "Snip”. Echter hoopt de TM daar in een
volgend nummer nadere mededeelingen over te kunnen doen.
PAoASD/PAoLL
Helaas was het lot de Uiver niet erg gunstig gezind, want na de glorieuze
terugkeer in Nederland in november 1934 vertrok hij in december voor een
speciale kerstvlucht naar Nederlands-Indië. Op die vlucht kwam hij boven de
Syrische Woestijn in zwaar noodweer terecht waarbij men elk contact met
het vliegtuig verloor. Later werd het uitgebrande wrak teruggevonden bij het
woestijnfort Rutbah Wells; alle inzittenden waren omgekomen, onder wie de
telegrafist G. van Zadelhoff, die enkele jaren tevoren het ongeluk met de
"Ooievaar” bij Bangkok als enige had overleefd.
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Zeventien blikken Amerikanen ”
De korte, glorieuze maar tragisch afgesloten carrière van de Uiver was voor
e^ni^n overtuigend genoeg om een ingrijpende beslissing te nemen. Hij
es e e niet minder dan veertien DC-2’s, later aangevuld met nog eens drie
stuks en de eerste van deze "blikken Amerikanen", zoals men de aluminium
toestellen al gauw op Schiphol was gaan noemen, arriveerden al in het voor
jaar van 1935 om de plaats van de oude Fokkers te gaan innemen, eerst
natuur ij op de Indiëlijn, waarop men toen in plaats van eenmaal per week
meteen tweemaal wekelijks ging vliegen. Later kwamen ze ook op de Europaijnen. eertien passagiers gingen er in zo'n DC-2, maar op de Indiëlijn nam
men er maar acht mee zodat deze meer ruimte in het toestel hadden.
61
$ was ook n°g ’n een ander opzicht belangrijk. De Radiodienst
70
M kreeS een nieuwe chef: de heer J. J. den Outer werd opgevolgd
oor e eer A. O. L. Strijkers, dezelfde die in 1930 de eerste proefvlucht als
telegrafist op de Indiëlijn maakte en wiens rapport toen aanleiding werd tot
\er ere experimenten en het uiteindelijk definitief toevoegen van de telegra
fist aan de bemanning op deze lijn en weldra op het hele KLM-net. Plesman
had toen al meteen geprobeerd om Strijkers aan te trekken voor een leidende
functie bij de KLM, maar zijn chef bij de Rijksluchtvaartdienst, de heerS. L.
of, wilde hem niet laten gaan. Strijkers, een zeer praktisch ingesteld en
ovendien uiterst integer man, was niet iemand die stevig van zich kon afijten, niet tegen Hof en later ook niet tegen Plesman. Maar deze laatste rustte
met voordat hij deze zeer bekwame communicatie-specialist bij de Rijksuc tvaartdienst had losgemaakt" en in zijn eigen organisatie had op
genomen, wat hem tenslotte in het voorjaar van 1935 gelukte. Plesman ver
stond de kunst, dit soort waardevolle vakmensen rond zich te verzamelen, en
ze tot het uiterste aan te zetten. Op 1 september van datzelfde jaar 1935 kwam
xoor et technisch gedeelte, met name voor het onderhoud van de appara
tuur, de Radio- en Electriciteitsafdeling tot stand, geleid door ir. Th. W. La
Riviere.
Onder leiding van een nieuwe chefen gesteund dooreen goed functionerende
eigen onderhoudsdienst — voor die tijd moesten immers alle radio-apparaten
voor onderhoudsbeurten naar de NSF worden gezonden - ging men dus het
zomerseizoen 1935 in, het eerste seizoen waarin men de "blikken Amerianen gebruikte met, eveneens als nieuwtje bij de KLM, de eerste stewaressen aan boord. Alleen op de lange Indiëroute kende men deze service niet;
de boordwerktuigkundige en later de speciaal hiervoor meevliegende steward
namen daar deze taak voor hun rekening. Wat de technische ontwikkeling
etre t was naast de vaste antenne, die bij de DC-2 bestond uit een draad
tussen de cockpit en het kiel vlak, ook nog altijd de sleepantenne aanwezig,
je met name op de Indiëlijn nog steeds gebruikt werd. Men wilde eigenlijk
we van die sleepantenne af en daarom probeerde men het wel eens zonder
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Foto 34 Radiotelegrafist J Sultorp op de nieuwe DC-2,bij de KLM geïntroduceerd in 1935.
De gegolfde band op zijn mouw verraadt zijn afkomst van de Koopvaardij. Deze uitmonstering
werd gedragen door de Radio-Holland telegrafisten.
Herkomstfoto onbekend

die antenne te doen. Over een proefneming op dit gebied schrijft het Jaar
verslag van de KLM over 1935 het volgende:
"Een der gezagvoerders op de Indiëroute nam met zijn radiotelegrafist een
proef, om zooveel mogelijk met vaste antenne te werken. Hieruit bleek, dat
dit bij de thans in gebruik zijnde radio-installaties onder alle omstandig
heden, nog niet mogelijk is, doch dat het gebruik van een sleepantenne niet
temin tot enkele bijzondere gevallen beperkt kan worden."
Voor de telegrafist betekende de komst van de Douglassen ook een belang
rijke verbetering van zijn werkklimaat, omdat hij nu in een ruimer, gerieflijker toestel zat. Omdat men in de Verenigde Staten geen telegrafie in het
luchtverkeer kende moest de radio-installatie er na aankomst in Nederland
in worden aangebracht,. Die installatie bestond uit een VR-18 zender en een
VO-9 ontvanger, beide een produkt van de Nederlandse Seintoestellen
Fabriek, maar de VO-9 moest al gauw plaatsmaken voor een VR-18 ont
vanger en omwille van de standaardisatie werd deze installatie geleidelijk ook
in alle andere KLM-vliegtuigen aangebracht zodat een telegrafist, onver
schillig in welk toestel hij vloog, altijd dezelfde apparatuur voor zich had, wat
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Foto 35 Een close-up van zenderen ontvangerbediening in de DC-2.
De seinsleulel is hier ingebouwd in het frontpaneel van'de zender, om schrijfruimte voor de
telegrafist te winnen.
De klok links geeft zowel lokale tijd aan, als Greenwich Mean Time (grote wijzers). Aan boord
van de vliegtuigen werden alle tijdsaanduidingen, zoals vertrek- en aankomsttijden, de daar
tussen liggende tijdstippen van take-offen landing, en de tijdstippen van berichtenwisseling in
het radiodagboek aangetekend in GMT.
Philips Telecommunicatie, Hilversum

natuurlijk een groot voordeel was. Verder kregen de DC-2’s aparte ont
vangers aan boord voor het ontvangen van de signalen die door aanvliegbakens bij de luchthavens werden uitgezonden. Er werden hiervoor proeven
verm^dt
waarover het KLM-jaarverslag 1935 het volgende

”Door den Luchtvaartdienst werden op Schiphol proeven genomen met een
nieU?y/ïPe mer^haken. De resultaten waren van dien aard, dat men over het
mer k3 ch nakij het vliegveld (het hoofdsignaal) tevreden is, doch nog niet
over et baken bij het Stadion (het voorsignaal). In het vliegtuig Arend (de
viermotorige Fokker F.XXXVI) werd een NSF-peiler ingebouwd,
waarme e eenige proeven genomen werden, welke thans, nu het vliegtuig
met een modernen VR-I8 ontvanger uitgerust is, voortgezet zullen worden,
i wee 1 elefunken peilers werden aangeschaft, waarvan een is ingebouwd in
oe Kietvink. Behalve als normale peiler, kan dit instrument ook gebezigd
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Foto 36 Een DC-2 boven de wolken. De radiotelegrafist zit achter de gezagvoerder, niet meer
zoals in de Fokker apart in de passagierscabine. doch in de cockpit. Een grote verbetering voor het
onderlinge contact. Ontvangers en zenders waren uitsluitend NSF. Ook deze vliegtuigen hadden
een sleepantenne en een vaste antenne boven op de romp.
Philips ’ Telecommunicatie. Hilversum

worden om met hoorbare zoowel als met zichtbare aanwijzingen op een
omroepstation aan te vliegen, waarvan de golfband tusschen 300 en 1.800
meter gelegen is. Men heeft met dit toestel zeer goede resultaten verkregen.
Met de Telefunken aanlooppeiler werden eenige proeven genomen om met
zichtbare aanwijzing, dus met behulp van een op het instrumentenbord
aangebracht meetinstrument, op de lange golf bakens aan te loopen; deze
proeven slaagden uitstekend."
Iedere telegrafist moest uiteraard ook uitvoerig op de hoogte zijn van alle
radiostations en andere hulpmiddelen op iedere route waarop de KLM vloog
en de gegevens daarover werden hem dan ook door de Radiodienst verstrekt
op geregeld aan de hand van de nieuwste gegevens bijgewerkte bladen met
z.g. routegegevens. In 1935 was dat zo langzamerhand zo’n bundel papieren
geworden dat de KLM besloot om ze te vervangen door een losbladig
telegrafistenhandboek, waarin al deze gegevens konden worden opgenomen.
Als er een wijzigingsblad verscheen verving men eenvoudig het bewuste blad
door het nieuw uitgereikte, bijgewerkte blad. Ook de bekende, onmisbare
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Q-code ging in 1935 op de helling en hij werd aanzienlijk gewijzigd en uit
gebreid. De hele code werd daarom opgenomen in een klein handig zak
boekje, waarvan iedere telegrafist een exemplaar kreeg.

Een zwartjaar 1935
Maar ondanks alle technische vooruitgang en ondanks het feit dat met de
komst van de DC-2 een geheel nieuwe periode in het luchtverkeer werd in
geluid, waarin deze manier van reizen eigenlijk voor het eerst een beetje vol
wassen begon te worden, werd 1935 voorde KLM een zwart jaar. De ramp
met de Uiver in de Syrische Woestijn lag iedereen nog vers in het geheugen,
toen op 6 april de Fokker F.XII Leeuwerik in een sneeuwstorm bij Brilon in
het Duitse Eifelgebergte verongelukte, waarbij onder meerde telegrafist Th.
van der Klein om het leven kwam. Ruim drie maanden later, op 14 juli, vloog
de viermotorige Fokker F.XXII Kwikstaart kort na de start als gevolg van een
technische storing tegen een dijk even buiten Schiphol en onder de slacht
offers van deze ramp was de telegrafist G. F. Nieboer. Drie dagen later vloog
een DC-2, de Maraboe, op het vliegveld van Bushire in Iran in brand waarbij
gelukkig geen slachtoffers vielen, maar weer drie dagen later, op 20 juli, vloog
een andere DC-2, de Gaai, bij het plaatsje San Giacomo in Noord-Italië met
volle snelheid tegen een bergwand en onder degenen die in het verpletterde
wrak de dood vonden was ook telegrafist L. Aatjes.
Er ging een diepe schok door heel Nederland, dat nog geen jaar geleden "zijn
KLM” zo uitbundig had bejubeld in de dagen van de Londen-Melboumerace
en toen directeur Plesman als een nationale held had toegejuicht. Nu ver
scheen er aan alle kanten kritiek op diezelfde Plesman en sommige kranten
wijdden zelfs dikke zwarte koppen aan "Plesman, de slavendrijver” die zijn
mensen meedogenloos tot het uiterste opjoeg. De slagen kwamen hard aan bij
het toen nog vrij kleine groepje KLM-ers die in korte tijd abrupt zoveel goede
collega’s verloren. Dat gold ook voor het telegrafistenkorps. Als er in zo’n
kleine groep van nog geen vijfentwintig man zo kort achter elkaar drie
collega’s het leven verliezen gaat men zich vanzelfsprekend wel eens vertwij
feld afvragen waar men eigenlijk mee bezig is en dat gebeurde dan ook. Tele
grafist Prins, die wij al meermalen citeerden, heeft die tijd als volgt in zijn
memoires beschreven:
"Verslagen liepen wij op Schiphol of bleven thuis. Het leek wel of iedereen
zich afvroeg of hij soms toch een al te riskante betrekking had. Het had er
althans alle schijn van. Namen we misschien toch teveel hooi op onze vork?
Maar we hadden toch het beste van het beste . . . Moest de verovering van dat
luchtruim, dat we maar net dachten baas te zijn, dan toch zoveel slachtoffers
kosten? Sprak God hier door die ongevallen tot ons om ons tot bezinning te
brengen? Want heeft niet ieder ongeluk een oorzaak?
Ook andere maatschappijen hadden narigheid. Maar ja, dat was geen excuus.
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We waren een dienst aan het publiek. Uiteindelijk kwamen daar onze in
komsten vandaan. Ontzaglijk was de belangstelling op de begraafplaatsen
waar wij ons in uniform opgesteld hadden. Bewogen sprak de heer Plesman.
Met verbijstering keken wij naar onze chefs, naar de heer Aler, Chef Vliegdienst, naar de heer Guilonard, Chef Technische Dienst, op wier schouders
de uitvoering van dit gigantische werk rustte. Wat een benauwende tijd moet
het voor deze mannen geweest zijn. Er moet zelfs een ogenblik sprake van
geweest zijn om de hele zaak maar te liquideren, een bedrijf waar de hele
wereld naar keek!
Het leek wel of Schiphol in die tijd onder een ban lag. Er was bijna niets te
doen. Praktisch geen passagier kwam opdagen. Complete bemanningen
bleven thuis. Diensten werden geannuleerd. Er was totaal geen pressie van de
Vliegdienst. 'Ga maar vissen’, adviseerden ze, als een bemanning bezwaar
maakte.
Die nacht, volgende op het ongeluk met de Kwikstaart, uit welke machine ik
nota bene tien minuten voor vertrek werd weggehaald om het werk over te
dragen aan mijn collega Nieboer, lagen mijn vrouw en ik op bed uren voor
ons uit te staren. Af en toe vroeg ik:
’Wat moet ik doen? Zeg het maar.’
Maar mijn vrouw zei steeds maar weer:
’Jij moetzelfbeslissen. Jij houdt van dit werk.’
En wij zullen heus niet de enigen zijn geweest, die voor zo’n soort dilemma
hebben gestaan.
Nee, wij kregen het niet cadeau. Het was een echt nare tijd. Maar we kwamen
er weer bovenop. De Grote Baas in Den Haag stuwde ons over het ’point of no
return'en na een paar weken was het bedrijf weer in volle gang."
Op de bres voor het salaris
Er kwam in de loop van 1935 nog een andere zaak van meer interne aard aan
de orde, die de gemoederen binnen het telegrafistenkorps intensief bezig
hield. De KLM, die nog jaarlijks een tekort op de exploitatierekening had en
daarvoor van het Rijk een subsidie ontving, vond dat vooral daarom een grote
mate van zuinigheid op zijn plaats was. Ook voor 1935 werd weereen tekort
verwacht, vooral omdat na de reeks hierboven genoemde ongelukken het
vervoer tijdelijk sterk terugliep en dat maakte de vooruitzichten voor 1936
ook niet bepaald rooskleurig. Daarom werden onder meer de salarissen van
het personeel onder de loupe genomen en ook de telegrafisten ontkwamen
daar niet aan.
Zo lag er op een gegeven moment een voorstel op tafel om op de Indiëlijn niet
alleen het maximum aantal vlieguren waarover het z.g. vlieggeld werd uitbe
taald, maar ook het bedrag per vlieguur te verlagen terwijl ook de verblijfstoelagen zouden worden verlaagd. Een en ander zou dan worden gecompen105

seerd door een hoger aantal vlieguren op het Europese net, een verhoging van
het vaste salaris met een bedrag dat varieerde van ƒ 8,-tot ƒ 24,50 per maand
en een toeslag van 50% op dit salaris tijdens een Indiëvlucht en de daarbij
horende verlofdagen. Het leek op het oog een redelijk voorstel maar een aan
tal berekeningen leerde de telegrafisten al gauw, dat zij er uiteindelijk een
flink stuk op achteruit zouden gaan.
Het argument van KLM-zijde ter verdediging van deze voorstellen was, dat
hiermee de verschillen in salariëring tussen de van Radio Holland gehuurde
telegrafisten (gemiddeld hoger gehonoreerd) en de rechtstreeks in KLMdienst zijnde collega’s zouden worden weggenomen. Op dat moment waren
er 18 telegrafisten van Radio Holland bij de KLM op de Indiëroute in dienst
en slechts vijf directe KLM-telegrafisten en men vond het dus in de eerste
plaats al onjuist dat een meerderheid zich naar een minderheid zou moeten
schikken terwijl er als gevolg van capaciteiten, routine en aantal dienstjaren
toch al verschillen in betaling bestonden zoals die in ieder normaal bedrijfen
ook elders in de KLM voorkwamen. Bovendien vond men dat de telegrafisten
er in vergelijking met de vliegers en de boordwerktuigkundigen aanmerkelijk
slechter af zouden komen want dezen zouden er hooguit 5% op achteruit
gaan, terwijl voor een aantal boordwerktuigkundigen het vlieggeld zelfs met
60 cent per uur werd verhoogd! Ook de verlaging van de verblijfstoelagen
vielen de telegrafisten fel aan, omdat het als gevolg daarvan niet meer
mogelijk zou zijn dat zij, zoals gebruikelijk was, met de overige beman
ningsleden in hetzelfde hotel logeerden wat door iedereen uit het oogpunt
van een goede collegiale samenwerking bijzonder gewaardeerd werd.

De telegrafisten zetten hun grieven uitvoerig uiteen in een rapport dat aan de
directies van Radio Holland en de KLM ter hand werd gesteld en waarin zij
hadden berekend dat hun salarisverlaging op de Indiëroute zou neerkomen
op rond 44% terwijl zij er over het gehele jaar gerekend rond 18% op achteruit
zouden gaan. Zij dienden daarom een tegenvoorstel in waarbij zij uitgingen
van een minimum van vijf Indiëvluchten per jaar plus 500 vlieguren op het
Europese net terwijl voor een Indiëvlucht plus verlof voor en na de reis een
periode van 30 dagen zou gelden. Voorts stelden zij dat hun salarisverlaging
niet groter zou zijn dan die van de vliegers en dat voor hen dezelfde aantallen
uren op een Indiëvlucht zouden gelden als voor de vliegers, nl. 140 (was 200)
voor een telegrafist le klasse en 125 (was 180) vooreen telegrafist 2e klasse.
(Een min of meer logische verlaging omdat de DC-2 de reis sneller volbracht
dan de oude Fokkers.) Ook wilden zij dat de verblijfstoelagen ongewijzigd
zouden blijven, dat zij voor nachtvluchten een extra vergoeding van 1/3 van
het vlieggeld zouden krijgen en dat zij, evenals de andere bemanningsleden,
jaarlijks een bedrag van ƒ 40,- zouden krijgen voor onderhoud en ver
nieuwing van het donkerblauwe KLM-uniform. Tot slot werden nog enige
106

voorstellen gedaan aangaande de verzekeringen en de spaar- en pensioen
regeling.
Uiteraard moest er nog heel wat over en weer gepraat en geschreven worden,
voordat de drie betrokken partijen tot een voor alle drie aanvaardbare rege
ling kwamen, die met ingang van 1 januari 1936 van kracht werd. Volgensdie
regelingzagen de zaken er als volgt uit:
1 In plaats van de verhoging van het vlieggeld op de Indiëroute met ƒ 1,wordt een salarisverhoging van 50% gedurende de Indiëvlucht gegeven.
Deze toeslag wordt ook gegeven gedurende de verloven voor en na de
Indiëvlucht.
2 Het aantal vlieguren op de Indiëroute wordt teruggebracht van 200 tot 140
en van 180 tot 125.
3 Er worden salarisverhogingen toegekend, variërende tussen ƒ 8
en
ƒ 24,50 permaand.
4 De verblijfskosten worden verlaagd van ƒ 6 op ƒ 5 (Europa) en van
ƒ 8,-op ƒ 7,—(Indiël ijn).
5 Er zal een toelage voor blauw uniform worden toegekend. Het bedrag van
deze toelage wordt elk jaar vastgesteld en bedraagt op het ogenblik ƒ 40,perjaar.
6 Aan telegrafisten, die voor het eerst naar Indië vertrekken, zal een bedrag
van ƒ 250,- worden uitbetaald voor uitrustingskosten. Zij ontvangen ver
der eveneens de toelage voor blauw uniform van ƒ40,- per jaar. Deze
regeling zal ingaan op 1 januari 1936 voor degenen, die langer dan 1 jaar
dienst hebben op 1 april 1936; voordeanderen op 1 januari 1937.
Over de verlaging van de verblijfskosten werd nog opgemerkt: ”Op de ver
blijfskosten mag in beginsel niet worden verdiend, noch verloren. Zouden de
telegrafisten echter door overlegging van gespecificeerde rekeningen kunnen
aantoonen, dat zij van hun verblijfstoelage, d.w.z. het bedrag in totaal over
een jaar als zoodanig genoten, niet kunnen toekomen, dan is de KLM bereid
deze zaak opnieuw in overweging te nemen. Overigens zullen voor alle nieuw
aan te nemen telegrafisten de verblijfstoelagen bepaald worden op ƒ 6,- en
ƒ 5,-. De vergelijking met de vliegtuigbestuurders wordt in principe onjuist
geacht, zoodat dit punt niet nader kan worden uitgewerkt.”(!)
Goed, er was dus uiteindelijk een regeling, maar bij de publikatie daarvan in
het VRK-orgaan merkte de redactie op: "Op 1 januari 1936 is derhalve voor
de telegrafisten bij de luchtvaart, evenals voor de vliegtuigbestuurders, een
regeling ingegaan, die als voorlopig en nog geenszins als in alle opzichten
bevredigend kan worden beschouwd."
Het einde van de sleepantenne
Zo was het inmiddels dus 1936 geworden, een jaar waarin het KLM-bedrijf
verder uitgroeide en in menig opzicht vernieuwingen en verbeteringen
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Foto 37 Met het nieuwe materieel werd na 1936 het KLM-net snel uitgebreid. Hier een foto ter
gelegenheid van de opening van de luchtlijn naar Liverpool. In het midden met de drie banden
gezagvoerder Moll, links van hem met de lichte regenjas, de KLM-vertegenwoordiger in Enge
land, captain Spry Leverton. Helemaal rechts telegrafist Joop Muller, die de gehele oorlog door
gevlogen heeft, en daarna een tijd in Wesl-Indië gestationneerd geweest is.
KLM-foto-arehiefSchiphol

plaatsvonden. In de zomer van dat jaar arriveerde b.v. op Schiphol de eerste
Douglas DC-3, de ”Ibis”, een grotere versie van de DC-2 met een bredere,
rondere romp waarin plaats was voor niet minder dan 21 passagiers, voor die
tijd een bijzonder groot aantal, hoewel er ook nu weer op de Indiëlijn wal
minder meegingen, nl. 12. In de loop van de jaren die volgden werd de K.LMvloot uitgebreid met in totaal 22 DC-3’s, plus één die als gevolg van het
uitbreken van de oorlog niet meer kon worden afgeleverd.
Deze DC-3 bracht ook radiotechnisch weer heel wat vernieuwingen. Er
werden b.v. diverse proefnemingen uitgevoerd met nieuwe apparatuur, zoals
een aanwijsinstrument in de cockpit om de door de ultra-kortegolf landingsbakens verstrekte aanwijzingen voor de vliegers zichtbaar te maken, alsmede
zend- en ontvangproeven op de korte golf. Verder werden als proefde DC-2
Koetilang en de DC-3 Ibis uitgerust met een vaste dubbeldraads antenne
tussen de cockpit en het kielvlak, terwijl ook het beproeven van aanvliegpeilers van zowel Nederlands als Duits fabrikaat werd voortgezet. Ook
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werden op Schiphol proefnemingen gedaan met een z.g. Adcock-peiler waar
van de telegrafist veel zuiverder peilingen kreeg, die goeddeels vrij waren van
het z.g. nachteffect.
De resultaten van al deze proefnemingen werden weldra in de praktijk toe
gepast. Besloten werd om alle grote KLM-vliegtuigen te voorzien van vaste
dubbeldraads antennes, zodat de sleepantenne nu eindelijk kon vervallen en
in de DC-3 al niet meer gebruikt werd; in de DC-2 werd hij echter voorlopig
nog gehandhaafd. Voorts werden alle DC-3’s uitgerust met de NSF-119F
aanvliegpeiler, een type dat al eerder was beproefd in de viermotorige Fokker
F.XXXVI en daarin goed bleek te voldoen. Ook kregen de DC-3 toestellen
zowel radio-apparatuur voor de lange als voor de korte golf. De radioapparaten voor de DC-3's waren van een nieuw type, ontwikkeld door de
NSF en aangeduid als de VR-35. Ze hadden een kortegolf-zender, die werkte
op 17,23, 36 en 52 meter golflengte, waarvan de eerste twee overdag werden
gebruikt en de andere twee ’s nachts; daarnaast was er een langegolf-zender
die werkte op 600, 862, 900, 918 en 932 meter. Vóór de oorlog was het
gebruikelijk met golflengten in meters te werken, na de oorlog met de
frequentie in KHz. Het totale gewicht van deze VR-35 was 95 kg, dus iets
meer dan een forse volwassen man. Een belangrijke ontwikkeling in dit ver
band was ook dat vanaf 1936 alle radio-apparatuur het eigendom van de
KLM werd, terwijl zij ze tot op dat moment altijd van de NSF had gehuurd.
In die tijd ontwikkelden ook de technische voorzieningen langs de Indiëroute
zich in een snel tempo. Daarbij moet niet worden vergeten dat behalve de
KLM ook andere maatschappijen langs deze route vlogen, zoals Air France
en Imperial Airways, terwijl er ook incidentele vluchten werden gemaakt
door andere maatschappijen en door sport- en zakenvliegers, die allemaal
een dankbaar gebruik maakten van de getroffen voorzieningen voor de navi
gatie en de communicatie. In de tweede helft van de jaren dertig verschenen
er langs deze route steeds meer peilstations met Adcock-peilers die gedeelte
lijk nieuw waren en gedeeltelijk in de plaats kwamen van stations met het
oude Bellini-Tosi systeem. In Nederlands-Indië had men in 1937 al twee
Adcock-peilers in Palembang en Pakanbaroe terwijl er nog vijf waren aange
schaft voor plaatsing in Medan, Batavia, Semarang, Soerabaia en Koepang.
Verder was de route die dwars over het toenmalige Brits-Indië leidde geheel
met Adcock-peilers afgebakend.
In Europa waren in die tijd 42 peilstationgroepen geprojecteerd waarvan er in
1937 al 18 in gebruik waren terwijl de anderen in de loop van 1938 eveneens
in dienst werden gesteld. Deze peilstations werkten steeds in driehoeksverband op dezelfde golflengte en konden zodoende gelijktijdig een over
vliegend vliegtuig peilen en zijn positie vaststellen. Daarnaast werden nog in
verschillende landen extra navigatiebakens opgesteld, o.a. in Frankrijk, zo
dat de grondfaciliteiten voor het waarborgen van de veiligheid van het zich
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nu in snel tempo uitbreidende luchtverkeer in vlot tempo sterk werden
verbeterd.
Men kon nu ook op de hele Indiëroute telegrafisch contact houden met
Schiphol: tot Alexandrië deed men dat op de korte golf, op het stuk van
Alexandrië tot Singapore liep dat contact via Scheveningen-Radio en op het
laatste stuk Singapore-Bandoeng ging de verbinding via Bandoeng. Men
heeft het zelfs eenmaal klaargespeeld om met een vliegtuig dat op het vlieg
veld van Allahabad in Brits-Indië op de grond stond in direct radiocontact
met Schiphol te komen! Voor de passagiers betekende een en ander dat zij
tijdens de gehele vlucht telegrammen konden wisselen met zowel Nederland
als Nederlands-lndië en voor de dienstuitvoering had het de prettige conse
quentie, dat allerlei operationele berichten over b.v. het onderweg ergens
ophalen van passagiers of lading of het ter plaatse gereedhouden van be
paalde reserve-onderdelen direct kon worden doorgegeven, zodat onmiddel
lijk actie genomen kon worden. Het was met name de perfekte organisatie
langs de route die deze KLM-lijn zo'n uitstekende reputatie gaf, zodat met
name Engelse passagiers dikwijls veel liever met de KLM via Amsterdam
reisden dan direct naar of uit Londen met hun eigen Imperial Airways.
De sterk toenemende belangstelling voor de Indiëlijn had nog andere ge
volgen. Op de sinds 1935 tweemaal per week gevlogen dienst werd een jaar
later al zoveel post voor vervoer aangeboden en was de vraag naar passage zo
groot dat de DC-2 niet meer toereikend was. Vooral toen met ingang van 5
juni 1937 het extra luchtrecht voor de post tussen Nederland en Nederlandslndië door de PTT werd afgeschaft, was het aanbod van post zo groot gewor
den, dat men het met de DC-2 nauwelijks meer verwerken kon en er soms
passagiers moesten worden geweigerd. Dit werd gedeeltelijk opgeheven door
de indienststelling van de grotere DC-3 met ingang van diezelfde vijfde juni,
maar het aanbod was zo groot dat men nauwelijks vier maanden later moest
besluiten om voortaan driemaal per week op de Indiëlijn te gaan vliegen.
Helaas verliep ook in die jaren de dienstuitvoering niet zonder ongevallen
waarbij ook in het telegrafistenkorps weer enkele slachtoffers te betreuren
waren: op 9 december 1936 verongelukte op het Londense vliegveld
Croydon de DC-2 "Lijster”, waarbij de telegrafist Van Bemmel het leven ver
loor. Op 28 juli 1937 verongelukte bij het Belgische plaatsje Hal de DC-2
Flamingo” waarbij de telegrafist Ludekuize omkwam en op 6 oktober van
datzelfde jaar ging de DC-3 "Specht” bij Palembang verloren met als een van
de slachtoffers de telegrafist Stodieck.
Opleiding grondig herzien
Het korps telegrafisten, dat eind december 1937 uit 45 man bestond, moest
geregeld met nieuwe krachten, worden uitgebreid. Nog altijd waren de
scheepstelegrafisten, "geleend” van Radio Holland, de belangrijkste bron
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van nieuwe krachten die dan door de KLM zelf werden omgeschoold, terwijl
de KLM ook zelf enkele telegrafisten opleidde, die dan meestal tegelijk ook
boordwerktuigkundige werden. Maar algemeen was inmiddels de over
tuiging gerezen, dat de opleiding tot radiotelegrafist in Nederland nodig eens
”op de helling” moest en daarom stelde de toenmalige minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen op 10 november 1936 een "Commissie in
zake het Onderwijs in de Radiotelegrafie” in, bestaande uit tien leden plus
een secretaris, die op 14 mei 1937 een uitvoerig rapport uitbracht. Daarin
stelde zij, dat op dat moment onderwijs in radiotelegrafie werd gegeven aan
een vijftal zeevaartscholen met gesubsidieerde en twee zeevaartscholen met
niet-gesubsidieerde opleidingen, alsmede aan de scholen van Radio Holland
en op enkele particuliere instituten. Die opleidingen toonden weinig unifor
miteit, terwijl volgens de gegevens over de jaren 1933 t/m 1935 slechts 18,8%
van de kandidaten slaagde voor het Certificaat 2de klasse en 16,7% voor het
Certificaat 1 ste klasse, een resultaat dat men terecht zeer pover noemde.
De commissie stelde dan ook vaste normen op wat betreft de toelatingseisen,
het lesprogramma en de examenvoorwaarden voorde diverse te behalen cer
tificaten. Zo werd als toelatingseis gesteld tenminste driejaar van een HBS-B
met vijfjarige cursus of een MULO-B diploma, terwijl eventueel ook met een
MULO-A diploma genoegen mocht worden genomen. Verder werden er
lichamelijke toelatingseisen gesteld, "zoals een normale functie van alle lede
maten en lichaamsorgancn en afwezigheid van elke lichamelijke of geeste
lijke ziekte, gebrek of afwijking, die kan leiden tot een plotselinge on
geschiktheid tot het uitoefenen van zijn functie als telegrafist, voldoende
gezichts- cn gehoorsscherpte en voorts o.a. "geen hinderlijke plat- of zweet
voeten". Medisch gezien is dit laatste een volslagen antieke keuringseis, ook
eigenlijk al voor die tijd. Voor telegrafisten bij de luchtvaart werd verder nog
geëist "voldoende weerstandsvermogen tegen drukvermindering, overeen
komende met die op een hoogte van 5.000 meter”. (De toenmalige vlieg
tuigen hadden immersnoggeendrukcabine.)
De cursusduur werd bepaald op anderhalf jaar voor het certificaat tweede
klasse, en twee jaar voor het certificaat eerste klasse; in beide gevallen moes
ten wekelijks 36 lesuren van elk 50 minuten worden gegeven, met als leer
vakken natuurkunde, electrotechniek, radiotechniek, praktische kennis
omtrent het bedienen en onderhouden van seinapparatuur en kennis van
bepalingen en voorschriften, Nederlandse en Engelse taallessen, seinen en
opnemen, sport en EHBO.
Naar aanleiding van dit rapport staken de belanghebbenden natuurlijk hier
en daar de koppen bij elkaar. Ook de KLM en de Rijksluchtvaartdienst voer
den met elkaar besprekingen over het onderwerp Opleiding en Tewerk
stelling van Radiotelegrafisten bij de Luchtvaart, met als resultaat dat er een
speciale regeling tot stand kwam voor de opleiding van luchtvaart111

radiotelegrafisten, die dan voortaan niet meer van Radio Holland betrokken
hoefden te worden. Het opleidingsschema dat toen uit de bus kwam en dat
eind 1937 op papier stond zag er als volgt uit:
•Er zou een cursus worden gegeven met een duur van twee jaar, waarvan één
jaar op de Zeevaartschool in Amsterdam en één jaar bij de KLM. De cursus
was extern en het schoolgeld zou ƒ 10,- per maand bedragen terwijl voor leer
boeken ongeveer ƒ 15 - per jaar nodig zou zijn. Nochtans liet men de moge
lijkheid open, dat in gevallen waarin ouders konden aantonen, dat deze
kosten voor hen te hoog waren deze bedragen konden worden verlaagd. Men
moest voor toelating driejaar HBS, MULO-B of een daaraan gelijkwaardige
opleiding hebben en niet ouder zijn dan twintigjaar.
Aan de hand van een aan het eind van het eerste jaar te houden vergelijkend
examen zou dan een aantal leerlingen worden aangewezen voor een verdere
opleiding bij de KLM voor het Bewijs van Geschiktheid als luchtvaarttelegrafist, terwijl de anderen op de zeevaartschool verder konden worden
opgeleid tot telegrafist bij de scheepvaart. Als aan het eind van het tweede
cursusjaar het Bewijs van Geschiktheid was behaald zouden de afgeleste leer
lingen op arbeidscontract bij de Rijksluchtvaartdienst komen als leerlingradiotelegrafist-observator met een maandloon van ƒ 75,-, verminderd met
pensioenaftrek. Na een jaar zou het maandloon worden verhoogd tot/ 82,50
en na twee jaar kon examen worden gedaan als radiotelegrafist-observator
2de klasse met een aanvangssalaris van ƒ 1.490,89 per jaar, verminderd met
10% pensioenbijdrage, eventuele standplaats-aftrek en ongehuwden-aftrek.
Daarna kreeg men buitengewoon verlof zonder bezoldiging, maar met
doorlopen van diensttijd en promotie en vervolgens kon men in KLM-dienst
op een maandsalaris van ƒ 80,- plus een vlieggeld van ƒ1,10 per werkelijk
gevlogen uur. In het eerste jaar bij de KLM werd gemiddeld 700 uur gevlogen,
later ongeveer 1.000 uur.
Bij bevordering tot radiotelegrafist-observator le klasse bij de RLD zou het
maximum salaris ƒ 2.479,50 per jaar bedragen terwijl het maximum salaris
bij de KLM ƒ 120,-per maand zou kunnen worden en het vlieggeld kon op
lopen tot maximaal ƒ 2,25 per vlieguur. Erg veelbetekenend voegde men aan
deze uiteenzetting toe: ”Het spreekt vanzelf, dat aan de in dit schrijven
genoemde examens voorde beide Bewijzen van Geschiktheid binnen redelij
ken tijd moet worden voldaan, anders valt men uit. Hetzelfde geldt indien
men niet voldoet aan een der keuringen.”
Ook elders miste het rapport zijn uitwerking niet. Aan de Rotterdamse
Zeevaartschool werd naast de avondcursussen voor radiotelegrafie nu ook
een dagcursus ingesteld, die een volledige opleiding gaf terwijl de avond
cursus voortaan alleen nog maar zou opleiden tot het certificaat als
scheepstelegrafist. Een en ander bracht voor de school de aanschaffing van
extra leermiddelen en een extra leraar radiotelegrafie mee, waarvoor zij van
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de gemeente Rotterdam een subsidie van ƒ 1.219,- vroeg en kreeg, aangezien
ingevolge de Rijksbepalingen voor het Nijverheidsonderwijs 75% van de
kosten voor rekening van het Rijk zouden komen en de gemeente het restant
zou moeten bijpassen. Er zou een schoolgeld worden geheven van ƒ 9,- per
maand voor de dagcursus en ƒ3,- per maand voor de avondcursus, wat de
gemeente Rotterdam betitelde als ”goed en goedkoop onderwijs”.
Hetzelfde gold voor de oudste particuliere opleidingsschool voor radiotelegrafisten, het Rotterdamse Radio Instituut Steehouwer, later het Instituut
voor Radiotechniek (IvR). Deze sinds 16 januari 1918 fungerende op
leidingsschool had als bijzonder voordeel, dat zij naast de zuivere tele
grafistenopleiding ook cursussen gaf voor radiotechnici en radiomonteurs,
twee diploma's die veel telegrafisten er graag bijhaalden. Behalve dag- en
avondcursussen werden door dit instituut ook schriftelijke opleidingen ver
zorgd en ook hier werd de opleiding aangepast aan de aanbevelingen, die
door de bewuste commissie in haar rapport waren- bijeengebracht en die van
overheidswege sterk werden aanbevolen.

Beier betaald
De salariëring van de telegrafisten bleef inmiddels nog altijd een punt waar
over veel gediscussieerd werd. Men vond de betaling nog altijd niet in over
eenstemming met de door vele telegrafisten onder dikwijls moeilijke en on
gewone omstandigheden geleverde prestaties en dat gold zowel voor de
scheepvaart als voor de luchtvaart, want in feite maakte het wat betaling
betreft nauwelijks enig verschil of iemand als telegrafist voer of vloog. Er
stond natuurlijk tegenover dat er nog altijd een grote werkloosheid heerste en
dat iedereen die vast werk had, daar bijzonder gelukkig mee was en er heel
wat voor over had om dit te behouden, maar baden in weelde was er voor een
radiotelegrafist bepaald niet bij.
Buitenlandse collega’s hadden min of meer met hetzelfde probleem te maken
en zij onderhandelden dan ook geregeld met de instanties waarbij zij in dienst
waren. Dat gold met name in Engeland, waar de telegrafisten tenslotte op 3
mei 1937 een nieuwe overeenkomst wisten te bereiken. De Association of
Wireless and Cable Telegraphists kwam toen tot overeenstemming met
Imperial Airways over nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden. Een telegrafist
bij de Britse luchtvaart kreeg vanaf die datum een minimum salaris van
£ 4.5.0 per week met een maximum van £7.1.0 per week (alleen bij plaatsing
buiten de standplaats) terwijl vlieggeld werd toegekend op basis van £ 1 per
week. (Een Engels pond was toen nog ongeveer ƒ 12,-.) Deze bedragen kon
den na zeven jaren oplopen tot een minimum van £ 5.0.0 per week en een
maximum van £7.16.0 per week. Verder kregen zij veertien dagen verlof per
jaar plus een extra vrije dag voor elke reis van meer dan vijf maar minder dan
veertien dagen, terwijl de maatschappij voor uniformkleding zou zorgen.
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Ook de ziekte-, pensioen- en verzekeringsregelingen werden verbeterd.
Ook de Nederlandse telegrafisten gingen weer met Radio-Holland en de
KLM om de tafel zitten om tot betere afspraken te komen. De onderhandelingen begonnen op 24 september 1937 en zij werden op 8 oktober afgesloten
met als belangrijkste resultaat, dat vanaf 1 oktober van dat jaarde salarissen
van de telegrafisten met 12 '/2°/o werden verhoogd.
Er was iets bereikt, al was het dan niet wat men zich bij het begin van de
onderhandelingen had voorgesteld, maar de directie van Radio Holland had
op kennelijk overtuigende wijze naar voren gebracht dat de nu voorgestelde
salarisregeling het uiterste was waartoe men kon gaan, hoewel zelfs daarmee
de achterstand, ontstaan als gevolg van de salarisverlagingen tijdens de crisis
jaren, niet helemaal was ingelopen. Men had echter de toezegging dat, als de
gunstige ontwikkeling van 1937 zich in de volgende jaren zou voortzetten en
de gages van al het varende personeel zouden worden verhoogd, ook de tele
grafisten op verdere verbeteringen zouden kunnen rekenen. Overigens
bracht de secretaris van de Vereniging van Radiotelegrafisten ter Koop
vaardij en in de Luchtvaart, de al eerder genoemde heer C. F. G. Nelck, in zijn
verslag over de onderhandelingen in het verenigingsorgaan voor de eerste
maal dank aan de directie van Radio Holland voor "de aangename wijze
waarop harerzijds de besprekingen werden gevoerd, den tijd en de moeite
daaraan besteed".
Zo was men inmiddels aangekomen in 1938, opnieuw een jaar waarin heel
wat gebeurde. Sinds de DC-3 vliegtuigen op de Indiëlijn waren uitgerust met
zenders en ontvangers, die zowel op de korte als op de lange golf werkten
konden deze vliegtuigen tijdens de hele reis direct contact onderhouden met
Scheveningen en Bandoeng. De PTT had meer zendtijd en meer golven voor
dit verkeer beschikbaar gesteld en passagiers aan boord van Indiëvliegtuigen
konden nu via de grondstations in Scheveningen en Bandoeng in telegrafisch
contact komen met welhaast elke plaats op aarde. Verder stelde de Rijks
luchtvaartdienst iedere dag voor enkele uren haar kortegolfstation ter be
schikking van de KLM, die langs deze weg in directe verbinding kon komen
met haar vliegtuigen tussen Amsterdam en Alexandrië. De vliegtuigen die
van Basra op weg waren naar Amsterdam werden langs deze weg regelmatig
voorzien van de laatste weersverwachtingen voor Europa, aan de hand waar
van de gezagvoerder dan zijn vliegplan voor het laatste deel van de reis kon
opstellen.
Ook de radiopeilinstallaties werden in 1938 weer belangrijk verbeterd. Op
Schiphol werd nu de Adcock-peiler in gebruik genomen, terwijl er aan het
eind van het jaar peilers en langegolf-landingsbakens in gebruik waren op de
vliegvelden Schiphol, Waalhaven, Eindhoven, Twente en Groningen.
Haamstede had alleen een langegolf-landingsbaken terwijl op Leeuwarden
een ongericht navigatiebaken was geïnstalleerd. Texel had een ontvanger
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voor de gewestelijke weerberichten. Voor Schiphol was voor 1939 de defini
tieve ingebruikstelling van een kortegolf-landingsbaken gepland dat een
grote verbetering zou betekenen. Buiten Nederland waren nu in Europa al
vijftig navigatiebakens in gebruik, alsmede 28 kortegolf-landingsbakens. Op
Schiphol was men gestart met de eerste tweejaarlijkse telegrafistencursus die
in samenwerking met de Rijksluchtvaartdienst was opgezet, speciaal gericht
op de opleiding van telegrafisten voor de luchtvaart, waaraan 12 leerlingen
deelnamen. De telegrafist M. Saaf was belast met de leiding over deze cursus.
1938 bracht als bijzonderheid een geheel nieuw Amerikaans vliegtuigtype in
de KLM-vloot, de Lockheed-14 Super Electra, die voorlopig als proef was
uitgerust met een Amerikaanse Bendix radio-installatie. De KLM had zes
van deze vliegtuigen besteld, waarvan er vier dienst gingen doen in WestIndië. Van de twee in Nederland gestationeerde toestellen ging er echter een
op 9 december 1938 tijdens een lesvlucht bij Schiphol verloren, waarbij
onder meer de telegrafist Bekking het leven verloor. Een paar weken eerder
was, eveneens bij Schiphol, de DC-2 Ijsvogel verongelukt wat onder meer
aan telegrafist Surber het leven kostte.
Ook in dat jaar dus tegenslagen voor de KLM en bovendien financiële
problemen. Het exploitatie-resultaat van de KLM - waarin het Rijk toen nog
geen aandeelhouder was - was nog altijd negatief en met name daarom gaf het
Rijk ieder jaar aan de KLM een subsidie van rond een half miljoen gulden,
destijds een heel bedrag maar zo langzamerhand voor de KLM veel te weinig
om het hoofd boven water - beter gezegd: in de lucht - te kunnen houden, te
meer omdat voor de naaste toekomst grote investeringen nodig zouden zijn
voor de aankoop van nieuwe vliegtuigen voor de Indiëroute. Voor het jaar
1939 werd dan ook van de regering een verhoging van die subsidie tot ander
half miljoen gulden gevraagd, wat alleszins redelijk was, aangezien de
spoorwegen in die tijd met niet minder dan ƒ 36 miljoen door het Rijk werden
gesubsidieerd. Het alternatief zou voor de KLM geweest zijn een sterke in
krimping van het bedrijf door het opheffen van een groot aantal lijnen, de ver
koop van een deel van de vloot en ontslag voor rond 600 man personeel.
Helaas stond de toenmalige minister van Waterstaat er afwijzend tegenover,
aangezien, zoals hij zei, het land al voor zeer hoge defensielasten stond. De
hele kwestie werd echter al vrij snel door andere problemen naar de achter
grond gedrongen. Wij schrijven immers eind 1938 en aan de horizon begon
nen zich al steeds meer dreigende oorlogswolken samen te pakken!
Ook andere zaken kwamen aan de orde. Op 13 november 1937 was van
Schiphol de DC-3 Torenvalk vertrokken voor het uitvoeren van de 500ste
Indiëvlucht, een belangrijke mijlpaal op deze route waarop men in 1927, dus
nog maar tien jaar geleden, pas de eerste aarzelende verkenningsvluchten
maakte terwijl men nu al drie retourdiensten per week vloog, zo vlot en ge
regeld dat een bekende Engelsman, de vlieger Jim Mollison, die later in zijn
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eigen land kritiek kreeg le incasseren omdat hij met de KLM had gevlogen en
niet met ”zijn eigen” Imperial Airways, als excuus opgaf dat hij haast had!
Naar aanleiding van de 5OOste Indiëvlucht organiseerde het Comité Vlieg
tocht Nederland-Indië, dat destijds de eerste vluchten had laten uitvoeren, op
8 april 1938 een feestelijke bijeenkomst in de aula van het Koloniaal Insti
tuut (tegenwoordig Tropenmuseum) in Amsterdam waarop aan KLM-ers
die dertig of meer retourvluchten op de Indiëlijn hadden gemaakt een
herinneringsplaquette werd uitgereikt. Onder hen waren drie telegrafisten: P.
Pronk, L. C. Dik en H. J. Siemer.

/n Cairo de puntjes op de i
Overigens vond er in 1938 een uiterst belangrijke internationale radioconferentie plaats in Cairo, waarop men een aantal eerder - in 1932 in
Madrid - gemaakte afspraken nog eens onder de loupe nam en waar nodig
verbeterde en aanvulde. Voor het eerst bleek hier welk een belangrijke plaats
de luchtvaart was gaan innemen in het internationale radioverkeer, niet
alleen uit de behandelde onderwerpen, maar ook uit het grote aantal ver
tegenwoordigers van de luchtvaartwereld, dat er aanwezig was, met name uit
Nederland welks leidende positie inmiddels algemene erkenning had gevon
den. Op de conferentie in Madrid waren voor de luchtvaart de gebieden
tussen 255 en 290 KHz en tussen 320 en 365 KHz aangewezen terwijl het
daar tussenliggende gebied was bestemd voor maritieme radiobakens. Nu, in
Cairo, kreeg de luchtvaart er 20 KHz tussen 395 KHz en 415 KHz bij die
alleen beschikbaar zouden zijn voor vliegtuigen, grondstations en luchtvaartradiobakens. Ook in het gebied boven de 1500 KHz werd een belangrijke
beslissing genomen. Men had hier nogal veel last van storingen, veroorzaakt
door eveneens op deze frequenties werkende schepen die veel krachtiger en
minder scherp begrensde zenders hadden dan vliegtuigen. Door nu in het
gebied tussen 2000 KHz en 23000 KHz tien banden voor het luchtverkeer te
reserveren, waarvan die boven de 5450 KHz speciaal voor het trans
continentale luchtverkeer bestemd waren, zou die kans op storingen aanzien
lijk kleiner zijn. Ook werden speciale frequenties aangewezen voor radio
bakens. Tot slot werden op deze conferentie twee speciale certificaten voor
luchtvaart-telegrafisten in het leven geroepen zodat niet langer voor lucht- en
scheepvaart-telegrafisten dezelfde certificaten zouden gelden aangezien
immers aan luchtvaart-telegrafisten geheel andere eisen werden gesteld.
Inmiddels wierp een toekomstige ontwikkeling zijn schaduw vooruit. Op de
militaire vliegbasis Soesterberg had men in 1936 proeven genomen met
radiotelefonie vanuit een eenpersoons jachtvliegtuig. De militairen waren
van mening, dat juist voor deze eenzitters radiotelefonie de aangewezen
oplossing was omdat de vlieger zo zijn handen vol had met de besturing dat
het bedienen van een telegrafie-installatie gewoon teveel werk zou zijn. Deze
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vliegtuigen opereerden bovendien op betrekkelijk korte afstanden waarover
telefonie heel goed mogelijk was. Een bijkomend punt was, dat bij moderne
snelle vliegtuigen de antennes teveel weerstand zouden gaan leveren en de
kleine staafantenne, niet groter dan een wandelstok, die voor een telefonieinstallatie nodig was, zou daarom bijzonder welkom zijn. De Radiodienst
van de LVA op Soesterberg nam dan ook proeven met radiotelefonie in een
van haar jachtvliegtuigen, met o.a. medewerking van Nederlandse radio
amateurs, die bijzonder goed slaagden. Er werd gebruik gemaakt van de 5
metergolf en het vliegtuig bleek zelfs op 170 km afstand van Soesterberg nog
duidelijk verstaanbaar door te komen. Men was dan ook erg voldaan over het
resultaat maar niemand zal op dat moment nog hebben kunnen vermoeden
dat binnen dertig jaar de telefonie in de luchtvaart weer algemeen aanvaard
zou zijn.
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Hoofdstuk 5

Vliegen tussen onweerswolken
Het jaar 1939 beloofde veel goeds voor de KLM. Zij zou dat jaar haar
twintigste verjaardag vieren en dan vol tevredenheid kunnen terugzien op
hetgeen in die feitelijk nog maar korte tijd was bereikt. Van een klein bedrijfje
met een vloot van twee oude oorlogstweedekkers, twaalf man personeel en
alleen een lijntje op Londen met om de andere dag een vlucht, was het bedrijf
uitgegroeid tot een wereldwijd opererende onderneming met een vloot van
rond veertig moderne, gerieflijke, geheel metalen vliegtuigen, die een uitge
breid luchtnet in Europa onderhield, een flinke activiteit optplooide in het
Caraïbische gebied en daarbij nog driemaal per week de langste luchtlijn ter
wereld vloog, de dienst tussen Amsterdam en Batavia, vijftien jaar geleden
nog een avontuurlijke reis van bijna twee maanden, nu een vlucht-volgenshet-boekje van zes dagen!
Maar de plannenmakers zaten uiteraard niet stil. Er werd steeds meergesproken over een geregelde luchtdienst over de Atlantische Oceaan naar NoordAmerika; de vliegtuigen hiervoor werden al gebouwd en de KLM-directie
had voor enkele van die typen al een zeer grote belangstelling getoond. Er
werd onderhandeld over een nieuwe luchtlijn naar Lissabon, die het eerste
traject zou kunnen worden voor een geregelde luchtdienst naar Suriname en
Curacao, er was al in december 1938 een speciale vlucht uitgevoerd naar
Zuid-Afrika en een tweede vlucht was in voorbereiding en ook hieruit zou
weereen vaste lijndienst kunnen groeien. Voor het eerst najaren werd er weer
onderhandeld met de Nederlandse vliegtuigindustrie over de aankoop van
Nederlandse vliegtuigen en uiteindelijk leidde dit tot een voorlopige bestel
ling van vier twee-motorige F-24’s. De zomerdienst van 1939 bracht weer
diverse verbeteringen en frequentieverhogingen, alsmede een geheel nieuwe
luchtlijn naar Kristiansand en Oslo. Volop leven dus in het bedrijf hoewel
soms aan de horizon al een onheilspellend gerommel waste horen . . .
Het korps KLM-telegrafisten telde in de zomer van 1939 vijftig man terwijl er
in 1938 was gestart met de opleiding van een aantal nieuwe telegrafisten, in
nauwe samenwerking met de Rijksluchtvaartdienst, terwijl in 1939 met een
tweede groep zou worden begonnen. Er bleek animo genoeg voor te zijn en
wie bij deze opleiding wilde komen moest er wel wat voor over hebben, zoals
duidelijk blijkt uit het volgende relaas van een van de oud-leerlingen van de
tweede groep, de telegrafist J. van Leeuwen:
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"Na een jaar militaire dienst op Soesterberg ging ik op 29 januari 1938 met
groot verlof. Op 1 februari meteen naar Schiphol, naar hangar A, een oude
metalen loods met kleine houten kantoortjes in een tochtig geheel. De radio
dienst was daar ondergebracht. Strijkers zag nog een kans voor de lopende
opleiding, Saaf zag die mogelijkheid niet, dus wachten maar. In april had ik
mijn Bewijs van Geschiktheid gehaald, dus meteen weer naar Schiphol, maar
nog geen kans. Nu bestond er in die dagen een mogelijkheid om als volontair
op het Radiobureau te werken en van daaruit in de opleiding te komen, dat
was al meer gedaan. Dus toen veel moeite gedaan om als volontair te mogen
werken. Er ging een keuring aan vooraf, en toen maar weer wachten. Dit
wachten duurde van augustus tot eind september. Intussen was ik weergemobiiiseerd en de brief met de aanstelling per 1 oktober kreeg ik dus in militaire
dienst. Op 8 oktober (1938) ben ik toen begonnen. Zelfde buskosten betalen,
avonddiensten, zondagsdiensten, kerstmis, alles was doodgewoon en zonder
enige vergoeding.
Het werk was heel intensief: tassen maken voor de Indiëmachines, routeboeken bijhouden, barografen uitdelen aan vertrekkende telegrafisten, af- en
terugmelden, van alles wat. In december ben ik toen eens met Saaf gaan
praten of er nu niets zou gebeuren. De nieuwe opleiding zou in januari begin
nen en misschien maakte ik dan een kansje. Eerst nog naarde Lievevrouwekade in Utrecht vooreen psychotechnische keuring.
Er zou voor een vergoeding worden gezorgd. Op 3 januari (1939) begon de
opleiding met dertien telegrafisten: David de Vries, Sanders, Kiepe, Boom.
Vaesen, Hoefnagel en ik bleven uiteindelijk over. De eerste maand op de
aanstellingsbrief zitten wachten. De vergoeding bestond uit ƒ 50,- per maand
minus drie gulden voor het Voorzieningsfonds. Vlieggeld als tweede was er
natuurlijk niet bij. Voor overnachten in het buitenland werd ƒ 7,50 betaald
en dat was in die dagen goed geld.
De Tweede (telegrafist) zat met een verlengsnoer op de voorste passagiers
stoel van de DC-2 en hield een compleet radiodagbock bij. Dit dagboek werd
later met het origineel vergeleken. De diensten verliepen erg onregelmatig
want als het toestel vol was of’aan zijn gewicht’ ging je niet mee. Tijdens de
opleiding werd ook veel aandacht geschonken aan de motoren en de electrische installatie. Het uitrekenen van slagvolumes, de werking van de carbu
rateurs, e.d. behoorden tot de normale leerstof. Tijdens de start van de DC-2
hield de telegrafist door middel van een handle onder zijn ontvanger de
benzinedruk in de gaten. Hij pompte tijdens het versnellen voor de start.
Direct na het loskomen werd samen met de boordwerktuigkundige met een
lange hefboom het landingsgestel naarbinnen gepompt.
Een checklist bestond in die dagen nog niet; iedereen liet zijn ogen over alles
gaan. Tijdens een mislukte start die tijdig afgebroken kon worden merkte een
telegrafist dat de carburateurverwarming nog aanstond, dus nog maar eens
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proberen. Je was in die dagen bij alles betrokken. Het peilglas voorde verwar
ming werd ook door ons in de gaten gehouden. Iedere telegrafist had zijn
privé Ericsson telefoon. Het is voorgekomen dat er een toestel weggingen dat
er taal noch teken van werd gehoord; de telegrafist had zijn telefoon vergeten
en aan boord was ergeen.
Een van de sterkste staaltjes was in die tijd het binnenpeilen van een toestel
terwijl je zelf op de grond stond. Als ik mij niet vergis heeft telegrafist Slinger
dat met zijn boordpeiler op Haamstede gepresteerd. Iedereen was toen vol lof
over de QDM’s die hij doorseinde. Vóór de oorlog was het ook doodnormaal
dat niemand vacantie kreeg in de zomermaanden. Het idee alleen al was
belachelijk want het was dan de drukste tijd.
Het uniform met vest werd op maat gemaakt en was eind maart compleet. Op
11 april weer mobilisatie voor de luchtmacht en dus afrekenen met de KLM.
De berekening was heel simpel: 10/365 x 600 minus 5%, dat was ƒ 15,61 en
dat was mijn laatste afrekening van vóór de oorlog.”
Maar hoewel de zomer van 1939 in heel Europa voor stralend weer zorgde
trokken zich tegelijkertijd aan de politieke hemel steeds dreigender wolken
samen. Nederland was dan ook al in het voorjaar begonnen met een beperkte
mobilisatie die ook een aantal KLM-ers in het militaire uniform bracht,
waaronder diverse telegrafisten. Zoveel personeel was er op een gegeven
moment onder de wapenen dat de KLM op 22 augustus moest besluiten om
het gehele binnenlandse luchtverkeer stop te zetten en de dag daarop kon er
ook op diverse Europese bestemmingen al niet meer worden gevlogen. De
angstige zekerheid dat er iets in de lucht hing- letterlijk en figuurlijk-groeide
nu met de dag en op 1 september gebeurde het: Duitse troepen vielen Polen
binnen en Europa was in oorlog! Twee dagen later verklaarden Engeland en
Frankrijk de oorlog aan Duitsland en daarmee begon een wereldstrijd die
bijna zes jaar zou duren. Het hele luchtverkeer lag meteen stil want in een
luchtruim dat vol met oorlogsvliegtuigen zat was het vliegen met een lang
zaam, onbewapend verkeersvliegtuig een uiterst riskante bedoening.
Maar de KLM-leiding legde zich hier uiteraard niet bij neer. Zij stelde
meteen pogingen in het werk om een aantal diensten te heropenen en dat
lukte met name voor de lijnen naar Scandinavië terwijl ook de dienst op
Engeland na enige tijd kon worden heropend. Alleen mocht er niet meer op
het vertrouwde Croydon worden geland, maar op het vliegveld Shoreham bij
Brighton, vanwaar men dan met de trein naar Londen ging. Ook wilde men
boven Engeland geen ongewenste pottekijkers in de lucht zodat alle cabineramen van de toestellen geblindeerd moesten worden. Men had bovendien al
duidelijkheidshalve alle vliegtuigen voorzien van de naam Holland die in
grote letters op verscheidene plaatsen was aangebracht om herkenning door
jachtvliegtuigen van de oorlogvoerende partijen te vergemakkelijken. Maar
toen half september een DC-3, terugkerend van een lijnvlucht naar Zweden,
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boven de Duitse Bocht door een jachtvliegtuig van de Luftwaffe onder vuur
werd genomen waarbij een Zweedse passagier werd gedood besloot de KLM
in overleg met een aantal andere luchtvaartmaatschappijen van niet-oorlogvoerende landen om de vliegtuigen geheel oranje te schilderen, waardoor zij
nog beter van oorlogstoestellen te onderscheiden zouden zijn.
Zo kon men met veel improvisatie blijven doorvliegen. Ook de Indiëlijn bleef
doorgaan, zij het dat men het begin- en eindpunt van deze dienst had verlegd
naar Napels in Italië omdat zowel de Duitsers als de Fransen geen verkeers
vliegtuigen uit andere landen boven hun grondgebied wensten. Alleen de
Fransen hebben eenmaal toestemming gegeven om drie DC-3’s via Frankrijk
naar Napels over te vliegen om de daar aanwezige vloot te versterken.
Voordetelegrafiecommunicatie betekende de oorlog uiteraard helemaal een
grote overgang. De van ouds bekende radiostations zwegen nu als het graf en
er was nauwelijks sprake van enige berichtenwisseling omdat in deze gespan
nen dagen letterlijk alles werd afgeluisterd. Voor de navigatie deed men
peilingen op de normale radiozenders die uiteraard wel in de lucht waren,
maar verder heerste, bijna overal volledige radiostilte. Avontuurlijk was het
reizen nu wel geworden, met name op dat deel van de Indiëlijn waarop niet
gevlogen werd, nl. het treintraject Amsterdam-Napels v.v., en de sfeer die op
deze reizen heerste wordt het best getypeerd door enkele verhalen van oudtelegrafist Prins, die hij in zijn memoires als volgt heeft opgetekend:
”Op de thuisreis gebeurde er iets, dat de moeite van het vertellen waard is. Na
de landing in Napels moesten we met de trein naar Holland; we vlogen toen
niet meerhoven Europa vanwege de oorlog. Met ons drieën reden we in een
taxi naar het station met er achteraan een tweede taxi met de bagage. Nadat
we even hadden gewacht kwam er een trein binnen waarop stond 'Roma'.
Daar moesten we nl. heen om dan de volgende dag met de D-trein via de
Brennerpas naar Nederland te reizen.
Moll en Akkerman, de mecaniciën, stapten in en ik keek waar de kruiers
gebleven waren. Die waren in geen velden of wegen te zien. Plotseling begon
de trein te rijden en ik bleef op het perron achter met alle bagage. Daar was
o.a. een grote koffer bij vol met diplomatieke stukken die wij op verschillende
ambassades in ontvangst hadden genomen. Ik was verantwoordelijk voor die
koffer en dus kon ik er niet bij vandaan lopen. Zeker niet in oorlogstijd. Ik zag
bliksemsnel een coupéraam opengaan en nog even, in een flits, de vragende
gezichten van Moll en Akkerman. Toen verdween de trein in de duisternis.
Daar stond ik met al de bagage, ook die van Moll en Akkerman. Er kwamen
een Paar Italianen op mij af maar helaas verstond ik geen syllabe van wat zij
ze’ en. Maar na een poosje ging er een licht bij mij op: ik begreep dat zij zoiets
zei en van 'straks komt er nog een andere trein'. Misschien bedoelden zij ook
e borgen’, morgen is er weer een dag. Italia lentissima.
ar ja hoor, na een half uur wachten kwam die trein. Had maar een dood122

enkele wagon. Ook daar stond 'Roma' op. Met de hulp van enkele mede
reizigers werden haastig de koffers ingeladen. Er was bijna geen plaats voor.
Het was een prachtige, zeer luxueuse wagon met heerlijke luie stoelen als in
een touringcaren de wagon was niet in compartimenten ingedeeld.
Na een poosje kwam de conducteur en vroeg naar mijn kaartje. We hadden
ieder een boekje met onze treinbiljetten van de portier van Hotel Excelsior in
Napels gekregen want hij had voor de reisbiljetten gezorgd. Helaas zat het
traject Napels-Brennerpas er niet in en daar zat ik dus, zonder kaartje! Dat
maakte natuurlijk geen al te beste indruk en hij probeerde mij aan het
verstand te brengen dat ik moest betalen. En ik deed maar net alsof ik hem
niet begreep. Met behulp van het boekje probeerde hij mij bij te brengen dat
ik geen kaartje Napels-Rome had. Hij liet mij de biljetten in volgorde zien en
zei dan hardnekkig als maar: ’Napoli-Roma’. Na mij ’Berlijn-Amsterdam’
onder mijn neus te hebben gehouden, schreeuwde hij tenslotte ten einde raad:
’Napoli-Roma’ en maakte met zijn vingers de internationaal bekende bewe
ging van geld tellen. Wel, ik bleef oerstom en besloot hem niet te willen
begrijpen. Van mij krijgt hij geen lire, dacht ik, en anders moest hij de trein
maarstoppen.
Na een poosje gaf hij het op, mopperend en ongetwijfeld dingen zeggend die ook al zou ik nu weten wat ze waren - toch niet gedrukt zouden kunnen
worden. Kort daama kwam hij terug met een Italiaan die Duits sprak. Die
heb ik toen verteld, wat er gebeurd was. Het gezicht van de conducteur
knapte zienderogen op. Terwijl hij mij bijna stralend aankeek, passeerden wij
met ongelofelijke snelheid een trein. Ik dacht dat het een tegenligger was,
maar het verrukte gezicht van de conducteur was een en al extase. ’Amico’
schreeuwde hij mij toe en wees met een knokige vinger in de richting van de
inmiddels gepasseerde trein. ’Lentissimo’ en, wijzend op onze eigen wagon:
'Rapido per Roma’ of iets dergelijks in goed Italiaans. Die gepasseerde trein
was de boemel en daar zaten Moll en Akkerman in. Zesentwintig haltes! Ik
kwam een uur eerder in Rome aan.
Het ontbreken van het kaartje Napels-Rome was toen ook meteen verklaard:
wij hadden nl. één biljet voor drie personen, omdat dat aanmerkelijk goed
koper was. In Rome stond ik op het station de beide anderen op te wachten.
Ze waren er finaal kapot van. Ik had in dat uur onze hotelkamers besproken,
een bad genomen en me geschoren. Ik was klaar om de stad in te gaan ... en
zij gingen naar bed. Maar die treinreis zal ik niet licht vergeten. Nooit heb ik
in zo’n snelle trein gezeten. Zonder vaart te minderen ging het door tunnels
heen en de plotseling veranderde luchtdruk bezorgde mij pijn aan de oor
vliezen. Maar die conducteur was een uniek stukje mens. Er kwamen ineens
ergens een paar flessen wijn vandaan en iedereen had wat te drinken. Het
werd een reuzefeest en er is altijd, wel een Italiaan in de buurt die stukken uit
opera’s kan zingen ... en alle omstanders zongen mee. Bij die gelegenheid
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heb ik Piet Hein gezongen. Dat doe ik trouwens altijd als ik in de piepzak zit.
Uie trein ging mij veel te hard. Jammergenoeg kan ik niet zingen . . .
aar . . . we waren nog niet thuis. Tot de Brennerpas ging alles goed. Toen
re en we e duisternis in. Oostenrijk. Oorlog! Verduistering! Wij kwamen in
Munchen aan maar reden het station niet binnen. Na een poosje werd de trein
bestormd door soldaten. Iedereen probeerde een plaatsje te bemachtigen. Wij
s oten gauw onze coupé af, deden de gordijnen dicht en plakten de ruiten vol
met koenerspassen die bij de diplomatieke stukken hoorden, vol met zegels
van ambassades langs heel de Indiëroute. 'Gereserveerd', zeiden wij. Ze lieten
ons met rust. De hele nacht hingen ze in de gangen of sliepen ze op de grond.
aar in erlijn aankomend hoorden we pas wat er aan de hand was. Groot
a arm. n die nacht dat wij in München waren was er een aanslag gepleegd op
HHler. Een bom onder zijn stoel die te laat ontplofte. We stonden twee dagen
in
,Jn
ver^eerover de grenzen was gestopt. Toen konden we weer
ver er gaan en diep in de nacht kwamen we aan in het grensplaatsje
Bentheim. Volgens de toen gevolgde nazitechniek werd iedereen uil de trein
gezet, aar de politie! We sleepten met onze bagage, ik met de koffer met
ip omatieke post. Dat zou me wat worden ... en inderdaad, het werd wat!
et verbazing keek de politie in onze paspoorten. Allemaal Engelse visa:
ingapore, Karachi, Bagdad, Cairo. Het werd een dood-zenuwachtig gedoe,
e ejeen straalde wantrouwen uit. Aanslag op Hitler. Misschien waren wij
wel de daders. 'Mit kommen!’
Ik greep weer de koffer met de stukken, die kon ik niet onbeheerd laten staan,
v tfr en lassen? snauwde iemand mij bars toe. Ik opende bliksemsnel de
..° er’ el verbazing keken ze naar de pakketten, vol met lakstempels. Moll
iet e oerierspassen zien. Het leek wel of iemand in een ballon had geprikt,
neens was de spanning weg. Waarom hebt u dat niet eerder gezegd?’ vroeg
men. Krijgen we nogal een hoop tijd voor’, snauwde Moll terug. Wij waren
met nog vijftien reizigers. Het duurde uren, maar wij werden met rust gelaten.
in e ijk reed de trein langzaam naar de grens. Weer overstappen en nog eens
een eind lopen met al die bagage. Er stond een extra trein van de Nederlandse
poorwegen klaar. Ingestapt en daar gingen we. Langzaam reden we het
station Oldenzaal binnen.
Daar stonden twee heren uit Den Haag, van het Ministerie van Buitenlandse
en. Ze waren met een auto gekomen, legitimeerden zich en wilden de
stu en ovememen. Nee’, zei ik, ’het spijt mij voor u, maar ik geef niets af.
Mijn instructies luiden om deze stukken aan de KLM over te dragen en wat
ie er mee doet is niet mijn zaak. Wat mij betreft kunt u meerijden naar
Amsterdam.’
Ze reden mee en gaven hun chauffeur opdracht naar Amsterdam te rijden,
naar et entraal Station, en daar op hen te wachten. Wij kwamen om vijf
uur s morgens aan en daar stond Royaards, Chef Indeling.
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'Heb je diplomatieke post?' vroeg hij, de heren uit Den Haag als oude
kennissen begroetend.
'Nou en of, zei ik opgelucht, 'Diplomatieke post plusbegeleiding’en weesop
de beide heren. De post ging in hun handen over en ze tekenden voor ont
vangst. Daarna kreeg ik een vriendschappelijke klap op mijn schouder. 'Dat
is je wel toevertrouwd’, zeiden ze en bedankten voor het ritje. Ja, die diploma
tieke post was me wat in oorlogstijd. Eens ben ik bijna een koffer vol kwijt
geraakt.
Dat was op mijn laatste reis, van Indië komend, op 21 maart 1940. Ik was het
enige bemanningslid dat naar Nederland terugging met de trein. Ik had twee
passagiers bij mij. Ik zal hen nooit vergeten: jonkheer De Villeneuve, voor
zitter van de Indische Plantersbond, en jonkheer Ploos van Amstel, een
directeur van vele ondernemingen.
We overnachtten in het Grand Hotel in Rome, 's Avonds kreeg ik bezoek van
een van de leden van de Nederlandse ambassade die mij een verzegelde
enveloppe gaf. 'Wees voorzichtig', waarschuwde hij mij, 'Het is als dynamiet.
Ga er niet bij vandaan.’
De volgende morgen vertrokken wij per D-trein naar Parijs. Het viel ons toen
op, dat er een man regelmatig langs onze coupé kwam die ons scherp opnam.
Ook keek hij steeds naar onze koffers. Beide heren waren bijzonder sportief,
gingen om de beurt eten zodat ik niet alleen bleef. Daama ging ik eten en zij
bleven toen achterom op de bagage te passen.
In Parijs aangekomen overnachtten wij in het Grand Hotel. Jonkheer De
Villeneuve ging naar kennisen en Ploos van Amstel en ik gingen beneden
dineren. Ik zal nimmer het gesprek met deze man vergeten. Hij vertelde mij,
dat hij naar Nederland ging om aanwezig te zijn bij de bevestiging van zijn
zoon in de protestantse kerk in Bussum. Dat vond hij zo'n groot gebeuren, dat
hij daar bij wilde zijn. Zeer godsdienstig was deze man; heel zijn leven was
daaraan gewijd. Wij gingen na het diner een eindje lopen en onderweg
herinnerde ik mij ineens de woorden van de man van de ambassade in Rome.
De koffer waarin ik de stukken had geborgen had ik onder mijn bed gescho
ven. 'Ga er niet bij vandaan’, had hij mij nog wel zo uitdrukkelijk gezegd. Wij
besloten direct terug te gaan.
Boven komend zagen wij op de gang iemand aan mijn deur bezig om zich toe
gang te verschaffen. Hij zag ons en liep hard weg. In mijn kamer gekomen
vond ik alles nog onder mijn bed. De heer Ploos van Amstel en ik namen de
koffer met de diplomatieke stukken en gingen ermee naar de hotelreceptie.
Ze belden onmiddellijk de politie en al heel snel kwam er iemand van de
’Sureté’. We wisten beslist zeker dat we dezelfde man op de gang hadden
gezien die ons in de trein herhaaldelijk had gadegeslagen en toen we hem aan
de detective beschreven hoorden we tot onze stomme verbazing dat ze deze
man wel kenden: een Nederlander! Maar ze konden niets doen. De koffer
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ging in de hotelbrandkast
en de detective bleef de hele nacht daar op het
kantoor.
panoAn^^lSt^Ö,
^C-verbazing,
V^*DaZ^g' toen
onze
toen dezelfde
dezelfde man de volgende dag weer in de
had inm’Itd lre,n ’ep, die ons via Brussel naar Amsterdam zou brengen. Ik
had inmiddels
.s een telegram gestuurd naar het Ministerie van Buitenlandse
Zaken zodat men in Den Haag klaar zou staan, om deze gevaarlijke boel over
te nemen. Geen
wede man uitstapTem5 ginêeten' Web,even in onze coupé. In Brussel zagen

.v n> ^aag aan^c^omen' waar de trein slechts een minuut oponthoud had,
de
aanv\ez,g- Het was Paaszaterdag en dat is hoogstwaarschijnlijk
h t
k geweest dat er niemand was om de stukken over te nemen. Hoe
IV h k
’ endatn°gwel in oorlogstijd!
p ƒ tOen. a^s ™aar mee naar Aalsmeer genomen, waar ik woonde. Na de
?Ver e oper met inhoud door een employé van de KLM opgehaald
met een zucht van verlichting zag ik hem wegrijden.
dnTuw Ócaa™a kreeg ik Over de post het 'Nieuw Bijbelsch Dagboekje’,
h
‘
oonn had de heer Ploos van Amstel geschreven: ’Ter
pin Lnnraan^ vliegreis Indië-Holland van 14-3-40 tot 19-3-40 en ons
t
IF\ ra^d Hotel, Parijs op 21 -3-40'. Ik meen te weten dat deze man.
g
10 ndlë’ door de Japanners is onthoofd. Een goed mens ging het
°sten In- Dit zijn sterke mensen. Ze blijven in je herinnering
voortleven.
d’e t’jd ondanks alle moeilijkheden en beperkingen ook nog nieuwe
. t
iex^n on en worden ontwikkeld bewijst wel duidelijk, dat de geest bij
1Q ° ge an lcapte KLM-bedrijf ongebroken was gebleven. In december
1 iccakWer meti de Douglas DC-2 Edelvalk de eerste KLM-vlucht naar
Amci °j gen?aa 1 en op april 1940 opende men zelfs een geregelde dienst
dipnc^ aTk lssab°n mel DC-3 toestellen. Aanvankelijk zou men deze
, Via
°re am in En6eland uitvoeren maar achteraf gaven de Britten
tiiQcpIi°r^een locstemrn’nS zodat de hele route Amsterdam-Lissabon zonder
, ni 10ig m°e^ WOrden afge,egd- ^tussen was er ook halfjanuari 1940
pn hl aPf S^e.n P^'”^ vertrokken vooreen tweede vlucht naarZuid-Afrika
was ui ehjk, dat de KLM zowel in deze richting als via Lissabon naar
u„-jame en, ura9ao nieuwe mogelijkheden zocht voor een verdere uit
breiding van haar diensten, oorlog ofgeen oorlog.

De bom barst
a? fanV°k ƒC^tend Van de l’ende me’ 1940 gebeurde tenslotte wat zovelen
pplnv^r»- a
.zien aankomen maar waarin veel anderen weigerden te
w t
weermacht viel met groot machtsvertoon aan in het
cebniiklr b e er and' ödgië en Frankrijk werden op de bij de Duitsers
ij e manier onder handen genomen. De Luftwaffe deelde de eerste
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klappen uit, zij viel vliegvelden en militaire kampen en stellingen aan en
wierp in het westen van Nederland grote aantallen parachutisten af. Ook
Schiphol ontsnapte niet aan het geweld. Bommen regenden neer op de eens
zo vredige luchthaven, gebouwen en hangars gingen in vlammen op en vlieg
tuigen werden op de grond vernield. Iemand greep een telefoon en belde
directeur Plesman uit zijn bed: "Bent u daar, mijnheer Plesman? Met
Schiphol! Het isgebeurd hier. Alles ligt in puin!"
Van de ene dag op de andere veranderde alles ingrijpend. Het bedrijf dat eerst
iedere dag vliegtuigen naar allerlei landen liet vertrekken zag nu zelfs geen
kans meer voor een verbinding tussen Den Haag en Schiphol. Telefoon-,
telegraaf- en andere verbindingen verliepen uiterst moeilijk. Buitenlandse
vestigingen wilden weten, hoe het nu verder moest en vroegen om instructies.
De leiding in Den Haag wilde op haar beurt graag weten hoe het er elders
voorstond. In het passagekantoor aan de Haagse Hofweg was het een komen
en gaan van mensen die aan het oorlogsgeweld ontkomen wilden en waarvan
sommigen zelfs fabelachtige bedragen boden, als zij maar een vliegtuig
konden krijgen. Maar hoe graag de KLM ook zou willen, vliegen was ten
enenmale uitgesloten. Tussen de bedrijven door moest er dan nog regelmatig
naar de schuilkelder worden gehold als er wéér luchtalarm was omdat er
Duitse vliegtuigen boven Den Haag zaten. Op een gegeven moment kon het
op het kantoor aanwezige personeel zelf het gebouw niet meer uit omdat er
ook in de Haagse straten geregeld werd geschoten.
Deze waanzinnige toestand duurde vijf dagen. Toen, op de middag van de
veertiende mei, kreeg Rotterdam de volle laag van de Luftwaffe en veran
derde het hart van deze havenstad in een brandend inferno. De strijd voorde
vrijheid leek een verloren zaak. Plesman zocht voorde laatste maal verbin
ding met Batavia en na lang wachten kreeg hij daar Versteegh aan de lijn.
"Versteegh", zei hij, "Het is afgelopen hier. Neem jij het over!" Toen werd de
verbinding verbroken. Diezelfde avond capituleerde Nederland en de
volgende dag werd het door de Duitse troepen bezet.
Op Schiphol kon men nu de balans opmaken. Hangars, gebouwen en werk
plaatsen waren vernield of zwaar beschadigd. Achttien vliegtuigen waren in
uitgebrande wrakken veranderd en de elf die er nog stonden werden meteen
door de Duitsers in beslag genomen. Slechts één vliegtuig, een DC-3, had nog
kans gezien om vóór de capitulatie Schiphol te verlaten en naar Engeland uit
te wijken. Verder stonden er in Engeland, in Portugal en langs de Indiëlijn
nog elf andere DC-3’s en één DC-2. Op de Indiëlijn bleef men vanuit Napels
voorlopig nog iedere week een vlucht maken, maar in Nederland was de
KLM voorlopig vleugellam.
Na de capitulatie voor de Duitse troepen verschenen in de Nederlandse
dagbladen artikelen, waaruit bleek, hoe abrupt het vliegend personeel van de
KLM in binnen- en buitenland verstrooid geraakt was.
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Het Twents Dagblad "Tubantia” bijv, schrijft hierover in zijn editie van
woensdag 21 augustus 1940 het volgende:
De verblijfplaats der K. L.M. - vliegers.
In
worden eenige mededeelingen gedaan omtrent de verkeersvliegers
van de K.L.M.
In Nederland verblijven de volgende vliegtuigbestuurders: L. Sillevis. G. J. Geyssenor er'
on ong, G. Fryns, J. Scholte, P. Both, W. van Veenendaal, S. Steinbeck,
q u i ’ L Brugman’ A- v>ruly, J. Abspoel, H. Brinkhuis, J. Frenken, H. Kooper, H.
c o meyer,
de Graaff, H. Dill, P. Noomen, D. Snitselaar, A. Bosman, C.
nïee.nSmo S ï?” Rosen’ C de w*s- H Eilders. F Peetoom. A. van Oorschot, C.
ou er
e aas, A. van Ulsen, O. Koch, W. Vermaal, J. Bak, N. Carabain, O.
Kappelmeier, F. de Nie, P. Pool en V. Mans.
De K.L M.-vliegers die bij het uitbreken van den oorlog op de Indië-lijn zaten,
e\in en zie nu waarschijnlijk allen in Nederlandsch-Indië. De mogelijkheid
bestaat, dat de Amerikaansche piloten die bij de K.L.M. in dienst zijn, naar de
ereenig e . laten zijn teruggekeerd. Positieve gegevens heeft men aangaande de
verblijfplaats van deze vliegers niet, aangezien immers elk contact met Nederlandschn ie ont ree t. De piloten die dan aan "de andere zijde” van de Indië-lijn verblijven,
zijn: I. SmimofT. E. van Dijk, C. Blaak, G. te Roller, E. Hulsebos, G. Schot, A.
a erer, . Klein, M. Mars, R. MacMakin, W. Bunge, M. Rab, P. Deenik en J.
Stroeve.
In het buitenland vertoeven de vliegtuigbestuurders: Q. Tepas, K. Parmentier(kan in
Lissabon verblijf houden), A. Cameron en T. Wittkampf. Te Lissabon zijn J. van
a om en waarschijnlijk ook F. von Weyhrother. Onbekend is de verblijfplaats van
de vliegers J. Moll, T. Verhoeven, D. de Koning, C. Langeraar, J. Bielfeldt en Rykhof.
e\a en voor hel vaderland zijn de K.L.M.-vliegers W. Anceaux, F. Groen en N.
Steenbeek.
Telegrafisten.
Van de telegrafisten der K.L.M. zijn in Holland: W. van der Smagt, C. van Beukering,
B. Oolgaard, H. Moulyn. T. Bellm, H. Prins, J. Suttorp, Z. van den Hoek Ostende, H.
Salomons, J Bakker, W. Heemskerk, R. de Wit, W. Bossen, J. Kiepe, H. Hurts, F. van
w\i/e i
"an Ispelen’ D- de ynes, J. Pestman, W. Slinger, A. KerkhofT, J. Staal.
W. Wesly, W. Engelsman en G. van Vuure.
In Nederlandsch-Indië bevinden zich, naar alle waarschijnlijkheid, de telegrafisten:
p i DMSe,r’ J’ HoogIand’ H Buytendyk, J. van Aarem, P. Matron, A. Poot, A.
Mii R_Mu der’ D R*etman, B. Schouten, Alting, G. Blauw, K. Groothoven J.
Muller. De telegrafisten die ergens in het buitenland moeten verblijven, zijn: L. Dik en
. verweg, terwijl G. van Brugge en J. Varekamp zich te Lissabon moeten bevinden.
a?i -P ï° gende K.L.M.-telegrafisten die zich in militairen dienst bevonden, is de
verblijfplaats onbekend; waarschijnlijk bevinden ook zij zich in den vreemde: A.
nsing, . as, J. v. d. SchaafT, K. van Tongeren, J. Uljee, H. de Vries, J. Boom en M.
van ooy. n tenslotte: onbekend is ook de verblijfplaats van den heer H. Nieuwen. UIS’ j!ru^teUL^an
K.N.I.L.M., doch volgens een uit Amerika ontvangen bericht,
bevindt hij zich in goeden welstand.
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Toch heeft de KLM in de vijf oorlogsjaren die volgden bepaald niet stil
gezeten. Vanuit Nederlands-Indië bleef men voorlopig doorvliegen met het
beschikbare personeel plus de zeven vliegtuigen die men hiervoor nog had.
Ook de toestellen die in Engeland stonden hebben tijdens de oorlogsjaren
bijzonder goede diensten bewezen. Daarnaast was er nog het Westindisch
Bedrijf dat de hele oorlog heeft doorgevlogen, zij het wel eens onder vrij
moeilijke omstandigheden. Veel is er over deze oorlogsbelevenissen al
gepubliceerd en in de hierna volgende berichten van de gebeurtenissen in de
oorlogsjaren wordt daarom de nadruk gelegd op de rol die het telegrafisten
korps daarbij heeft gespeeld.

Ondergang in het oosten
Toen het oorlogsgeweld in mei 1940 over West-Eropa losbarstte ging de
KLM voorlopig nog door met de eenmaal wekelijkse vluchten tussen Napels
en Batavia. Alle vliegtuigen zaten tot de laatste stoel vol met passagiers die
een veilig heenkomen zochten uit het door de oorlog geteisterde Europa, met
name veel kinderen van in Nederlands-Indië wonende families die op
Europese kostscholen waren maar die nu door hun angstige ouders waren
teruggeroepen. Er zijn in die tijd zelfs enige speciale z.g. kindervluchten
gemaakt voor dit doel. Maar in juni 1940 ging ook Italië aan de oorlog deel
nemen en werd dus ook dit land vijandelijk gebied, met als gevolg dat Napels
als eindpunt voor de KLM-diensten onbruikbaar was geworden. Na enige
weken besloot men toen om de dienst niet verder te vliegen dan tot Lydda bij
Tel Aviv in het tegenwoordige Israël. Op 22 juni 1940 vertrok de eerste DC-3
uit Batavia naar Lydda waar hij vier dagen later aankwam. Sindsdien ging er
elke zondag een DC-3 vanuit Batavia op weg.
Het lag min of meer voor de hand dat men onder de gegeven omstandigheden
de in Nederlands-Indië gevestigde bedrijven van KLM en KNILM ging
samenvoegen om op die manier tot een meer efficiënte bedrijfsvoering te
kunnen komen, hoewel daarbij wel elk van beiden zijn eigen identiteit
behield. Een van de gevolgen hiervan was dat drie van de zeven DC-3’s aan de
KNILM werden overgedragen en dus nieuwe Nederlands-Indische registra
ties kregen terwijl men bij de andere vier alleen de PH-letters verving door
PK-. Voorts werd er een nauwe aansluiting tot stand gebracht tussen de dienst
Batavia-Sydney van de KNILM en de dienst Batavia-Lydda van de KLM,
met als resultaat dat deze twee lijnen met ingang van 6 november 1940 als een
op elkaar aansluitende doorgaande verbinding werden uitgevoerd.
Wat de telegrafisten betreft, er waren elf KLM-telegrafisten die in die tijd
in Nederlands-Indië verbleven, nl. W. J. van Aarem, W. C. Bosson (afkomstig
van het Westindisch Bedrijf), H. Buytendijk, K. Groothoff, J. W. Hoogland,
P. Matron, G. Mulder, J. Muller, J. Pool, P. Pronk en D. Sweitser. In verband
met een groot tekort aan telegrafisten bij de KNILM werden enigen van hen
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permanent bij deze maatschappij ingedeeld, naast de eigen KNILM-telegrafisten Brittijn, Lambrechtsen, Mandias, Misdale, Richards, Ruyter en
Verheyen. De dienst op Lydda werd ondanks de bijzondere omstandigheden
met een grote regelmaat uitgevoerd en dat trok met name de aandacht van de
Engelsen wier eigen BOAC in die periode nogal moeilijk zat omdat er een
toenemend beroep op haar werd gedaan voor het uitvoeren van vluchten ten
behoeve van de oorlogvoering in Noord-Afrika. In maart 1941 zag zij zich
dan ook gedwongen om een van haar twee wekelijkse vluchten naar het Verre
Oosten op te geven en na onderhandelingen met de KLM nam deze vanaf 19
juni van dat jaar deze tweede vlucht van de BOAC over zodat er vanaf die
datum tweemaal per week een KLM-vliegtuig tussen Batavia en Lydda open
neer vloog.
Op deze vluchten ging alles goeddeels als vanouds, hoewel de oorlogssituatie
en de toenemende spanning in Zuidoost Azië wel lot enige beperkingen in het
radioverkeer en de weerberichtendienst leidden, maar voor de ervaren KLMbemanningen leverde dit geen al te grote problemen op.
Toen brak ook in het Verre Oosten het oorlogsgeweld los. Op 7 december
1941 overvielen Japanse marinevliegtuigen onverhoeds de Amerikaanse
bases bij Pearl Harbour op de Hawaii-eilanden en binnen vierentwintig uur
waren de Verenigde Staten, Engeland, Australië en Nederlands-Indië in
oorlog met Japan. Maar dit land had zich kennelijk goed op de oorlog voor
bereid, want in een snel tempo kwam het Japanse offensief op gang. Voor
men het goed en wel doorhad waren de Japanners via Indo-China doorge
drongen naar Malakka en beheersten zij met hun jachtvliegtuigen, de ver
vaarlijke Zero’s, het luchtruim boven Sumatra. Voor de langzame, onbewa
pende DC-3's werd de situatie hier nu uiterst gevaarlijk, maar men vloog
door. Toen werd op 28 december de "Nandoe” na de landing in Palembang
door Japanse jagers in brand geschoten, gelukkig zonder dat hierbij slacht
offers vielen onder passagiers en bemanning, maar het betekende wel dat na
31 december de luchtlijn Batavia-Lydda werd stopgezet.
Maar de vliegtuigen van KLM en KN1LM bleven in de lucht, nu in hoofd
zaak voor het transport van militairen en voorraden en de evacuatie van
urgers uit de bedreigde oorden. Er werden vluchten met volbelaste toestel
en gemaakt, waarbij men grote groepen vluchtelingen naar het voorlopig
nog veilige Java overbracht terwijl van daaruit op en neer gevlogen werd naar
b uslrahë, ook om allerlei belangrijke en onmisbare personen in veiligheid te
rengen. Omdat de vliegvelden steeds meer door Japanse jagers werden
0J?eya^en rnoes^ men
vliegtuigen gecamoufleerd buiten deze terreinen
vert^i,1^11^611 en k°n a^een hij het vallen van de avond worden geland en
omt° *en
werd meermalen van rechte stukken weg gebruik gemaakt
VeefStarlen’ °mdat een vliegveld onbruikbaar was.
’ uiterst veel werd er op deze vluchten geëist van de bemanningen, die
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met name de nu zo belangrijke hulp van de radio grotendeels moesten
missen. Om enigszins een beeld te geven van de manier waarop men toen
moest opereren dient het volgende verhaal:
Op het vliegveld Broome in Noord-Australië stonden op de avond van de
26ste februari 1942 drie DC-3’s, de PK-ALO, de PK-ALT en de PK-AFZ,
geladen met wapens en goederen, die die nacht naar Bandoeng overgevlogen
moesten worden. Met een verschil van dertig minuten gingen de drie volbela
den DC-3's de lucht in, op weg naar Java, bij elkaar rond zes en een half uur
vliegen. Aan boord van de PK-ALT zat telegrafist Buytendijk constant aan
de radio, trachtend om berichten en peilingen uit Bandoeng te ontvangen.
Gemakkelijk was dat niet want de legerleiding in Nederlands-Indië had
opdracht gegeven om de energie van de zenders te beperken waarmee de reik
wijdte van de signalen kleiner werd en ze niet gemakkelijk door de Japanners
gepeild konden worden. Wel hoorde Buytendijk dat telegrafist Pronk in de
PK-AFZ eveneens probeerde om Bandoeng te peilen, maar door de zwakke
zendenergie, gecombineerd met veel storing die werd veroorzaakt door
tropische onweersbuien, had ook hij geen succes.
Buytendijk nam nu zijn toevlucht tot het nabootsen van een z.g. impuls
peiling, iets waarover hij vroeger eens had gesproken met een collega van de
Rijksluchtvaartdienst. Het geheel was zuiver op theorie gebaseerd en
bestond hieruit dat een grondstation een serie lange streepsignalen uitzond
met tussenpozen van een halve seconde. Aan boord van het vliegtuig moest
men dan proberen om het begin van de streep te peilen en uit een groot aantal
peilingen kon men dan het gemiddelde bepalen. Dat was vooral bij nacht
uiterst moeilijk als gevolg van het z.g. nachteffect. De ontvangen signalen
werden n.L even later gevolgd door de gereflecteerde signalen van de zich op
grote hoogte bevindende z.g. heavyside-laag. Deze beide golven waren ’s
nachts voortdurend in fase, verlopend tot tegenfase, waardoor het minimum
van de peiling verliep. Wat er daarna gebeurde wordt als volgt beschreven in
het voortreffelijke boek "De KNILM vloog door” van G. J. Hagens, waaraan
wij ook de bovenstaande omschrijving ontleenden:
”lngetuned” op station Andir beginnen zijn geroutineerde vingers de seinsleutel te bedienen.
Op dat tijdstip wordt het radiostation van het vliegveld Andir bezet door
Hans Pool, een aankomend telegrafist. Hij vervangt de meer ervaren telegra
fist Van Aarem.
Die nacht bewijst Pool uit het goede hout gesneden te zijn.
Hoewel de morseseinen van Buytendijk vrij slecht doorkomen, heeft hij
begrepen dat de PK-ALT in moeilijkheden verkeert en dat hij met de seinsleutel lange impulsen met een bepaalde onderbreking, op de laagste golf
lengte van 327 KHz moet seinen.
Ondertussen neemt aan boord van de PK-ALT het gevoel van onbehagen,
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ut? * °°l S lan&e strePen met een onderbreking van een halve
7W NnhD
veel moeite Buytendijk in staat gesteld om een positielijn
ZW-NO over Bandoeng
andoeng te bepalen —- aan welke kant ze echter van het station
zijn weten de bemanningsleden niet.
Eén ding weten ze wel: er is nog steeds geen land in zicht-ze vliegen óf boven
de Javazee ófboven de Indische Oceaan!
Als een blinde, die zijn weg moet zoeken in onbekend terrein, vliegt de
'ALT in het donker. Beneden en overal rondom glinstert het water
onheilspellend.
Waar zitten ze? Noord-oost van Bandoeng? Dat zou betekenen dat ze over
Ja\a heen zijn gevlogen. Gezien de afstand vanaf Broome niet ondenkbaar,
maar de geroutineerde Te Roller twijfelt: "Dan had ik toch remous moeten
ebben van de bergen op Java!" Dan zuidwest van Bandoeng, hoewel dit
inhoudt dat de DC-3 met abnormale hoge snelheid heeft gevlogen . . .
Gezagvoerder Te Roller hakt de knoop door. Ze zullen eerst een kwartier pal
zuid vliegen en als Java in die tijd niet bereikt wordt 180° draaien en de andere
ant opgaan. Mocht in het laatste geval Bomeo in zicht komen dan zal hij
trachten een noodlanding op een strandje uit te voeren. Drie paar ogen staren
afwisselend naar de benzinemeters en naar buiten.
Tot zover het oog reikt: water!
Resoluut trapt Te Roller na 15 minuten de PK-ALT in een bocht en begint
een tegengestelde koers, pal noord. De spanning neemt toe. Iedereen is zich
bewust dat als deze laatste poging faalt, geen redding meer mogelijk zal zijn.
e minuten verstrijken - de wijzers van de benzinemeters naderen reeds
benauwend dicht de leegstand. Beneden komt een brandend schip in zicht,
even later . . .
Prinseneiland, Krakatau, Langeiland", schreeuwt plotseling Van Rees, "we
zijn gered! Bekend met de omgeving heeft de KNILM-vlieger een paar
eilanden in de verte herkend. De PK-ALT bevindt zich aan de uiterste west
punt van Java!
Op dat moment zoekt Buytendijk radiokontakt met collega Pronk in de AFZ
en seint achtereenvolgens blind: "Jullie zijn minstens 250 km west van Java!"
r komt geen antwoord. De PK-AFZ is de enige KNILM DC-3 zonder extra
tank in de cabine . . .
De overgebleven hoeveelheid benzine van de PK-ALT is niet toereikend
voorde klim naar het hooggelegen Andir bij Bandoeng. Met bijna droge tanks
andt de DC-3 van Te Roller omstreeks twee uur ’s nachts op het vliegveld
emajoran bij Batavia. Sinds het vertrek van Broome zijn negen en een half
uur verstreken.

Vermoeid door emoties en de spanning van de laatste uren worden de
bemanningsleden ontvangen door stationschef Dellaert. De door hem aan132

geboden koffie met cognac kan het voorgenomen biertje in Bandoeng niet
goedmaken.
Waar is gezagvoerder Blaak? Koortsachtig belt men vanaf Kemajoran naar
alle vliegvelden op Java. Hulsebos blijkt met de PK-ALO op Andir geland te
zijn-van Blaak en de PK-AFZontbreekt echter elk spoor.
Vanuit Batavia wordt later gemeld dat telegrafist Pronk op een andere golf
lengte nog kontakt heeft gehad met radio Tandjong Priok. Door de dienst
doende telegrafist is aan de "djaga”. de wachtsman, opdracht gegeven om in
hel op een afstand gelegen zendgebouw een schakelaar om te zetten om de
zendenergie te vergroten. Van de "djaga" en van de PK-AFZ is nadien niets
meervemomen.
Om 03.00 zegt een neerslachtige Frans van Breemen: "We moeten aannemen
dat Blaak verongelukt is. Langer dan nu kan de machine niet in de lucht
zijn".
Pas na de oorlog is men er min of meer achtergekomen wat ervan Blaak en de
zijnen geworden is. De PK-AFZ is ongeveer 30 km ten zuidwesten van
Palembang in de bomen terecht gekomen. De bemanning bleef daarbij
vrijwel ongedeerd maar ze vielen al gauw in handen van vijandig gezinde
inboorlingen die gezagvoerder Blaak zo ernstig verwondden dat hij ter
plaatse overleed. Telegrafist Pronk werd eveneens zwaar gewond en later
door de Japanners vermoord. De boordwerktuigkundige Veenendaal werd
door de Japanners gevangen genomen en later tewerk gesteld aan de beruchte
Birma-spoorlijn waarbij hij tenslotte omkwam. De enige die ongedeerd wist
te ontsnappen was de KNILM-vlieger Nieuwdorp, maar deze is daarna
spoorloos verdwenen.
Behalve Pronk is tijdens de drie oorlogsmaanden in Nederlands-Indië nog
één andere telegrafist omgekomen, nl. de KNILM-telegrafist F. Ruyter. Deze
was afkomstig van de marine maar sinds 1937 werkzaam in de burgerlucht
vaart. Hij deed bij de KNILM dienst op de Grumman amphibietoestellen
waarmee tussen de kleinere eilanden werd gevlogen en hij kwam om toen het
toestel waarin hij dienst deed op 26 januari 1942 bij Timor werd neerge
schoten door Japanse jachtvliegtuigen.
Een benard avontuur maakte de telegrafist J. J. Muller mee die deel
uitmaakte van de bemanning van de DC-3 PK-AFV met gezagvoerder
Smimoff toen dit toestel op 3 maart vlak bij Broome aan de Noordaustralische kust door Japanse jagers onder vuur werd genomen. Hoewel hij
in beide armen werd gewond slaagde Smimofferin om het zwaarbeschadigde
toestel op het strand neer te zetten en onder een regen van kogels uit de
Japanse jagers vluchtten alle inzittenden het water in om daar dekking te
zoeken. Toen de Japanners vertrokken waren telde men vier zwaar
gewonden waaronder een jonge vrouw en haar zoontje van anderhalf jaar.
Ook Smimoff zelf was er slecht aan toe. Ondanks het feit dat men de vier
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gewonde passagiers zo goed mogelijk verzorgde stierven zij alle vier terwijl
men dagenlang in de gloeiende zon wachtte op redding. In zijn boek "De
toekomst heeft vleugels” vertelt Smimoff het volgende over de manier
waarop Muller in contact trachtte te komen met de buitenwereld:
Inmiddels werkte de telegrafist Muller koortsachtig aan zijn nog in het wrak
van de Douglas aanwezige toestellen. Wellicht zou het mogelijk zijn om - als
de radio weer in orde was te krijgen - berichten naar de buitenwereld uit te
zenden. Urenlang werkte Muller. Hij probeerde de verbindingen, steeds
opnieuw, controleerde de accu en trok een bezorgd gezicht. "Weinig
spanning , mompelde hij. "Veel te weinig”. Maar zie, het gelukte hem ten
slotte toch het toestel te herstellen en het grote moment brak aan waarop de
kleine, verloren groep mannen op deze vergeten plek aan de Australische
kust een boodschap de grote aether inzond: de strakke, gevreesde opeen
volging van punten en strepen, kort en veelzeggend. S.O.S. . . . Save our
souls. Met een opgave van onze laatst bekende positie.
Op hoop van zegen”, zei Muller na afloop. De uitzending had twee minuten
geduurd. Toen verstomde onze zender: de stroom was uitgeput. Weer begon
het wachten.
De toestand van onze twee zwaar gewonden ging zienderogen achteruit: ik
zelf leed helse pijnen. En allen gevoelden de uitputtende dorst, al hadden we
enige tijd soelaas gevonden bij het vocht uit de blikken asperges en vruchten,
s Middags ging het regenen en zij die daartoe in staat waren deden alles wat in
hun vermogen lag om met blikken en geïmproviseerde zeilen het kostelijk
hemelwater te verzamelen. Inmiddels vroegen we ons af of onze seinen waren
opgevangen.
Inderdaad, ze waren opgevangen maar niet door vrienden. Door de vijand.
Twee en een half uur na ons op de 45 meter golf uitgezonden S.O.S. klonk er
een veelbelovend geronk in de lucht. We sprongen op, ondanks wonden of
vermoeidheid. Zwaarder en zwaarder werd het geronk en zwart tegen de
metaalblauwe hemel naderde een viermotorige vliegboot van over zee . . .
Ik wist onmiddellijk dat het een Jap was en schreeuwde de anderen toe een
goed heenkomen te zoeken. Het gedonder der motoren zwol in een luguber
crescendo en gierend raasden bommem omlaag . . . Drie . . . vier, vijf ont
ploffingen joegen zandfonteinen omhoog. De aanval was op de Douglas
gericht, een trefpunt, dat tot op grote hoogte zichtbaar moest zijn. Ik weet nog
hoe door mijn haat tegen deze laffe aanvallers minachting brak, minachting
voor dit volkomen gebrek aan vakmanschap: geen enkele bom trof het vlieg
tuigwrak, dat toch aan de genade van den bombardeur was overgeleverd.
Gelukkig werd ook niemand van het gezelschap door scherven getroffen,
terwijl de helwitte parachutetent blijkbaar aan de aandacht van den aanvaller
ontsnapte. De vliegboot verdween en de kleine samenleving op het strand
stond opnieuw niets anders te doen dan te wachten.”
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Pas na een verblijf van ruim een week op het verlaten strand werden de
overlevenden gevonden en gered. Voor SmimofT was inmiddels in Adelaide
al een herdenkingsdienst gehouden . . .
Doorvliegen in de West
Hoewel er in Nederlands-Indië, begin maart 1942 na de capitulatie, een einde
kwam aan het civiele luchtverkeer onder Nederlandse vlag, betekende dit
niet het totale einde van de Nederlandse burgerluchtvaart. Er was nog een
gebied over waarin men ondanks de oorlog vrijwel ongestoord verder kon
vliegen: Centraal Amerika waar het Westindisch Bedrijf van de KLM
opereerde. In 1935 was men hier begonnen met zegge en schrijve één vlieg
tuig, de in december 1934 overgevlogen Fokker F.XVIII "Snip", d naar de
West en in 1938, toen de vloot werd uitgebreid met een viertal Lockheed-14
toestellen, arriveerde de heer T. van der Kolk, die behalve telegrafist tevens
vlieger was. De grootste uitbreiding kwam echter in 1939, toen de telegrafis
ten W. N. Broekhuyzen, W. R. Bosson, H. Welschen, C. van Oyen en H.
Mensé in dienst kwamen.
De KLM breidde in die jaren haar lijnennet in de West geleidelijk uit naar
allerlei plaatsen in het Caraïbische gebied, maar de omstandigheden waar
onder men hier vloog, waren uiteraard wel enigszins anders dan men in
Europa gewend was. De weersomstandigheden waren in het algemeen beter,
maar bij de meeste plaatsen waren de vliegvelden op zijn zachtst uitgedrukt,
simplistisch van opzet, en datzelfde gold voor de navigatie- en radiofaciliteiten. Op het vliegveld Zanderij bij Paramaribo had men b.v. in 1940 nog
altijd geen radiostation zodat alle verbindingen moesten worden onder
houden via het radiostation in de stad. Op aandringen van de KLM werd er
toen op het vliegveld een radiobakenzendergeplaatst, wat het aanvliegen van
Zanderij onder minder gunstige weersomstandigheden, aanzienlijk verge
makkelijkte. In 1941 besloot de regering van de Nederlandse Antillen, om
zowel op Cura<;ao als op Aruba, een modem luchtvaart-radiostation te
bouwen, gezien het steeds toenemende belang van goede radioverbindingen
voor de ontwikkeling van het luchtverkeer. Op beide eilanden verrezen
vrijwel identieke stations, uitgerust met korte- en middengolfzenders van 400
watt, alsmede een aantal ontvangers en een met olie gestookt noodaggregaat
voor het geval, dat de hoofdspanningsbron mocht uitvallen. Voor deze
stations waren er twee ca. 25 meter hoge stalen antennemasten nodig, die
samen met het radiogebouw dusdanig werden geplaatst, dat de man, die de
radio-apparatuur bediende, tevens een goed zicht had op het vliegveld zelf. In
september 1941 konden beide stations in gebruik worden gesteld.
Het onderhouden van de vliegdiensten in dit gebied ondervond natuurlijk
wel de nodige hinder van de oorlogsomstandigheden. Om te beginnen was na
de bezetting van Nederland elk contact met Den Haag onmogelijk geworden
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benoemd tol KLM-vertegenwoordiger in New York.
Ondanks alle pogingen om nog meer vliegtuigen voor het Westindisch
Bedrijf te krijgen, kwam men niet verder dan één enkele kleine tweemotorige
Lockheed-12, die vroeger bij de Nederlandse militaire vliegschool in Jackson
(Missouri) had gevlogen. Pas in 1945, toen de oorlog voorbij was, kon men de
hand leggen op enkele Douglas DC-3’s, beter bekend als Dakota's, die toen
uiteraard bijzonder welkom waren, want ook in de West stond men toen aan
de vooravond van een grote expansie van het luchtverkeer.
De oorlogslijn naar Lissabon
Slechts één lijn van het hele Europese KLM-bedrijf is tijdens de oorlog
ononderbroken doorgevlogen en merkwaardigerwijs is dat de kort voor de
Duitse inval in Nederland geopende dienst op Lissabon. Alleen is deze lijn na
mei 1940 niet meer vanuit Amsterdam maar vanuit Bristol in Engeland
uilgevoerd. Dit KLM vliegbedrijf in Bristol stond onder leiding van
Parmentier en had o.a. als chef-telegrafist de heer L. C. Dik en als hoofd
radiodienst - tevens telegrafist - de heer J. F. Varekamp. Aan de uitgebreide
aantekeningen van de heren Dik en Varekamp over deze periode ontlenen
wij het volgende verslag.
Nadat op 10 mei 1940 Schiphol door de Luftwaffe was gebombardeerd ging
men direct na, welke van de beschadigde vliegtuigen nog te repareren waren
en ondanks het gevaar voor nieuwe luchtaanvallen, ging men meteen aan het
werk. Op 1 1 mei volgde er een bericht van de KLM-directie aan bemannings
leden, om zich op basis van vrijwilligheid gereed te houden, om met even
tueel gerepareerde vliegtuigen het land te verlaten. In de dagen die volgden is
echter maar één vliegtuig, een DC-3, gereedgekomen om te vertrekken. Hier
mee is gezagvoerder Parmentier op 13 mei vertrokken met als bemanning
o.a. de telegrafist L. C. Dik het vliegtuig was de "Ibis”. Bij het vertrek op
Schiphol had Parmentier een verzegelde envelop ontvangen, die hij pas na de
start mocht openen. Deze envelop bevatte een code die direct na het passeren
van de Nederlandse kust "blind” moest worden uitgezonden om de Engelsen
te waarschuwen dat er een ontsnapt vliegtuig onderweg was. Hoewel
Parmentier terecht op spoedig uitzenden hiervan aandrong, besloot telegra
fist Dik om er voorzichtigheidshalve even mee te wachten, tot Keulen DDK
druk bezig was met ander verkeer om althans een peiling door dit station te
voorkomen. Men had erop dat moment trouwens geen idee van, dat men niet
meerterug zou kunnen naar Nederland. Dik’s bericht bleek in Engeland goed
te zijn ontvangen, want het vliegtuig werd bij de nadering van de kust niet
beschoten en landde behouden op het vliegveld Shoreham. De bedoeling was
om de volgende dag met medicijnen terug naar Nederland te vliegen, maar
dat bleek toen al niet meer mogelijk te zijn.
Er stond op dat moment in Engeland nog een andere DC-3, waarmee op 9
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mei de lijnvlucht Amsterdam-Shoreham was gevlogen en die ook niet meer
terug kon. Op 16 mei arriveerde er nog een derde DC-3 uit Napels, met aan
boord een aantal leden van het technisch grondpersoneel, o.a. de radio
technicus Van den Burgen verder nog een instrumentmaker en een interieurbekleder. Op 22 mei kreeg het in Engeland aanwezige KLM-personeel van de
plaatselijke directie te horen, dat men het bedrijf vanuit Engeland voort wilde
zetten en dat werd overlegd, wat de KLM hier zou kunnen gaan doen.
Intussen zou worden begonnen met de vliegtuigen in camouflagekleuren te
spuiten en van Engelse registratieletters te voorzien. Dank zij het feit, dat
directeur Plesman de KLM-vestiging in Londen tijdig als een Engels bedrijf
had laten registreren kon de Britse regering de vliegtuigen van de KLM niet
vorderen, maar slechts met haar onderhandelen over het huren of charteren
ervan. De KLM-vloot werd kort hierna nog uitgebreid met een vierde DC-3
die uit Alexandrië kwam en met een DC-3 en een DC-2, die nog in Lissabon
stonden, zodat men uiteindelijk een vloot van vijf DC-3’s en een DC-2 bij
elkaar had.
Op 23 mei moesten de KLM-vliegtuigen van Shoreham weg naar Bristol en
vandaar werden zij een week later overgevlogen naar Manchester. Op lOjuni
was men nog altijd in onderhandeling met de Engelse staals-luchtvaartmaatschappij BOACom na te gaan, wat de KLM voor deze maatschappij zou
kunnen doen. Het eerste plan was dat de KLM chartervluchten zou gaan
maken naar Khartoum. De Radiodienst was dan ook al druk doende om
gegevens over deze route te verzamelen en de vaste frequenties van de VZ-35
zender aangepast te krijgen aan deze route. Men kreeg hierbij assistentie van
zowel de BOAC als van Philips (Radio Transmission Equipment) in Londen,
het begin van een lange reeks, meestal goede contacten die de gehele oorlog
zou voortduren.
Op 3 juli kwam er tenslotte een beslissing: de KLM zou niet naar Khartoum
gaan vliegen maar naar Lissabon en Gibraltar. Op 23 juli werden alle vlieg
tuigen van Manchester naar Londen overgevlogen en op 26 juli werd de
eerste vlucht naar Lissabon gemaakt; op 27 juli keerde dit toestel behouden in
Londen terug, ondanks het feit, dat er die dag bij luchtgevechten rondom
Londen 186 Duitse vliegtuigen werden neergeschoten. De grootste schrik,
die een bemanningslid die dag kreeg was, toen hij zijn hotel in Londen wilde
binnenstappen en ineens het luchtdoelgeschut in actie kwam.
Op 21 september moesten de KLM-vliegtuigen vanwege de hevige lucht
aanvallen op Londen verhuizen naar Bristol, waar zij tot het eind van de
oorlog zouden blijven. Een van de DC-3’s, de "Reiger”, maakte die dag een
harde landing en moest worden afgeschreven. Dit toestel werd volledig
gedemonteerd om reserveonderdelen te leveren. Met name de van de NSF
afkomstige radio-apparatuur kon in Engeland niet worden aangevuld en de
pluggen en stekkers waren dan ook bijzonder welkom voor de VR-35 test-

138

Foto 38

De instrumenten-en radiowerkplaats van de KLM op Whilchurch Airport te Brislol.

bank. Overigens was deze VZ-35 met zijn vermogen van 200 watt toen de
krachtigste vliegtuigzender, die men kende, terwijl de bediening ervan een
voudiger was, dan van de later gebruikte Amerikaanse BC-375 zender (dit
was overigens geen speciale vliegtuigzender want hij werd o.a. ook gebruikt
in tanks en kleine vaartuigen).
De testbank werd ingericht in de werkplaatsen die de KLM, samen met een
hangar, vanaf 17 october 1940 tot haar beschikking kreeg op het vliegveld
Whitchurch bij Bristol. De benodigde testapparatuur werd door een aantal
KLM-ers zelf vervaardigd. Men kreeg van Britse zijde overigens alle gewenste
medewerking, o.a. van de later door Philips overgenomen firma Mullard, die
kon zorgen voor VZ-35 zendbuizen. Het waren geselecteerde, genummerde
buizen die regelmatig na een aantal bedrijfsuren terug gingen naar de fabriek,
om te worden doorgemeten en zo nodig vervangen. De heer Dik bracht ze dan
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Foto 38a T
w
..... te Whitchurch
Bristol:‘ het kantoortje van mr. Johnson,, stationschef
van de KLM
Airport. De deur achteraan rechts geeft toegang tol het kantoor van chef-vliegdienst K. Parmentier.

persoonlijk in een koffer naar de trein, waar een employé van Mullard ze dan
van hem overnam. Overigens verzocht na enige tijd ook de BOAC, of zij
gebruik mocht maken van de KLM testapparatuur in Bristol.
ntussen vlogen de DC-3’s regelmatig op en neer naar Lissabon, daarbij met
een wijde boog de door de Duitsers bezette Franse kust mijdend. Met de DC-2
werden vrachtvluchten naar Gibraltar gemaakt waarbij men daar soms ook
we eens een Engelandvaarder ophaalde. Op deze manier kwam o.a. de
ervaren KLM-technicus ir. Meyer naar Bristol. Op 25 november 1940 werd
het vliegveld Whitchurch door de Luftwaffe aangevallen, waarbij een van de
-toestellen, de DC-3 "Wulp", werd vernield. Er bleven toen nog drie
DC-3 s en een DC-2 over.
In 1941 ging alles normaal verder. De KLM deed zoveel mogelijk alles zelf,
maar men had een goede samenwerking met de BOAC, o.a. wat het onderou en de revisie van motoren betrof. Met het Britse Ministerie voor
uc tvaart had men contacten over radiofrequenties en routeprocedures,
a sme e geheime codes voor het onderweg uitwisselen van gegevens. Een
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tweetal jonge, ongeoefende telegrafisten werd verder bekwaamd in het
opnemen van morseseinen met storende bijgeluiden. Een van hen vertrok
later naar de luchtmacht, de andere ging in de loop van dat jaar zelfstandig
dienst doen op de route. De radio-installatie in de DC-3’s werd in 1941
aangevuld met Britse Hermes apparatuur, waarvan de zender een continu
variabel frequentiebereik had, zodat men in bijzondere gevallen gemakkelijk
contact kon krijgen met militaire vliegbases.
Men ontdekte, dat men onderweg voor de navigatie een goed gebruik kon
maken van omroepstations en radiobakens van de vijand in het bezette
Frankrijk en van een krachtig radiobaken in Noord-Spanje. Dit baken stond
in La Coruna op het terrein van het Duitse consulaat en werkte op 908 KHz.
Het werd tevens gebruikt voor het uitzenden van codeberichten aan Duitse
U-boten. In Frankrijk werkten de omroepstations en bakens van de Duitsers
volgens een "gleichwellen” systeem, waarbij volgens een bepaald wisselend
schema een zenderswitch plaatsvond. Aangezien de zenders van één groep
tenminste 100 km van elkaar stonden, lukte het de KLM-ers door nauw
keurig bijgehouden dead-reckoning van een "passende” peiling gebruik te
maken. Later in de oorlog kwam het Quimper Consolbaken in werking,
terwijl Stavanger-Consol al in 1940 in werking werd gesteld. Dit door de
Duitsers ontwikkelde systeem stond aanvankelijk bekend als Electra, later als
Sonne, en pas na de oorlog, toen het door de Engelsen was overgenomen,
werd het bekend als Consol. Het Sonne-baken werkte op de betrekkelijk lage
frequentie van 300 KHz en was bedoeld als lange afstands navigatiesysteem
tot ongeveer 1.600 km over zee. Het zond 24 positielijnen uit, waartussen de
navigator van een U-boot of een vliegtuig nauwkeurig zijn richting t.o.v. het
baken kon bepalen, door tijdens een vaste cyclus van 60 seconden het aantal
punten en strepen te tellen. Een voordeel van dit systeem was, dat aan boord
met een gewone ontvanger kon worden volstaan, terwijl het tengevolge van
de lage frequentie storingsvrij was en men er snel mee kon werken. De KLMvliegtuigen op de Bristol-Lissabon route hebben van dit systeem een dankbaargebruik gemaakt.
Het risico om door vijandelijke jachtvliegtuigen te worden aangevallen was
niet denkbeeldig en daarom werden de vliegtuigen uitgerust met achteruit
kijkspiegels. Ook op allerlei andere manieren werd het vliegen zoveel
mogelijk beveiligd. Zo werden de weerberichten en radiopeilingen van
Engelse grondstations in dagelijks veranderende geheime codes uitgezonden.
Ook had men enkele zeer korte codegroepen, waarmee kon worden aange
geven, of er vijandelijke vliegtuigen in de buurt waren en of men hierdoor
werd aangevallen, zodat eventueel snel hulp kon worden geboden. Verder
had men met de grondstations een drielettercode afgesproken voor positieaanduidingen onderweg, een grid-systeemaanduiding. Na het seinen van één
enkele punt door het vliegtuig volgde meteen een punt van het grondstation,
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irec gev° gd door de drie letters, waarna het grondstation een punt seinde
3S C
V3? £°ede ontvangst. Een dergelijk bericht nam niet meer dan 2-3
^C°2 en in beslag, te kort om door de Duitsers te worden gepeild.
■
V eersle deel van de route Bristol-Lissabon werd men door Engelse
jac tv legtuigen geëscorteerd maar in verband met hun vliegbereik, moesten
ie op een bepaald punt rechtsomkeert maken. Men kon dan verder alleen
maar goe uitkijken en als men andere vliegtuigen zag, in de wolken gaan
v legen, als die er tenminste waren. Zolang er een KLM-vliegtuig onderweg
kuS\/fZat er
de ver^eers*e’ding in Bristol steeds een "duty pilot”, een
‘gezagvoerder, die het verloop van de vlucht volgde en de verkeersei ing m voorkomende gevallen adviseerde of een vliegtuig al of niet van
issa on mocht vertrekken, of, als dit al in de lucht was, mocht doorvliegen
o moest terugkeren. Nachtvliegen was in die tijd niet toegestaan. Daarvoor
moesten de vliegtuigen IFF-apparatuur (Identification Friend or Foe) aan
oor ebken waarvoor de RAF, onder wier beheer deze apparatuur was
,e^’geen toestemrn’nggaf. Pas in een later stadium werd IFF voorde
KLM-vhegtuigen vrijgegeven.
Na de vele Duitse luchtaanvallen op o.a. Londen en Bristol, was een nacht in
et neutrale, normaal verlichte Lissabon, voor de KLM-bemanningen een
verademing. In het hotel in Monte Estoril, waar de KLM-bemanningen
gerege d overnachtten, viel het op dat de KLM-ers altijd aan tafel konden
ac en en plezier maken, ondanks het feit, dat zij zeer gevaarlijk werk deden
en met wisten of zij ooit naar hun achtergebleven gezinnen in Nederland
on en terugkeren. De KLM-ers op hun beurt waren de Britten erkentelijk,
at zij op deze manier hun bijdrage konden leveren aan de gezamenlijke
oor,ogsinspanning. Ook konden zij vanuit Lissabon vrij met hun gezinnen in
e er and corresponderen, alleen was met de Britse veiligheidsdienst
a gesproken, dat zij bij aankomst in Engeland, de uit Nederland ontvangen
post voor censuur ter inzage zouden geven.
In het begin van 1942 kregen de KLM-vliegtuigen kortegolf radiobaken
ontvangers om het landen bij slecht weer te vergemakkelijken. Dit was het
Standard Beam Approach (SBA) systeem, een door de Engelsen nagebouwd
Lorenz landingsbaken, werkend op ongeveer 33,3 MCs en dat toen op veel
ngelse vliegvelden was aangebracht. De Engelsen hebben de licentierechten
v°°r u Duitse fabriek tijdens de oorlog keurig op een bankrekening gestort.
oor et aanvliegen van het vliegveld Whitchurch werd een speciale lange
j SV*n versi5 ontw^keld, waarvan het baken was geïnstalleerd bij Chivenor;
dit baken gaf al een aanvliegkoers op 100 mijl afstand van het vliegveld.
DP J 5 november 1942 gebeurde wat men al lang gevreesd had: de DC-3
.. IS ^e.rd °P ongeveer 150 mijl westzuidwest van Land’s End door een
vijan e ij vliegtuig aangevallen. Met kogelgaten in een (lege) brandstoftank,
e ca inc en de stuurhut gelukte het de ”Ibis” te ontkomen terwijl niemand
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Foto 39 November 1942: kogelgaten in de DC-3 "Ibis”, door Duitse vliegtuigen beschoten
boven de Atlantische Oceaan westzuidwest van Land’s End.
L. C. Dik, Kwarielstraai 1, Badhoevedorp

aan boord werd gewond. Ondanks een gebroken rolroerkabel wist de vlieger
het toestel een lager gelegen wolkendek in te krijgen voordat de vijand
opnieuw kon aanvallen. Ook de antenne was beschadigd en met veel moeite
lukte het om de radioverbinding te herstellen. Na ongeveer een uur landde
het toestel behouden in Chivenor.
Op 19 april 1943 vielen de Duitsers opnieuw aan en weer was het de "Ibis”.
Op 46 graden noord en 9 graden west verschenen zes vijandelijke vliegtuigen.
De telegrafist meldde de actie direct met de daarvoor bestemde code aan de
thuishaven. Door kundig manoeuvreren lukte het de gezagvoerder om te
ontsnappen en het hoger gelegen wolkendek te bereiken. Het toestel was
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beschadigd maar opnieuw was niemand gewond en de gezagvoerder besloot
om door te vliegen naar Lissabon omdat hij bij terugkeer opnieuw in de
onbewolkte lucht terecht zou komen. Na aankomst in Lissabon bleken de
kogels door een lege brandstoftank te zijn gegaan terwijl er tevens een vleugel
tip was beschadigd. De KLM bepleitte na deze ernstige incidenten bij het
Ministerie voor Luchtvaart, om voortaan ’s nachts te mogen vliegen maarom
onbekende redenen werd daar nog steedsgeen toestemming voorgegeven.
In de morgen van 1 juni 1943 ging het definitief mis. Merkwaardigerwijs was
het opnieuw de ”Ibis”, die die dag om 09.35 uur uit Lissabon vertrok, met aan
boord 13 passagiers en een bemanning van vier man. Tijdens de eerste drie
uur van deze vlucht verliep alles normaal, wat bleek uit de gecodeerde
positiemeldingen, maar om 12.54 uur ontving men op de thuisbasis, kort na
elkaar, twee codegroepen van drie letters die betekenden:
-word gevolgd dooronbekend vliegtuig
-word aangevallen door vijandelijke vliegtuigen.
Het toestel moest zich op dat moment op ongeveer 46.30 N en 09.40 W
bevinden. Dank zij deze berichten was duidelijk wat er gaande was. Het
toestel werd hiema herhaaldelijk opgeroepen, maar gaf geen antwoord meer.
Het verscheen na enige uren ook niet op de kathodestraalbuizen van de
radarstations in Zuidwest Engeland. Het zoeken van de marine en de lucht
macht naar het vliegtuig en/of overlevenden bleef zonder resultaat. Aan
genomen moest dus worden dat de dertien passagiers en vier bemannings
leden, t.w. grzagvoerder Q. Tepas, tweede bestuurder D. de Koning, boord
werktuigkundige E. Rozevink en radiotelegrafist C. van Brugge (de ”Uiver”telegrafist in 1934), bij deze vijandelijke aanval het leven hadden verloren.
Door zijn allerlaatste berichten had collega ” Bi 11" van Brugge, ongeëvenaard
verteller van zeer sterke verhalen, er blijk van gegeven tot het laatste moment
zijn plicht te kunnen doen, evenals zonder twijfel zijn gezagvoerder en de
andere collega-bemanningsleden van dat moment. Flieger-Leutnant Bellstedt uit Bremen, Ju-88-piloot van Jagdgruppe 40 uit Lorient, was ver
antwoordelijk voor het neerschieten van de ”Ibis”. Hij zag nog vier mensen
door de achterdeur naar buiten springen voor het vliegtuig brandend in zee
dook.
De toestemming om zoveel mogelijk bij duisternis te mogen vliegen werd nu
spoedig verleend. De vliegtuigen werden hiervoor aangepast; zij werden
uitgerust met astrodomes voor de astronomische navigatie, de cabine kon
wor en verduisterd, de uitlaten van de motoren werden afgeschermd, voor de
zovee ste maal werd de VZ-35 zender gewijzigd en voorzien van een lagere
requentie voor gebruik tijdens de nacht.
veel oew,-!^n& van nachtfrequenties aan de KLM leverde aanvankelijk nog
ziin m2e’.-^heden °P, maar het Air Ministry gaf op een gegeven moment
vo e !ge medewerking, toen chef-telegrafist Dik, die bij de Admiralty de
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hand had kunnen leggen op frequency forecast charts voor EngelandGibraltar, hiermee kon aantonen, dat de juiste nachtfrequentie op ongeveer
4.500 kcs lag. De KLM mocht toen kiezen uit vier frequenties en het Air
Ministry installeerde bij Bumham een nieuwe zender ten behoeve van
de Bristol-Lissabon route. Later vroeg de BOAC aan de KLM of zij ook van
deze frequentie gebruik mocht maken.
Op een van de vluchten vanuit Lissabon had men een jonge Engelandvaar
der, Jansen, aan boord. Via de wegen van de ondergrondse had hij Spanje
weten te bereiken, waar hij in een kamp had gezeten. Hij was in het bezit van
een Certificaat van Bekwaamheid als Radiotelegrafist (ter koopvaardij) maar
hij had geen routine. Nadat hij door de zeef van de veiligheidsdiensten was
gegaan, kwam hij bij de KLM. Tussen de bedrijven door werd hij verder
opgeleid. In 1944 ging hij als tweede telegrafist meevliegen om de praktijk te
leren kennen. Ook na de oorlog bleef hij als telegrafist in dienst bij de KLM.
Begin 1944 kreeg de KLM er twee nieuwe vliegtuigen bij. Het waren C-47’s of
Dakota’s, een oorlogsversie van de luxe vooroorlogse DC-3. De KLM was er
erg blij mee en het gaf weer moed. Maar ze brachten ook wat studie met zich
mee, want ze waren uitgerust met een andere zender (BC-375), ontvanger
(BC-348) en radiopeiler (SCR-269) dan men gewoon was. Er was ook een
kleine reserve-radio-installatie aan boord (SCR-274). Zonder chauvinisme
kan worden gezegd, dat deze apparatuur volgens de KLM-ers in alle opzich
ten de mindere was van de nog in Nederland door de Nederlandse Seintoestellenfabriek ontwikkelde VZ-35, maar men moest het er onder de
gegeven omstandigheden mee doen.
Op 18 april 1944 volbracht de KLM de 1.000ste vlucht op de route
Engeland-Portugal v.v. De KLM-directie in Londen ontving toen diverse
betuigingen van sympathie, waarvan alle personeelsleden afschriften
ontvingen. Hieronder waren onder meer:
1. Een telegram van Z.K.H. Prins Bemhard:
”My sincerest congratulationson your very fine achievement during these
difTicu It times- Bemhard”
2. Een brief van Minister Albarda:
”Nu verwacht mag worden dat over enkele dagen door bemanningen en
vliegtuigen van Uwe maatschappij de duizendste vlucht zal worden vol
bracht op de Lissabon-lijn, moge ik getuigen van de groote waardering der
Regeering voor de uitnemende diensten, welke door de voortreffelijke
bediening van die lijn aan de zaak der geallieerden en aan de eer en de
belangen van Nederland zijn bewezen.
Die waardering strekt zich uit over allen die aan het regelen, voorbereiden
en onderhouden derdiensten hun krachten hebben gewijd.
De hoogste lof komt, ongetwijfeld ook naar uw gevoelen, toe aan de
bemanningen der vliegtuigen, die zoovele moeilijkheden en gevaren
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Groepsfoto ter gelegenheid van de duizendste Bristol-Lissabon retourvlucht, 18 april
L. C. Dik. Kwarlelstraat I. Badhoevedorp

hadden te trotseren en daarvoor nooit zijn teruggedeinsd. Met eerbied
denken wij aan hen, die bij de vervulling van hun taak hun leven ten offer
hebben gebracht.
Ik moge U verzoeken, wel aan allen, die, op welke plaats ook, in den dienst
van Uwe maatschappij tot het welslagen van het werk hebben bijgedragen,
mededeling te doen van de bijzondere waardering der Regeering.
De minister van Waterstaat
3. Een telegram van Minister Albarda:
”Tot mijn leedwezen door ambtsbezigheden verhinderd aanwezig te zijn
wil ik bij het volbrengen van de duizendste vlucht hartelijk hulde brengen
aan allen die aan duizend vluchten hebben meegewerkt in de lucht, op de
grond en in bureaux. Zij hebben daarmee groote diensten bewezen aan de
geallieerde zaak en de eer van Nederland en van de KLM hoog gehouden.
Eerbiedig denk ik aan de vliegers die hun leven offerden. Wensch u toe dat
gij spoedig met voldoening over uw welgeslaagd werk naar vrij Nederland
kunt terugvliegen.

Albarda.”
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Op 6 juni 1944 begon de landing van de geallieerden op de kust van
Normandië (D-day) waarmee bij de KLM-ersde hoop rees, dat zij nu spoedig
naar hun families in Nederland zouden kunnen terugkeren. Voorde KLM
betekende het, dat zij na enige tijd weer overdag kon gaan vliegen. Op 17
september 1944 begon de operatie "Market Garden” en daalde een geallieerd
luchtlandingsleger neer in het gedeeltelijk al heroverde Nederland. Men
hoopte nu weer spoedig op vaderlandse bodem te kunnen landen. Een KLMgezagvoerder wedde met een KLM-radiotelegrafist om vijf Engelse ponden
dat zij vóór het eind van 1944 in Nederland terug zouden zijn. De radiotelegrafist was niet blij toen hij tenslotte die vijf pond won, want hij had ze
liever verloren, maar wel met het boek dat hij als toegift van de gezagvoerder
kreeg en waarin deze als een soort opdracht het volgende gedicht had geschre
ven:
Sad as it sounds
He lost also five pounds
To this Sparks, who insisted on being pessimist
and proved to be right,
and was paid with much spite
but forgiven in the endTake thisbook from a friend!
Er waren inmiddels nog een Engelandvaarder en tevens een man van de
Marine Luchtvaartdienst in opleidinggenomen, die vooroefening als tweede
telegrafist op de vluchten meegingen. Alleen de laatste bleef na de oorlog bij
de KLM in dienst. Verder kreeg men versterking door de komst van een jonge
vooroorlogse collega, die in de loop van de oorlog bij de koopvaardij terecht
was gekomen en later met succes probeerde om bij de KLM terug te komen.
In verband met de komende vluchten naar Nederland, waar evenals in de rest
van Europa (uitgezonderd Spanje en Portugal) volgens een instructie van
opperbevelhebber Eisenhower, voorlopig alleen militairen mochten binnen
komen, werd op 15 november 1944 een tweetal bemanningsleden van de
KLM in militaire dienst geroepen. Vrijwel op hetzelfde moment werd hen
weer voor onbepaalde tijd klein verlof verleend omdat men van de diensten
van de KLM nog geen gebruik kon maken. Er waren overigens nog meer
tekenen van het naderend einde van de oorlog en een nieuw begin voor de
burgerluchtvaart, want er werd een KLM-gezagvoerder aangewezen om als
adviseur op te treden van een delegatie van de Nederlandse regering in
Londen naar een conferentie in Chicago, waar de Conventie van dezelfde
naam werd opgesteld.
Op 24 november 1944 werd de route van Bristol naar Lissabon en Gibraltar
gewijzigd en werden tussenlandingen gemaakt in Hum aan de Engelse zuid
kust. Nu de vijand uit Frankrijk was verdreven werd er bovendien dichter
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v reSl £evl°gen’ waardoor de route belangrijk korter werd. Op 15 januari
kx3™!6611 ouc?e coPeSa radiotelegrafist Henk Buijtendijk uit Australië
h "V ederen *n kristol versterken. Op 15 februari was er opnieuw een
u* betere tijden in aantocht waren: er werd een K.LM-radiotelegrafist
(v. . c aan, zie ook hoofdstuk 7) aangewezen om waarnemer en adviseur te
ïCAru dCn con^erent*e van de CINA (de vooroorlogse voorloper van de
), die van 19 april tot 6 mei in Parijs werd gehouden. Vertegenwoorïgers van de diverse geallieerde overheden stelden op deze bijeenkomst
procedures vast voor de vluchtuitvoering, de luchtverkeersleiding en de
radiocommunicatie van de na-oorlogse burgerluchtvaart.
p mei 1945 was het VE-day (Victory Europe) in Engeland maar de
v uc ten van de KLM op Lissabon en Gibraltar via Hum gingen onverm,nJi T
OrL DeZe werden trouwens voortgezet tot eind 1945 toen de KLM
rond 1.600 van deze vluchten had volbracht. Pasop 12 juni 1945 landde de
eerste gemi itariseerde Dakota, de NL-204, van de KLM met zijn beman
ningsleden op het vliegveld Valkenburg bij Leiden want Schiphol was vooropig nog niet bruikbaar. Dat was precies 1.857 dagen na de start van de
aa ste
-3 op 13 mei 1940 van Schiphol. De kring was hiermee rond en
men kon met de na-oorlogse opbouw van de KLM beginnen.
. izi
c.
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Hoofdstuk 6

Een nieuwe start
In verschillende delen van de wereld hadden KLM-ersdus tijdens de oorlogs
jaren onder dikwijls zeer moeilijke omstandigheden het werk voortgezet
waarbij, zoals wij in het vorige hoofdstuk hebben gezien, soms heel wat van
hen gevraagd werd. Maar ook in Nederland was men niet helemaal stil
blijven zitten, hoewel men het hier uiteraard wel bijzonder moeilijk had.
Immers, wat moest een luchtvaartmaatschappij doen, die in een bezet gebied
zat en die niet mocht vliegen? Enerzijds zouden allerlei KLM-activiteiten
door de vijand gemakkelijk verkeerd kunnen worden opgevat, anderzijds
beschikte zij onder haar personeel over een 'groot aantal technische specialis
ten,die voorde vijand zowel nuttigalsgevaarlijk kondenzijn.
Het begon op Schiphol, waar door de Duitse bommen wel veel was verwoest,
maar toch nog niet alles verloren was. Alles wat nog bruikbaar was en niet in
Duitse handen mocht vallen - werktuigen, gereedschappen, instrumenten en
apparatuur, maar ook archieven en documentatie - verdween snel en geruis
loos van de luchthaven, zelfs toen de Duitsers daar al triomfantelijk de lakens
liepen uit te delen. Alleen de vliegtuigen was men kwijt; op Duits bevel moes
ten alle nog te repareren vliegtuigen worden hersteld, waarna men ze van de
KLM zou "kopen", ze zijn echter stuk voor stuk over de grens verdwenen
zonderdat erooitéén mark voor betaald is.
Het werd al gauw duidelijk, dat er voorlopig van vliegen geen sprake zou zijn.
Maar het personeel moest aan het werk gehouden worden, al was het alleen
maar om iedereen zoveel mogelijk bijeen te houden tot men weer kon gaan
vliegen, al wist op dat moment uiteraard niemand hoe lang dat zou duren.
Voor zover men ze binnen het bedrijf zelf geen ander werk kon geven, werden
er KLM-ers geplaatst bij allerlei andere kantoren en diensten, zoals de Rijks
Automobiel Centrale, de Centrale Controle Dienst (CCD), de Voedselvoor
ziening, Autobevrachtingsdienst, distributiekantoren en andere overheids
diensten. Het was niet altijd even plezierig werk dat men daar moest doen,
echter men bleef tenminste bezig.
Maar er moest ook verder worden gekeken en aan de toekomst gedacht. Er
waren nog lopende opleidingen voor vliegers en telegrafisten en men besloot
die, althans voor zover het het theoretisch gedeelte betrof, gewoon te laten
doorgaan. Daarnaast waren er groepen van het vliegend personeel, die nu
mooi de tijd hadden voor een aanvullende opleiding, terwijl er verder aan
toekomstig operationeel personeel een eerste theoretische scholing kon wor149

srhnrJ r
el
^e‘dde tot de oprichting van een KLM Opleidingslokalpn JC e\n pand betrok in de Amsterdamse Vondelstraat, waarin zes leslnpip<
°n en vvorden ’ngericht, terwijl er tevens gelegenheid was voor
e.d7no
7en lYaa,ftal cursisten- Gezagvoerder H Fuchs werd met de
leiding van deze school belast.
We^d onder rneer het onderricht voortgezet aan een groep teleppen e
l ie Op dat moment al in opleiding was. Vanzelfsprekend was er nu
and o Pra e meer van Praktisch onderricht in de lucht zodat men daar iets
het rrL°P m°iest v,ndcn- Men ontwikkelde toen een soort simulator waarmee
wordenlovcr eer tussen een vliegtuig en een grondstation volledig kon
er nol- 11^ .°?tsl’terw^ de instructeur allerlei storingen kon invoeren en
uit dn i V C1 UItzend,ngen van andere stations doorheen kon zenden waarv ndnn ui ,u Taf,St dan de voor hem bestemde signalen moest zien te
piL-ao l e êCi CC werd °P de band vastgelegd zodat men alles later met
raHirJi °n.ana yseren. Er werden op de school ook cursussen gegeven voor
pparhr "T
nav’gator en vooral deze laatste opleiding werd van belang
atlant'
an^ met bet te’1 dat men erop rekende dat er na de oorlog trans
atlantische vluchten gemaakt zouden worden.
7^Jie?n
bez?tters de KLM vrijwel ongemoeid, later werden ze lastiger.
De e n» en °^Z’cbt op bet onderricht en gingen zich overal mee bemoeien.
r ers.e maa at
K-LM een aantal examens aan opgeleide candidaten
m
men ze met rust, maar toen er in 1941 voor de tweede maal
Waren’ deed de Grüne Polizei plotseling een inval en candidaten,
•
ina oren en iedereen die verder aanwezig was werden meegenomen,
ILadal de VOOrziller van de examencommissie had gevraagd of de
Dp h* |S en C opgave waarmee zij bezig waren eerst mochten afmaken ...
d
£roeP ^mg vervolgens naar de Euterpestraat, het hoofdkwartier van
f f' ’’ aarna transporteerde men iedereen naar een kamp in Schoorl. Daar
ipIaoTV1 t°° een aantal vrijwel tegelijkertijd gearresteerde gezagvoerders en
u
. a 1S ^7 aan, alsmede personeel van het Tweede Regiment Luchtstrijdacnien. Zes weken werden zij vastgehouden, daarna mocht iedereen weer
£aan- Naar achteraf bleek, waren de Duitsers in paniek geraakt
c ee&stra en ir. Vos van de Fokker-fabrieken met een G. 1 van Schiphol
.kgCJ?nd Waren gev,uchl en ziJ dachten dat de KLM daar iets mee te
maken had!

*n de V°ndelstraat moest toen worden gesloten, maar de opleidintiid L Cr en v°°rt&ezet in de vorm van schriftelijke cursussen. Na verloop van
j Kwamen de Duitsers ook daar achter en werden deze cursussen verboden,
noln
r Ies™an’ d,e als opperste leider van de KLM en als persoon in de
<7 Duitsers zeer verdacht was geworden, werd op 9 mei 1941
"Oran/u eJ\ moest bijna een jaar doorbrengen in een cel in het Haagse
° e ’ °P hechts een steenworp afstand van zijn woning. Op 11
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Foto 41

De heer Saaf, cursusleider in de Vondelstraat te Amsterdam.

april 1942 liet men hem vrij, maar hem werd daarbij te verstaan gegeven dat
hij zich niet meer in het westen van het land mocht vertonen. Plesman trok
zich toen terug in een klein, onopvallend huisje in het plaatsje Driene tussen
Hengelo en Enschedé. Omdat hij zelf niet weg mocht, liet hij allerlei vooraan
staande KLM-ers naar zijn huis komen en hield hij met hen lange besprekin
gen over de opbouw en opzet van de na-oorlogse KLM, die helemaal op
papier werden uitgewerkt. Een van hen was de heer A. O. L. Strijkers, toen
nog altijd Hoofd Radiodienst die een uitgewerkt schema op papier zette voor
een na-oorlogse verbindingsdienst, die vanuit een speciaal gebouw op
Schiphol een net van kortegolf-verbindingen over de hele aarde zou spannen
om continu in contact te blijven met alle KLM-vliegtuigen, waar ter wereld
die zich ook zouden bevinden. Het gebouw zou tevens een opleidingsschool
moeten bevatten, niet alleen voor het opleiden van nieuwe telegrafisten,
maar ook voor cursussen voorassistent-stationschefsen andere in het buiten
land te plaatsen functionarissen, zodat die in geval van nood deskundige
assistentie zouden kunnen verlenen bij het binnenloodsen van vliegtuigen.
De heer Strijkers beschrijft dit in zijn voorstellen als volgt:
”Goed gedegen kennis omtrent de radio-organisatie en de radio-navigatie is
speciaal voor hun toekomstig werk van groot belang. Hoe kan b.v. een
assistent-stationschef, dan wel een assistent-vertegenwoordiger in het buiten
land bij slecht weer mede dienst doen op de controletoren, wanneer hij weinig
of niets afweet van de radio en alles wat daarmede samenhangt? Hoe kan een
vertegenwoordiger in het buitenland, wanneer hij bericht krijgt van een
zender- of ontvangerstoring aan boord van het vliegtuig, dat naar zijn
luchthaven onderweg is, aan de autoriteiten van het vliegveld bepaalde maat151
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bemanningsleden, die de regeringsvlicgdiensl, de Netherlands Government
Transport machines naar Indië vlogen, kregen een ministerieel identiteitsbewijs.
J. Willems, Stuyvesantstraat 18, Santpoort

regelen tot hulpverlening voorstellen, wanneer hij niet op zijn duimpje weet
welke radio-apparaten men aan boord heeft en wat hij moet en kan doen om
het vliegtuig veilig binnen te krijgen? Hoe vaak komt het in het buitenland
niet voor, dat het radiostation bediend wordt door personeel dat geen enkele
vreemde taal sPreekt (Balkan, Italië). Wanneer de dienstdoende telegrafist er
zie an met meer uit kan redden wordt de hulp van de vertegenwoordiger er
ij geroepen. Wat is het dan niet waard wanneer deze zelfde peiler kan bedie
nen en de seinsleutel kan hanteren? Hoe vaak moesten vroeger trajectinspecteurs en vertegenwoordigers niet met bepaalde autoriteiten gaan
praten over radio-aangelegenheden, waar ze letterlijk niets van af wisten,
waardoor zij meermalen meer bedierven dan goedmaakten?”
et is na de oorlog in de praktijk allemaal wel een beetje anders gaan lopen
de na-oorlogse
maar het bewijst wel hoe grondig Strijkers de opzet van g
’ '
verbindingsdienst voorbereidde.
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Folo 43 28 november 1945. De eerste na-oorlogse vlucht naar Indië: KLM-ers in uniform met
de Skymaster op weg.
Voor vertrek op de trap: links Parmentier, daarnaast Bak, achter Parmentier radiotelegrafist Dik,
Bristol-Lissabon veteraan van de radiodienst tijdens de oorlog.
KLM-foto-archiefSchiphol

Tenslotte werd het 1945, hetjaar waarin de bevrijding een feit werd en de
KLM weer als een Phoenix uit haar as kon gaan herrijzen. Zodra in het voor
jaar van dat jaar Twente bevrijd was, was Plesman al op weg naar Amerika
om daar nieuwe vliegtuigen voor de KLM te bemachtigen. Men gaf hem als
burger niet veel kans in het grote militaire apparaat, dat in de States de dienst
uitmaakte, maar hij slaagde. Zeventien viermotorige DC-4’s (Skymasters) en
rond 50 C-47’s (Dakota’s) uit de geallieerde transportvloten werden aan de
153

Foto 44 Cockpit van de Skymaster. Deze was zeer royaal van ruimte en had iets gemoedelijks
voor de bemanningen. Rechts de navigatortafel, links half zichtbaar, de zitplaats van de radiotelegrafist. Voorin de twee bestuurders, waartussen de boordwerktuigkundige zat op een klapstoel. Direct links van de navigatortafel de driftmeter, die door de vloer liep. Het schuin
gemonteerde apparaat daarboven: de Loran.
KLM-foto-archief

KLM toegewezen. Op de terugreis uit Amerika bezocht Plesman ook het
KLM-bedrijf in Bristol en hoewel hij daar schijnt te hebben gezegd, dat hij
niet erg onder de indruk was van hetgeen er was gepresteerd, is het anderszins
zeer waarschijnlijk, dat hij juist door te wijzen op de grote betekenis die de
KLM-lijn Bristol-Lissabon voorde geallieerde oorlogvoering had gehad, zo
veel succes bij de Amerikanen wist te boeken en zoveel vliegtuigen van hen
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Folo 45 November 1947 De KLM haalt haar eerste Constellation op uit de Lockheedfabricken in Califormë. Een fabrieksvertegcnwoordigcr draagt de machine in Burbank officieel
over aan KLM-captain John Mickey. Op de foto tevens Appie en Pia Plesman.
Let op de vrachtbelly onder de machine. Deze losse belly kon vanaf de grond opgetrokken
worden, vanuit het vliegtuig, tol hij klem zat tegen de onderzijde van de machine.
R de H'if. Pernambucolaan37, O verveen

had weten los te krijgen. Uiteindelijk is de betekenis van deze lijn voor de na
oorlogse opbouw van de KLM veel groter geweest, dan men wellicht
algemeen geneigd is om aan te nemen.
Intussen werd er hard gewerkt om het luchtverkeer naar en uit Nederland
weer op gang te brengen, maar zo eenvoudig ging dat niet. Voorlopig stond
letterlijk alles nog onder militair gezag en mochten alleen militaire vliegtui-
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Foto 46 De losse vrachtbelly, de "Speedpak", van de Constellation, wordt aan 4 kabels op
getrokken. Aan de zijkant van de "Speedpak”, de vcrgrendelingshefbomen.
KLM-foto-archiefSchiphol

gen zich min of meer vrij verplaatsen. De eerste luchtverbindingen, uitslui
ten nog met Engeland, werden dan ook uitgevoerd door een militaire luchttransport-organisatie, aangeduid als No. 1316 Flight en beschikkend over zes
a ota s. Het was dus een regeringsvliegdienst, maar de bemanningen van de
v legtuigen bestonden uit KLM-ers in militair uniform en de commandant
va.1?. 316 Flight was kapitein Parmentier. In Nederland werd geland op de
militaire vliegbasis Valkenburg bij Leiden omdat Schiphol voorlopig nog
niet te gebruiken was; wat er nog overeind stond, hadden de Duitsers in het
najaar van 1944 opgeblazen en in de startbanen hadden zij grote gaten
gemaakt. Een RAF-eenheid, compleet met radiostation, zorgde op Valkenurg voor het contact met de vliegtuigen. Maar Parmentier als oprecht
KLM-er, evenals Schipholes havenmeester Jan Dellaert en de KLMte egrafist Van der SchaafT, op dat moment Hoofd Verbindingsdienst bij de
e er andse Luchtstrijdkrachten, vonden dat zo gauw mogelijk Schiphol
^e5r
worden ingeschakeld. Met de grootste spoed werd daarom op
c ip o een stuk baan, groot genoeg voor een Dakota, gerepareerd en bruik156

Foto 47 De plaats van de radiotelegraflst in de Constellation. Op de tafel 2 BC-348 ontvangers,
beide zowel voor lange als kortegolf geschikt. Daarboven de Collins zender, instelbaar voor een
tiental frequenties. Een tweede zender stond in de navigatorruimte. meer naar achter. Ook
bedienbaar vanafde plaats van de telegrafist. Rechts op de tafel een gewone seinsleutcl, vlak daar
naast een double-speed sleutel.
KL A t-foto-arehiefSchiphol

baar gemaakt, met hulp van Canadese genietroepen, terwijl Van der SchaafT
bij de RAF een radiostation plus bijbehorend tentenkamp leende, dat op
Schiphol werd opgezet. Dellaert leende van de Amsterdamse Ballast Maat
schappij een "caravan” voor het onderbrengen van de radio-installaties en
weldra onderhielden van hieruit telegrafisten van de Rijksluchtvaartdienst
de noodzakelijke contacten met het RAF-station Hendon, het Londense uit
einde van de luchtlijn naar Nederland. De eerste telegrafist was Sergeant
Beesholt van de MLD, die de oorlogsjaren in Engeland had doorgemaakt.
Oud-scheepvaartradiotelegrafist Houtkooper, die in de oorlog bij Philips op
het Apparatenlab van ir. Bouman was ondergedoken in Eindhoven, instal
leerde samen met Van der Hoven, een andere oorlogsvrijwilliger van Philips
afkomst, de eerste liaison-zender in de ”caravan”, een oude keetwagen. Zo
was, met wat kunst- en vliegwerk, Schiphol weer in bedrijf gekomen.
Maar er gebeurde nog meer. Tijdens zijn bezoek aan Bristol had Plesman de
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Foto 48 Nog een opname van het radiostation van de Constcllation.
Rechtsboven het bedieningspaneel van een van de radiocompassen. Bij juiste afstemming wees
,,e naald van het afleesinstrument, hier niet zichtbaar, naar het zendstation. Door deze naald
achterna te vliegen kwam men vanzelfboven het zendstation. Dit instrument werd in de oorlog
ontwikkeld om de navigatie te vergemakkelijken. Onder het bedieningspaneel een compass
repeater, die de voorliggende koers aangaf. Met deze twee instrumenten kon de radiotelegrafist
ze een peilingslijn uitzetten, van uit het zendstation, op de kaart. De noodzaak ontbrak echter
op deze grote vliegtuigen, aangezien een aparte navigator, meestal de derde vlieger, hiervoor aan
gewezen was. Deze zat achter de cockpit, en in de navigatorruimte waren ook twee rustbedden
boven elkaar voor crewleden, die geen dienst deden.
KLM-foto-archiefSchiphol

daar verzamelde KLM-ers verteld wat zijn plannen voor de komende jaren
waren en de eerste reactie daar was dat het ”de baas” nu wel in zijn bol gesla158

Folo 49 Nog een interieuropname van de Constellation, een beproefd vliegtuig waar vele tele
grafisten duizenden uren in gevlogen hebben. Geheel links een deel van de stoel van de radiotelegrafist, dwarszittend de boordwerktuigkundige, op deze foto Akkerman, vooraan links de
gezagvoerder (Moorehead) en rechts de tweede vlieger. Mondeling overleg was in deze cockpit
opslellinggeen probleem.
KLM-foto-archiefSchiphol

gen moest zijn, zo fantastisch klonk het allemaal. Stel je voor: nog in datzelfde
jaar viermaal in de week naar Indiëen volgendjaar iedere dag! Verder over de
Atlantische Oceaan naar Noord-Amerika, West-Indië en Zuid-Amerika. En
dan de rest nog! Het kon gewoon niet.
Maar het kon wel. Kort na de bevrijding was er aan de Amsterdamse Heren
gracht een KLM-kantoortje geopend en daar verzamelde zich een groep tele
grafisten onder leiding van Van der Smagt. Er arriveerden hele stapels
Amerikaanse handboeken en instructies die allemaal doorgewerkt werden.
Met de hulp van deze boeken en handleidingen ging men geheel nieuwe
routeboeken voor de Indië-lijn samenstellen. Over werkuren en salarissen
werd niet gepraat; er moest gewerkt worden en dat gebeurde. Ook de oplei
ding en de training werden weer ter hand genomen en ’s avonds trok men naar
het KNMI in De Bilt om allerlei weergegevens op te nemen en op kaarten in
te tekenen. Veel rust gunde men zich bij dit alles niet, want alles moest nu
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Foto 50 Ter vergelijking de cockpit in de jumbojet, de Boeing 747, dertig jaar later. De opstel
ling van de bemanning, maar zonder radiotelegrafist is dezelfde, maar hel instrumentarium ziet
er wat moderner uit. Vooral bij de boordwerktuigkundige is goed te zien dal vele motorinsirumenlen en -bedieningsknoppen in viervoud zijn uitgevoerd.
KLM-foto-arch iefSchiphol

eenmaal zo snel mogelijk klaar zijn. De leuze uit die dagen was: "Niet praten
over verdienen, maar over dienen”.

De Hollanders vliegen weer!
Het duurde niet lang of de KLM was weer in de lucht en toen gingen de
dingen zich ontwikkelen in een tempo, dat vriend en vijand verbaasd deed
staan. Men begon bescheiden met de opening van een aantal binnenlandse
uchtdiensten, die als regeringsvliegdienst werden uitgevoerd. In verband
met de wederopbouw van Nederland was een snel contact met de provincies
van groot belang, maar het grondverkeer liet door het gebrek aan transport
middelen en als gevolg van kapotte wegen en bruggen, nog alles te wensen
Met kleine twee-motorige zespersoons De Havilland Dominie twee
dekkers werden daarom in september 1945, luchtdiensten geopend van
Amsterdam naar Groningen, Leeuwarden, Twente, Eindhoven en Maas
tricht, waarop enkele malen per dag werd gevlogen. Maar terwijl deze twee160

Foto 51 Jubileumvlucht Zuid-Afrika met de super-constellation Electron, 1954. Tweede en
derde van links resp. telegrafist Hoekman en Broekhuis. Stewardess Marie Louise Grefcoeur in
hel midden naast gezagvoerder Witkamp.
J. Broekhuis, A. Noordewierlaanó 1, Bussum

dekkertjes op en neer vlogen, arriveerden op Schiphol de eerste viermotorige
Skymasters. Men was zulke grote vliegtuigen in Nederland niet gewend en ze
werden vol bewondering aangestaard. Amerikaanse instructeurs maak
ten KLM-bemanningen er wegwijs op en achter de schermen werkte men
hard, om de oude Indiëlijn weer open te krijgen. Op 28 november was het
zover: de eerste Skymaster stond op Schiphol gereed voor vertrek naar
Nederlands-Indië.
Ook deze lijn werd voorlopig uitgevoerd als regeringsvliegdienst. De toestel
len hadden militaire kentekens en serienummers en de KLM-bemanningen
droegen een militair uniform. De Skymaster had 28 zitplaatsen en hij vol
bracht de reis naar Batavia in vijf dagen, waarbij hij 45 uur in de lucht was.
Aanvankelijk werd er tweemaal per week gevlogen, maar in een jaar tijds
groeide de lijn uit tot een dagelijkse dienst. Tegelijk met de Skymasters
kwamen nu ook de eerste DC-3’s, ofwel Dakota's, op Schiphol binnen, zodat
men ook weer aan Europees verkeer kon gaan denken. Op 17 december 1945
werd de lijn Amsterdam-Kopenhagen-Stockholm als eerste heropend, in
januari volgde Amsterdam-Zürich, in februari Amsterdam-Praag en nadat
op 31 december 1945 de dienst Bristol-Lissabon was stopgezet, volgde in
161

februari 1946 een dienst Amsterdam-Madrid-Lissabon. In maart werden
Londen, Parijs en Brussel weer in het luchtnet opgenomen en in april volgde
Oslo. Intussen had men in februari een vlucht met een Skymaster naar Para
maribo en Cura(;ao gemaakt en na nog enkele proefvluchten, alsmede een
aantal proefvluchten naar New York, opende de KLM op 21 mei 1946 als
eerste Europese luchtvaartmaatschappij een transatlantische luchtdienst
Amsterdam-Glasgow-New York, een paar weken later gevolgd door een
dienst naar Cura<;ao, zowel via Paramaribo als via New York. Nog in dat
zelfde jaar volgden diensten naar Zuid-Amerika en Zuid-Afrika en in Europa
kwam Rome er nog bij. In een jaar tijds was de KLM weer helemaal van de
grond en speelde zij een leidende rol in de wederopbouw van het na-oorlogse
luchtverkeer, al spoedig gevreesd bij haar grote rivalen, de Britten, en zelfs bij
de Amerikanen, waar de KLM aanvankelijk een heilig ontzag voor had. Niet
zonder sarcasme schreef een Brits journalist in 1946, toen hij de prestaties
van zijn eigen BOAC vergeleek met die van de KLM: ”Die Hollanders
hebben in de oorlog tulpebollen en suikerbieten moeten eten terwijl wij het
hier goed hadden, maar nu vliegen ze weer, en beter dan wij”.
Dit alles ging natuurlijk niet zonder grote problemen, met name wat het per
soneel betreft. In het begin van 1946 had de KLM 1.325 mensen in dienst en
een jaar later was dit aantal uitgegroeid tot niet minder dan 6.627! Vooral het
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aanwerven van de vele benodigde technische specialisten was allesbehalve
eenvoudig. Dat gold ook voor wat de telegrafisten betreft, omdat met name
deze uiterst gespecialiseerd werk verrichtten. Om te beginnen werden zoveel
mogelijk "oude” telegrafisten weer in dienst genomen en al in juni 1945 was
men begonnen met deze weer bij te scholen, terwijl diegenen, die tijdens de
oorlogsjaren hun opleiding niet hadden kunnen afmaken, nu met spoed
verder afgelest werden. Eerst gebeurde dat in een gebouw van de gemeente
tram in Amsterdam, maareen maand later trok men naareen herenhuis in de
Vondelstraat, waar toen rond veertien man in opleiding waren. In december
1945 werden in Amsterdam voor het eerst telegrafistenexamens afgenomen
en de geslaagden werden de volgende maand al als tweede telegrafist op
diverse luchtlijnen ingedeeld. Tegelijkertijd ging men in snel tempo meer
telegrafisten werven. Zij kwamen vanuit de scheepvaart, vanuit de strijd
krachten en uit andere branches en werden snel voor hun nieuwe taak om
geschoold. Ook werden candidaten voor geheel nieuwe cursussen aangetrok
ken, die begonnen met twee jaar Zeevaartschool, gevolgd door een jaar
theorieen tenslotteeenjaaropleidingbij de KLM. Eind 1945 had de KLM 46
telegrafisten in dienst, iets meer dan de vooroorlogse sterkte, maar twee jaar
later waren het er in totaal al 238, waarvan er 185 dienst deden in Nederland,
38 in Nederlands Oost-Indië en 15 bij het Westindisch Bedrijf. Nog een jaar
later was men tot rond 300 telegrafisten gekomen en dat is wel ongeveer de
grootste sterkte die het korps ooit gehad heeft.
Het aanwerven en voor hun taak gereedmaken van al deze nieuwe telegrafis
ten betekende uiteraard, dat er op grote schaal instructie moest worden
gegeven, niet alleen in klaslokalen op de grond, maar ook in de lucht waar
men de praktijk kon beoefenen. Men begon met onder leiding van een
telegrafist-instructeur mee te vliegen op een oefenvlucht, waarop dan
meestal tevens vliegers geïnstrueerd werden. Had men op een aantal van deze
oefenvluchten voldoende ervaring opgedaan, dan werd men als tweede radiotelegrafist op de lijnvluchten ingedeeld. Aan de eerste telegrafist werd dan
opgedragen, om na elke vlucht een beoordelingsrapport over zijn "tweede” te
schrijven, en dat aan de Chef Radiodienst te overhandigen. Als deze vond, dat
de betrokken radiotelegrafist duidelijk had aangetoond, het vak te beheersen,
dan werd hij "los” verklaard, altijd per route, en dan mocht hij zelfstandig als
eerste telegrafist op deze lijnvlucht dienst doen, eerst op het binnenlandse
net, later op de Europese lijnen en tenslotte op de intercontinentale vluchten.
Inventiviteit en improvisatievermogen kwamen in het vak altijd goed van
pas, en het is algemeen bekend, dat het radiotechnische mensen, en radiotelegrafisten in het bijzonder, daaraan niet ontbreekt:

”Ik was nog maar nauwelijks ’los op Europa' in de tijd dat een telegrafist nog écht
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onmisbaar was aan boord, toen ik 's avonds een belletje kreeg van Schiphol met de
opdracht dadelijk in het pak te schieten om op te draven voor een speciale vlucht naar
Prestwick. Zojuist was het bericht binnengekomen dat de heer Parmenlier was
gecrashed en omgekomen ^n een commissie van de RLD moest met spoed daarheen
gebracht worden.
De start en de tocht over het Kanaal verliepen nog onder redelijke omstandigheden,
maar boven Engeland kregen we te kampen met zware remous en ijsafzetting op
vleugels en props. Af en toe hoorde je een zware bonk tegen de romp van de Dakota en
was er kennelijk weer een brok ijs van de prop losgeraakt. Ondertussen het bekende
werk 'aan- en afmelden’ bij grondstations, weerberichten nemen en vooral de ver
schillende qdm’s in kaart zetten (aluminium plaat met opgekleefde kaart) en tegen de
baas zeggen ’kijk daar zitten we’.
So far so good, tot plotseling een diepe stilte in de koptelefoon neerdaalde. Er was geen
station meer te horen en na de zender even geprobeerd te hebben, bleek deze gezien de
meterstanden, niets meer te presteren.
Een blik door de döme1 naar achteren gaf de reeds vermoede uitslag van het raadsel nl.
de draadantenne was met vermoedelijk een brok ijs in oostelijke richting vertrokken.
Goede raad is dan enigszins duur, maar de toolkit van de BWK zou misschien uit
komst kunnen brengen. Alle kluwentjes borgdraad werden aan elkaar geknoopt tot
een lengte van een tiental meters; beide einden geïsoleerd met potlood en als een soort
waslijn van voor naar achteren in de cabine opgehangen. Uiteraard enige angstige ver
bazing van de deskundige aanwezigen, was toch wel te bespeuren. De zaak opnieuw
1 Astrodome: perspex koepel voor het sterrenschieten.
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verbinden met zender en ontvanger en het grote moment was daar. Zou Faraday mij
zwaar in de wielen rijden of zouden de raampjes nog wat lek vertonen. De zender liet
zich afstemmen en dat was al wat. De ontvanger liet ook weer wat van de buitenwereld
horen, hoewel erg zacht. Toen, volgens gegist bestek het dichtsbijzijnde grondstation
opgeroepen. Eindeloos leek dat te moeten gebeuren, maar eindelijk toch succes. Geeft
qsa 1-2. Langzaam seinend en herhalend doorgegeven wat er aan de hand is en ver
zocht goed naar ons te willen uitluisteren.
Wel, ik ben nog steeds onder de indruk van die discipline. De gehele verdere vlucht is
men zeer attent geweest, heb zelfs weer qdm’s ontvangen, zodat ik eindelijk ook weer
eens kon zeggen waar we waren, om tenslotte veilig op Prestwick te landen.”
(Telegrafist Tjeerd Poort)
Veel nieuwe telegrafisten deden hun eerste ervaring in de lucht nog op in de
kleine Dominies waarmee de binnenlandse diensten voor een groot deel
werden uitgevoerd. Het waren vluchtjes van drie kwartier tot een uur en de
bemanning van de Dominie bestond uitsluitend uit een vlieger en een telegra
fist, die bij de passagiers in de cabine zat. Men vloog twee diensten per dag en
gewoonlijk werd er op vrij geringe hoogte gevlogen, waarde lucht meestal erg
onrustig was. Men maakte dus in het algemeen weinig vlieguren, maar kwam
door het schommelen en tikken van het vliegtuig toch dikwijls na zo’n vlucht
danig door elkaar geschud weer op de grond.
De Dominies vlogen meestal op 1000 ft, alleen boven het IJsselmeer, op weg
naar Leeuwarden of Eelde op 2000 ft, om eventueel op één motor nog net
Lemmerte kunnen halen zonder natte voeten.
Toch heeft menigeen plezierige herinneringen overgehouden aan die
binnenlandse vluchtjes, omdat er nogal eens merkwaardige dingen gebeur
den. Er was bv. eens een passagier die, toen hem werd gevraagd om bij het
vliegtuig, zijn sigaret uit te doen vanwege het brandgevaar, deze uitdrukte
tegen de wand van het vliegtuig, die bij de Dominie uit . . . linnen bestond,
zodat hij er een mooi rond gaatje in brandde. Het vertrek van het vliegtuig
moest even worden uitgesteld, omdat het eerst weer door het dichtplakken
van het gat in luchtwaardige staat moest worden gebracht. Een andere keer
stapte een Groningse boerin na de landing op Groningen’s luchthaven Eelde
op de vlieger toe met de woorden: ”Chauffeur(!), je hebt je best gedaan en
daarom is dit veur oe”, waarbij zij hem een ei overhandigde, in 1946 nog een
gewaardeerde geste. Menige telegrafist ontdekte ook op de terugvlucht naar
Amsterdam, dat er een pak schapevlees - soms wel tien pond - tussen zijn
voeten lag, dat op deze manier naar Amsterdam werd gesmokkeld (vlees was
toen nog op de bon).
De vlieger die de honderdste vlucht van Schiphol naar Eelde maakte, werd
daar bij aankomst ontvangen door leden van een lokale padvindersgroep plus
de dames van een hockeyclub, die voor hem met hun sticks een erehaag
vormden, maar helaas de sticks een beetje te laag hielden, met als resultaat
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een buil op het vliegerhoofd. Verder omhing men hem met een krans waarin
een collega ongemerkt enkele brandnetels had verwerkt; het gevolg was dat
de vlieger voor de ogen van padvinders, hockeymeisjes, persmensen en
andere belangstellenden inwendig vloekend afging naar het KLM-kantoortje
om zich daar ijlings van de "bloemenhulde” te ontdoen.
Nog een sterk Dominie verhaal: telegrafist Houtkooper was met zijn gezag
voerder ergens tussen de Friese meren verdwaald. Het wolkendek was laag,
met slechts hier en daar een gat. Totdat een vrouwelijke passagier naast hem
met de routekaart op schoot uitriep: dat is de boerderij van tante, en met de
vinger de positie aanwees. We wisten het weer.
Later kwamen ook op de meeste binnenlandse routes Dakota’s en deze vlieg
tuigen werden bovendien uitgebreid benut voor instructievluchten. Die
oefenvluchten werden meestal gecombineerd, zodat er op één enkele vlucht
soms drie tot vier vliegers, twee boordwerktuigkundigen en twee telegrafisten
aan boord waren, die dan praktijkervaring moesten opdoen tijdens het
draaien van rondjes boven Amsterdam met herhaaldelijk landen en weer
starten, waarbij ook QDM-mistlandingsprocedures werden beoefend. QDM
is de door de vlieger te sturen koers op zijn kompas, om het vliegveld te
bereiken. De radiotelegrafist zendt op een bepaalde frequentie een continue
toon, hij houdt zijn sleutel neergedrukt, en ontvangt op een andere frequentie
een stroom van koersen van 3 cijfers, met een snelheid van maximaal 15 per
minuut, welke hij per intercom onmiddellijk doorgeeft aan de vlieger. Soms
onderbreekt de telegrafist de peilstreep even met de letter R, ten teken, dat
alles aan boord goed ontvangen wordt. De man op de grond blijft met zijn
Li-hand voortdurend op het minimum instellen op zijn peilschaal, en
hanteert met de Re-hand de seinsleutel en noteert zijn doorgegeven koers.
Het tijdsverschil tussen de peiling en het moment, dat de vlieger in zijn kop
telefoon de koers hoort uitspreken door de boordtelegrafist is nauwelijks een
seconde.
Hoewel zo langzamerhand in alle toonaarden de lof is gezongen van de on
verwoestbare Dakota was het toch voor de telegrafisten niet zo’n prettig
vliegtuig om in te werken. De zitplaats van de telegrafist lag ongeveer ander
halve meter achter de plaatsen van de vliegers en de telegrafist zat zijwaarts,
met zijn gezicht naar de rechterwand gekeerd. Hij had daarbij niet alleen geen
enkel zicht naar buiten maar hij zat bovendien precies in het vlak van de
draaiende schroeven en vooral bij de start kreeg hij daardoor een maximale
hoeveelheid lawaai te verwerken. Ook de boordwerktuigkundige was niet
best af want hij moest in het smalle gangpad tussen de beide vliegers blijven
staan. Voor een telegrafist-instructeur was er eigenlijk helemaal geen ruimte
in de cockpit; meestal stond hij achter de stoel van zijn leerling en in het begin
was er voor hem zelfs geen veiligheidsgordel aanwezig. Meestal behielp hij
zich door op de grond te gaan zitten of zijn toevlucht te zoeken in het tegen-
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over de zitplaats van de telegrafist aangebrachte bagageruim waar koffers of
kisten voor een geïmproviseerde zitplaats zorgden. Wanneer de telegrafist
iets met de vlieger wilde bespreken of hem een boodschap wilde doorgeven,
moest hij opstaan en zich langs de boordwerktuigkundige wringen ofwel de
intercom gebruiken, maar veel vliegers wilden niet de hele tijd die koptele
foon ophouden, zodat dit laatste dikwijls niet lukte.
Voor de telegrafist en de boordwerktuigkundige was de Dakota dus bepaald
geen ideaal vliegtuig om in te werken, maar in verband met de hoge eisen, die
werden gesteld met betrekking tot dienstregelmaat en betrouwbaarheid, kon
men deze twee bemanningsleden aan boord niet missen. De Dakota was niet
sneller dan gemiddeld 250 km/u zodat men ook op korte routes, b.v. naar
Parijs en Londen, een nuttig gebruik van de telegrafie kon maken. De telegra
fisten werden erop getraind, dat zij een feeling ontwikkelden voor gegevens
die de vlieger op een bepaald moment nodig kon hebben, zoals toestemming
om een zeker gebied binnen te vliegen, extra meteoberichten van mogelijke
uitwijkhavens als de luchthaven van bestemming door slecht weer onbereik
baar leek, een rugpeiling van Schiphol om de vlieger boven de Noordzee de
zekerheid te geven, dat hij op de goede koers zat, e.d. Van hele groepen vlieg
velden in b.v. Engeland en Frankrijk werden elk half uur korte uitzendingen
in cijfercode gegeven, die door ervaren telegrafisten meteen uit het hoofd
gedecodeerd en op papier gezet werden en aan de vlieger werden doorgege
ven, zodat deze snel kon beslissen over het wel of niet doorzetten van de
vlucht en over eventueel uitwijken en zo ja, waarheen. Op de routes naar
Scandinavië, die met de Dakota rond 2,5 tot 3 uur in beslag namen, waren de
telegrafisten vooral in de wintermaanden aan boord voortdurend druk bezig,
terwijl dan aan het eind van de vlucht nog wegens slecht zicht een nadering
met behulp van peilingen moest worden uitgevoerd.

Een nieuwe vereniging
Toen er eenmaal na de oorlog weer werd gevlogen ging men ook alweer gauw
aan andere zaken denken, zoals gezamenlijke belangenbehartiging. Eind
1945 werd dan ook door enige telegrafisten het initiatief genomen, om te
komen tot de oprichting van een telegrafistenvereniging. Alle 46 op 1 januari
1946 bij de KLM in dienst zijnde telegrafisten werden aangeschreven en ver
zocht om als lid van deze nieuwe vereniging toe te treden. Er kwam een secre
tariaat aan de Poolsterstraat 25 in Hilversum en toen op 1 februari 1946 de
Vereniging van Radiotelegrafisten in dienst bij de Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij (VRKLM) werd opgericht hadden negentien van hen zich
daarvoor aangemeld en het entreegeld plus de contributie over de eerste zes
maanden gestort. Een halfjaar later, op 7 augustus 1946, gaf de vereniging
haar eerste mededelingenblad uit, zijnde een viertal gestencilde velletjes,
waarop toch al heel wat te lezen stond. Hieruit bleek dat er op 1 augustus een
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ledenvergadering was geweest, die door 27 telegrafisten werd bezocht; omdat
voorzitter J. W. Hoogland en vice-voorzitter H. Salomoms beiden afwezig
waren, werd deze vergadering geleid door P. Hirdes.
Er kwam al direct heel wat ter sprake. Het entreegeld van ƒ 5,- en de contri
butie voor derde en vierde klasse telegrafisten van ƒ 20,- per halfjaar bleek
voor veel jonge telegrafisten te hoog te zijn; daarom besloot men om telegra
fisten die na 1 februari 1946 in dienst waren getreden het eerste halfjaar
slechts ƒ 5,-contributie te laten betalen; in het tweede halfjaar van hun lid
maatschap zouden zij dan pas de volle contributie van ƒ 20,- schuldig zijn.
Voor telegrafisten tweede en eerste klasse werd de halfjaarlijkse contributie
gehandhaafd op resp. ƒ 25,- en ƒ 30,-. De telegrafisten-inspecteurs boden
vrijwillig aan om hun contributie te verhogen tot ƒ35,- per halfjaar. Men
deelde tijdens die vergadering ook mee, dat het aanvragen van de Koninklijke
Goedkeuring op de statuten van de vereniging was uitgesteld, omdat de direc
tie bezwaar bleek te hebben tegen het feit, dat een niet-KLM-er,de heerGijlswijk, de functie van secretaris-penningmeester vervulde. Deze had echter 26
jaar als telegrafist bij de Koopvaardij gevaren en was dus met ”het vak” als zo
danig bekend, terwijl anderzijds het bijhouden van de administratie van de
vereniging moeilijk door een KLM-er in zijn vrije tijd kon worden gedaan.
De moeilijkheden met de directie werden opgelost door een van de bestuurs
leden pro forma tot secretaris-penningmeester te benoemen, terwijl de heer
Gijlswijk in de functie van administrateur de feitelijke werkzaamheden voor
de verenigingzou blijven vervullen. De Koninklijke Goedkeuring kon hierna
worden aangevraagd.
Intussen waren er ook besprekingen gevoerd met de verenigingen van KLMvliegers en KLM-boordwerktuigkundigen, met het doel om te komen tot een
gezamenlijke Contactcommissie Vliegend Personeel KLM die zich tot taak
zou gaan stellen om allerlei gemeenschappelijke vraagstukken als sala
riëring, pensioenzaken, ziekte- en verlofregelingen e.d. met de directie te
bespreken. Er werd voor dit doel een overkoepelend secretariaat in het leven
geroepen. Voorlopig echter maakte de directie nog niet veel haast om deze
commissie als gesprekspartner te erkennen.
Inmiddels was op 1 oktober 1946 het aantal KLM-telegrafisten toegenomen
tot 120 waarvan er 77 lid waren van de vereniging.
De verenigingen van KLM-vliegers en KLM-boordwerktuigkundigen beslo
ten in het najaar van 1946 om een jurist in dienst te nemen, voor het verzor
gen van hun secretariaat en het geven van rechtskundige adviezen. De tele
grafisten besloten echter om de heer Gijlswijk als administrateur te hand
haven. Wel werd overeengekomen, dat de aan te trekken jurist ook als juri
disch adviseur voor de telegrafisten zou gaan optreden. Het secretariaat van
de Contactcommissie kreeg voor deze functie 40 sollicitaties en negen sollici
tanten werden voor een nader gesprek opgeroepen. Tenslotte werd mr.
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Trouw gekozen. Zijn salaris van ƒ 450,-per maand, werd over de drie vereni
gingen verdeeld.
In het regelmatig en al gauw gedrukt verschijnende mededelingenblad
konden de leden ook zelf hun opinie over allerlei zaken ventileren, onder
meer over typisch na-oorlogse zaken als het personeelsvervoer per bus van de
firma Maarseen Kroon (tegenwoordigCentraal Nederland)-bijna niemand
had immers in die tijd een eigen auto! -, de verstrekking van textiel en schoe
nen. het roesten van fietsen die op Schiphol in de regen moesten staan en de
koude tocht in de Dakota als gevolg van een lekkende verwarmingsklep
onder de telegrafistentafel, zodat velen na een vlucht met een "grieperig
gevoel" naar huis gingen, een kwestie waarmee tenslotte dr. Slotboom van de
Medische Dienst van de KLM zich ging bemoeien. Voorts werd meegedeeld,
dat iedere telegrafist voor zijn eerste Indiëreis een bedrag van ƒ 150,- kon
opnemen voor het aanschaffen van tropenkleding, alsmede dat men een
bedrag van ƒ 250,- kon krijgen - weliswaar als voorschot - om bij de firma
Peek en Cloppenburg een uniform op maat te laten maken en daar tevens een
regenjas en pet aan te schaffen. Ook kon iedereen op zijn eerste Indiëreis een
bedrag van £ 10 opnemen plus ƒ 5,- per overnachting, zodat men in de gele
genheid zou zijn om wat aankopen in het buitenland te doen. Omdat nog
steeds teveel telegrafisten geen lid van de vereniging waren, werd in het
oktobernummer van 1946 van het verenigingsorgaan een volle pagina
besteed aan een serie indringende vragen aan deze niet-leden, soms op het
pathetische af, zoals: "Zijt gij gevoelloos voor de warme kameraadschap
welke bij slecht weer in de cockpit groeit in den gezamenlijken strijd tegen de
elementen?" of "Schaamt gij u niet door te gaan met parasiteren op de
moeite, het werk en de financiële offers, welke uw collega’s brengen om tot
het gestelde doel te geraken?" Wat dat werk betreft, tweede secretaris Hirdes
ontdekte via een bestuursenquête dat de driebanders Engelsman, de Wit en
Staal minder verdienden dan de tweebanders Bakker en Schouten en dat de
eenbanders De Munck en Lugthart meer verdienden dan de driebanders! De
vereniging maakte ook een bijzonder gebaar naar telegrafist Prins, oudste in
jaren en al sinds 1931 een trouw bezoeker van de vergaderingen van de vroedoor hem bij acclamatie te benoemen tot buitengewoon bestuurs1 • innen de Contactcommissie, die inmiddels was omgedoopt in Federatie
van
erenigingen van KLM-vliegers, -boordwerktuigkundigen en
I e egra ’sten -een volgens mr. T rouw juridisch minder aanvechtbare formuRebouwt’ YaS/nm^e^s het plan gerezen om op Schiphol een houten
de afzor/d
aatsen Waarinde administratie van zowel de Federatie, als van
nemer
kt C ïe.ren^*n8cn zou kunnen worden ondergebracht. Een aanmaaktek h’erv°or een begroting en het hele geval zou rond
/4.000-eaa
door middel°
StCn Men. stelde zich voor om dit geld bijeen te brengen
door
middel
n een loterij maar hoewel de eerste reacties erg enthousiast
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waren, zakte de belangstelling al snel als een pudding ineen; er waren maar
weinigen die intekenden voor een of meer loten van ƒ 10 - ofƒ 20,-. Op 28
januari 1947, vlak voor het éénjarig bestaan van de vereniging, kreeg men
tenslotte de Koninklijke Goedkeuring op de statuten. Op dat moment telde
de vereniging in Nederland 130 leden, terwijl ook de 16 in West-Indië dienst
doende telegrafisten bijna allemaal lid waren.
Overigens waren de KLM-telegrafisten er zich van bewust, dat zij een
bevoorrechte positie innamen ten opzichte van hun collega’s van de Rijks
luchtvaartdienst die op Schiphol een zeker even belangrijke bijdrage lever
den tot een vlotte en veilige afhandeling van het luchtverkeer, maar die niet,
zoals hun vliegende KLM-collega’s, regelmatig in het buitenland allerlei
zaken konden aanschaften, die in Nederland nog gerantsoeneerd en dus
moeilijk te krijgen waren, zoals b.v. sigaretten. In een ledenvergadering werd
daarom het voorstel gelanceerd, dat iedere telegrafist die daartoe in de gele
genheid was maandelijks een of twee pakjes sigaretten zou deponeren in een
speciale bus die daarvoor bij de Rijksluchtvaartdienst zou worden neergezet.
Dechefvan de RLD-telegrafisten zou de inhoud daarvan iedere maand onder
zijn personeel kunnen verdelen. Het voorstel werd met instemming ontvan
gen maar of het tot uitvoering ervan is gekomen vermeldt de historie niet.
Intussen had de KLM helaas ook haar eerste na-oorlogse vliegtuigongeluk
moeten incasseren: de Dakota PH-TBW verongelukte op 14 november 1946,
komend uit Londen, bij de landing op Schiphol en onder de omgekomen
bemanningsleden en passagiers waren ook de telegrafisten Milo en Vos.
Opnieu w salarisstrijd
Eind 1946 brak ook de tijd aan om met de directie over een goede salaris- en
pensioenregeling voor de telegrafisten te gaan praten. De directie stelde voor,
dat men bij de salariëring zou uitgaan van 1.200 vlieguren per jaar en dat de
salarissen van de telegrafisten 60% zouden bedragen van die van de vliegers,
gezagvoerders niet meegerekend. Voorgesteld werd een ouderdomspensioen
van maximaal ƒ 3.000 - per jaar, d.w.z. na 30 dienstjaren, bij minder jaren
naar rato teruggebracht. Bij een ongeval door de dienst zou de weduwe van
een telegrafist 60% van het bedrag van ƒ 3.000,- krijgen, maar bij een ongeval
niet door de dienst zou die 60% worden berekend van het minimum pensioenbedrag van ƒ 2.400,- per jaar. Dit wekte nogal wat verzet; de weduwe
hoefde immers niet te worden gestraft voor het feit dat haar man niet in
KLM-dienst was omgekomen! Voor weduwen van vliegers gold dit verschil
trouwens helemaal niet. En de kinderen? Daar werd helemaal niets over
gezegd. Later werden de directievoorstellen geconcretiseerd: ƒ 3.000,-per
jaar pensioen, ingaande op 50-jarige leeftijd en een weduwenpensioen van
ƒ 1.800,- per jaar, alsmede ƒ 300,- per kind, waarbij het totaal aan weduwen
en wezenpensioen niet hoger mocht worden dan ƒ 3.000,-. Op zich was die
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ƒ ‘
PerJaar op 50-jarige leeftijd een redelijk bedrag, maar de telegrafisen ste en, dat zij dat verdienden onder veel grotere risico’s dan iemand die
sn ‘ C. £rond dienst deed. Verder achtte men de kans niet groot dat een
.
ex~ telegrafist nog ergens een grondbaan zou kunnen vinden en zooen e tot zijn 65ste jaar toch nog aan een behoorlijk inkomen zou komen,
aaawas ƒ 3.000,- per jaar voor iemand die tot die tijd gemide J A)00,- had verdiend wel een hele stap terug’ Voorgesteld werd daar
om om het pensioen op ƒ 4.000,- te brengen, waarbij de premie voor 50%
oor e KLM en voor 50% door de telegrafisten zelf zou worden betaald.
ver e salarissen zelfontstond ook nogal wat geharrewar. Aanvankelijk was
overeengekomen dat zowel de boordwerktuigkundigen als de telegrafisten
een sa ariëring zouden voorstellen van 60 tot 65% van de vliegerssalarissen
en at de verenigingen van beide groepen personeel eikaars voorstellen
we erzijds zouden ondersteunen. Maar toen kwamen de boordwerktuigkunigen met een voorstel dat uitkwam op 65 tot 75% van de vliegerssalarissen
en zij vroegen de telegrafisten om dit te ondersteunen in ruil voor hun steun
aan et telegrafistenvoorstel van 60 tot 65%. Dit werd door de telegrafisten
geweigerd. Het werd al gauw duidelijk dat het hier niet een zuivere salariswestie betrof, in kringen van boordwerktuigkundigen was men van mening,
at un functie en het door hen verrichte werk, belangrijker waren dan dat
van e telegrafisten en dat zij daarom ook beter betaald dienden te worden.
en voorstel om een commissie van. vijf leden (een boordwerktuigkundige,
een telegrafist en drie neutrale leden) in te stellen om de geschillen tussen
ei e groepen eens en voor altijd” uit de wereld te helpen werd door de
oordwerktuigkundigen verworpen. Toen daarna binnen de vliegersvereniSin& e vraag aan de orde werd gesteld of men het voorstel van de boordwerk
tuigkundigen inzake een hogere salariëring dan de telegrafisten bij de directie
zou ondersteunen spraken de vliegers zich hier vrijwel unaniem tegen uit. De
oor werktuigkundigen zouden daarna onafhankelijk en buiten het federatieverband proberen hun voorstel door de directie aanvaard te krijgen.
r wam uiteindelijk voor de telegrafisten een salarisregeling waarbij het
minimum- en maximum salaris kwam te liggen tussen ƒ 235,- en ƒ 720,-per
maand, uitgaande van 1.200 vlieguren per jaar. Maar wat die vlieguren
etre t hield de directie zich enige rechten voor: bij niet-regelmatige vluchten
en wanneer de bestemming niet werd bereikt, werd het vlieggeld slechts
uit etaald alsof de vlucht wèl regelmatig was uitgevoerd. Overigens werden
e normen voor de aan de telegrafisten uit te betalen vlieguren gekoppeld aan
die van de boordwerktuigkundigen want de KLM-directie wilde beslist
voor omen dat de beloningen tussen deze beide groepen teveel uiteen gingen
gunstig de salariëring op papier ook mocht lijken, in de praktijk
V1 k
°ll!er te£en- Een 25-tal jonge telegrafisten berekende b.v. dat een
ge uw e telegrafist van 25 jaar na aftrek van belasting, pensioenpremie en
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ziekenfondspremie per maand niet meer dan ƒ 172,50 overhield en dat was
niet om over naar huis te schrijven. Zij brachten hun grieven hierover, als
mede over het feit dat bij een verhoging van het pensioenbedrag tot
ƒ 4.000,-de premie door hen helemaal niet meer op te brengen zou zijn, in
een door allen getekende brief ter kennis van het bestuur van de VRKLM.
In het voorjaar van 1947 nam mr. Trouw afscheid als juridisch adviseur van
de Federatie; mr. Piccardt volgde hem op. De VRKLM publiceerde haar
eerste jaarverslag, melding makend van een gestage groei van het aantal leden
na de start met 60 man, alsmede van een rijke stroom aan kritiek en van het
feit dat de vereniging drijvende bleef, omdat alle bestuursleden zich persoon
lijk inzetten voor het innen van de contributie. Ontvangsten ƒ 4.815,-, uitga
ven ƒ 4.024,48. Voorzitter Hoogland en vice-voorzitter Salomons verwissel
den van functie.
Inmiddels had een tweede vliegongeval de KLM getroffen: bij Kopenhagen
was de Dakota PH-TCR verongelukt waarbij de telegrafisten Pijnenburgen
Brandenburg waren omgekomen. Voor de nagelaten betrekkingen van deze
telegrafisten, alsmede van andere na 10 mei 1940 omgekomen collega’s,
moest een en ander worden geregeld, wat vooral dank zij de heer Dik zeer
bevredigend kon worden afgewerkt. Overigens bleken nog heel wat telegrafis
ten dienst te moeten doen in burgerkleding, omdat de ateliers van Peek en
Cloppenburg in Amsterdam met de aanmaak van uniformen overbelast
waren en niet sneller konden afleveren. Eén telegrafist maakte er b.v. melding
van dat hij zijn dienst verrichtte in een goed pak dat hij nog vóór de oorlog
voor ƒ 30- had gekocht want, zo voegde hij eraan toe, al had je dan geen
uniform, de KLM verwachtte toch van je datje er tijdens de dienst netjes bij
liep. Een vaste ziektegeldregeling kon men met de directie nog niet afsluiten
omdat deze bang was om daarmee het ziekmelden te bevorderen. Elk ziekte
geval zou daarom op zichzelf worden bekeken, om de directie hierbij
tegemoet te komen stelde het bestuur van de VRKLM voor, dat bij ziek
meldingen korter dan drie dagen geen ziekengeld zou worden uitbetaald.
Intussen had men een bouwvergunning gekregen voor een houten federatiegebouwtje op Schiphol. Er werd hiervoor een plaats aangewezen en het
gebouwtje kon worden besteld. Alleen de financiering gaf nog wat moeilijk
heden. De oplossing hiervoor was het vinden van een koper voor het
gebouwtje die het daarna aan de Federatie verhuurde. Op 5 december 1947
werd het gebouwtje tenslotte officieel in gebruik genomen met de gebruike
lijke toespraken, drankjes en goede wensen. Een andere zaak die inmiddels
aan de orde was gekomen was een eventuele aansluiting van de Federatie bij
het NVV. In een federatievergadering op 19 september 1947 was een zekere
heer De Vries, propagandist van het NVV, de voordelen hiervan komen uit
eenzetten. De telegrafisten vergaderden over deze belangrijke zaak op 19
december 1947; aanwezig waren daarbij slechts 12 van de 160 leden, maar
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een aantal anderen hadden inmiddels schriftelijk hun stem uitgebracht. Hel
resultaat: in totaal 45 stemmen, waarvan 40 voor, twee tegen en drie blanco.
De aansluiting was dus met grote meerderheid van stemmen aanvaard. Ook
de beide andere verenigingen spraken zich ten gunste van aansluiting uit,
zodat deze nu spoedig voor de gehele Federatie een feit kon worden. Slechts
één groep verklaarde zich tegen: de z.g. "non-national division” van de
vliegersvereniging, die de buitenlandse vliegers omvatte. Haar voorzitter, de
Engelsman Vickerstaff, een zeer kleurrijke figuur, gaf te kennen dat de
buitenlandse vliegers niets op hadden met de hen gezonden NVV-vertegenwoordiger, die onvoldoende Engels bleek te spreken en daardoor zijn gehoor
niet kon boeien, terwijl hij bovendien "te rood" was overgekomen. De
manier waarop VickerstafTdie argumenten naar voren bracht, was overigens
een belevenis op zichzelf. Voorlopig overlegde men verder.
1948 brak aan en de vereniging sloot haar tweede levensjaar af. Alles liep
misschien nog niet helemaal naar wens want Nederland was nog altijd een
leeggeroofd land in opbouw, maar ontevreden was men toch ook niet. De
controverse met de boordwerktuigkundigen behoorde intussen tot het ver
leden; men had geleerd gewoon wederzijds waardering voor eikaars werk op
te brengen. Die controverse had trouwens toch altijd iets kunstmatigs gehad;
onderweg in de cockpit was daar nooit iets van té merken geweest. Van de
kant van de Vliegdienst was inmiddels bepaald dat voortaan het bezit van
diploma's als radiotechnicus en/of navigator van beslissende invloed zou zijn
bij eventuele promoties.
Een belangrijk besluit werd in federatieverband genomen, nl. het uitgeven
van een gezamenlijk blad voor de drie verenigingen, waarin niet alleen hel
federatienieuws een plaats zou krijgen, maar ook het nieuws van de afzonder
lijke verenigingen. Elke vereniging zou daarvoor een eigen redacteur aanwij
zen. De heer Salomons zou dit voor de telegrafisten doen en tevens als
hoofdredacteur optreden en samen met de heer Gijlswijk de verzorging van
het blad ter hand nemen. Het eerste nummer van dit nieuvye blad, dat de
naam "Het Logboek” kreeg, verscheen in februari 1948.
Over de pensioenen bleek ook het laatste woord nog niet te zijn gezegd. Er
waren binnen de vereniging stemmen opgaan om het pensioen vast te stellen
op een bepaald percentage van het laatst genoten salaris, maar de directie
hield vast aan een gefixeerd bedrag, op dat moment ƒ 3.000,- per jaar, terwijl
een voorstel in behandeling was om dat te verhogen tot ƒ 3.600,-. De pensioenadviseur van de KLM vond dit laatste juist en terecht want, zei hij, "bij
het vaststellen van een percentage zouden heel wat pensioenfondsen in moei
lijkheden komen als er inflatie zou gaan optreden omdat zij dan pensioenen
zouden moeten gaan uitkeren, waarvoor onvoldoende premie zou zijn
betaald’ . De premies die de telegrafisten voor hun pensioenen moesten
betalen, in sommige gevallen rond 25% van hun salaris, werden algemeen als
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Foto 52 Een Constellation op een transatlantische vlucht tijdens een nachtelijke tankstop te
Gander, New Foundland in 1949.
De grillige streep onder het vliegtuig is van de staaflamp van de boordwerktuigkundige, die
systematisch in een vaste volgorde het toestel inspecteerde na iedere landing. De zich voort
bewegende boordwerktuigkundige is in zijn donker uniform zelfonzichtbaar.
K Houtkooper, Norenburg 11, Den Haag

te hoog beschouwd en ook hieraan moest dus wat worden gesleuteld. Alge
meen wilde men niet hoger gaan dan maximaal 17%.
In het derde verenigingsjaar werd Buytendijk voorzitter. De kledingvoorziening ging nu beter functioneren en uniformspullen kwamen in royale hoe
veelheden beschikbaar. De importeur van de Volkswagens liet weten dat hij
deze auto’s graag aan het KLM-personeel wilde leveren en van de zijde van
de boordwerktuigkundigen Dettingmeyer, en Technisch Directeur Veenendaal meende men dat deze auto ”de toets der kritiek kon doorstaan” terwijl
onderdelen gemakkelijk verkrijgbaar waren. Bij uitzending naar NederlandsIndië kon men extra textielpunten krijgen voor de aanschaffing van een
tropenuitrusting, die door het Ministerie voor Overzeese Gebiedsdelen in
Den Haag voor ƒ 1 50,- beschikbaar werd gesteld. Voor de aankoop van een
horloge was een werkgeversverklaring nodig, die verstrekt werd door het
Bureau Personeelszaken. Huisvesting leverde nog altijd problemen op; een
telegrafist vond b.v. na lang zoeken eindelijk een huis, kreeg de benodigde
bereidverklaring van de eigenaar en moest toen met zijn stukken langs het
woningbureau van de KLM. Het resultaat: een maand later werd het huis
betrokken door een vlieger! Maar dit was een uitzondering: de KLM zat
dringend verlegen om deze man, en voor de radiotelegrafist werd toch nog
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een goede oplossing gevonden.
Paar 19^8 bracht helaas ook weer een ernstig ongeval. De Constellation
ijmegen verongelukte op 21 oktober 's avonds tijdens slecht weer bij de
C ,OtS5 1 uchthaven Prestwick. Alle inzittenden verloren daarbij het leven;
on er hen waren KLM-directeur Henk Veenendaal, de ervaren gezagvoerder
Koene Dirk Parmentier en de telegrafisten Henk Hurtsen Willem Bleuzé.
chter de schermen werd nog altijd druk gesleuteld aan de statuten voor het
ensioenfonds voor het Vliegend Personeel van de KLM. Een concept van
eze statuten werd aan alle leden ter goedkeuring toegestuurd; er werden
avonden belegd voor nadere toelichting op een en ander en voor de behandeing van vragen en voorstellen tot wijziging, en nadat een aantal voorstellen
aarcjjritrent °P papier was gezet, was het wachten op een vergadering van de
vo tallige Raad van Beheer van het Pensioenfonds om een en ander te behane en. Intussen werd het 1949 en de heerC. Hoefnagel werd voorzitter. In zijn
nieuwjaarsboodschap zei hij, dat hij dat jaar grote beslissingen verwachtte en
hij wekte alle collega's die nog geen lid waren van de VRKLM op, om zich nu
met spoed bij de vereniging aan te sluiten. Er stonden belangrijke zaken voor
e deur, zoals onderhandelingen met de directie overeen collectieve arbeids
overeenkomst, voorgenomen veranderingen in de daggcldvergoedingen en
een versobering van de distinctieven op de uniformen. Vooral dit laatste
sc oot bij menige telegrafist in het verkeerde keelgat. Om verwarring met de
banden op de mouwen van de vliegers te voorkomen, wilde men die bij de
te egrafisten vervangen door streepjes van enkele centimeters lengte. Met
name de bekende telegrafist Prins, al meermalen in dit boek geciteerd,
reageerde hier fel op in een briefdie volledig voor zichzelfspreekt:
Versobering! Een woord dat parallel loopt met achteruitgang. Een woord
at nooit veel goeds gedaan heeft. Een woord dat altijd gebruikt wordt bij
vers echtering van een bepaalde toestand. De gouden bandjes, die verdiend
zijn met harde strijd en opbouw door mannen die, vooral vóór de oorlog, zich
ten volle gaven om een maatschappij, die in alle opzichten zo kwetsbaar is,
een roemvolle naam te geven. Een paar klachten van jonge gezagvoerders die
oor onbekendheid met distinctieven door het grondpersoneel, niet voor
gezagvoerder werden aangezien. In plaats van dit grondpersoneel beter op te
eiden. Nu krijgen menschen met klinkende naam, die vijfmaal zoveel
h
hebben en waarvan er verscheidene zijn die meer gepresteerd
e ben dan menige gezagvoerder, vier kleine streepjes van een paar centi
meter lengte. Zoiets als een soldaat met vier dienstjaren. Bah! Narrowzi’nf’ * Ui* w*ens 8eest is dit ontsproten? Kan toch geen KLM-er geweest
Het bestuur van de VRKLM „gaf blijkens
.
3 een aantekening op deze brief te
kennen het volledig met de schrijver eens te zijn en meer afwijzende brieven
over dit onderwerp te hebben ontvangen, maar met het openlijk stelling
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Foto 53 De bemanning, die Graaf Bcrnadotte rondvloog in het Middcn-Oosten.
Links de vliegers Viruly en Van Berkum. In het midden de radiotelegrafist Cees de Jong, later
leraar wis- en natuurkunde. Cees had een vooruitziende blik, en een scherpe kijk op de ontwikke
lingen. Tijdens deze reizen met Viruly en Bernadptte was hij al aan de studie voor zijn nieuwe
vak, met echter alleen hel vage gevoel, dat ”het wel eens van pas kon komen”.
De Peter How-Tare Charly Tare, witgeschilderd, met grote opschriften, maakte geschiedenis in
het Middcn-Oosten. De KLM, uit een klein, niet politiek betrokken land, kon hierin vooraan
staan.
KLM-foto-archiefSchiphol

<
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Foto 54 Aankomst van de DC-4 EDAM, die voor deze reis met een Austin A 40 Sportscar
gecharterd werd door de Austin Motor Company, op Honoloeloe., Rein Vogels van Public
Relations wordt omhelsd op gebruikelijke wijze door een Hulagirl.
K. Houtkooper, Norenburg 11, Den Haag
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Foto 55 Opname van een Douglas fabrieksfotograaf van de Edam-crew tijdens rondleiding in
de fabriek.
Staande op de trap voor de nieuwe DC-6B van links naar rechts: Steward Helder, steward Eilders,
KLM-technicus gestationeerd bij Douglas, bwk Boon, bwk Vis. radiolelegrafist Buytendijk,
Douglas employe, 2e vlieger Metz, KLM-technicus, Rein Vogels, Hoofd PR van de KLM, en
telegrafist Houtkooper. Op de achtergrond een B-17, een "vliegend fort" uit de oorlog, rechts
daarachter een stuk van een Globe-master.
K Houtkooper, Norenburg 11, Den Haag

nemen te willen wachten tot er wat dit punt betreft, definitieve aanwijzingen
van de directie zouden komen. Voorandere zaken had men kennelijk minder
belangstelling. Evenals voor iedereen, die in een technisch beroep werkt, was
het ook voor een telegrafist zaak om de ontwikkelingen in zijn vak bij te
houden. De KJLM zorgde uiteraard voor instructie voor telegrafisten die op
nieuwe vliegtuigtypen dienst gingen doen, zoals b.v. in 1948 de Douglas
DC-6 en de Convair-240, maar daarnaast werd in 1948 met name een cursus
Radiotechniek ingesteld, die op verzoek van het bestuur van de VRK.LM
door de Radiodienst van de maatschappij werd georganiseerd. Maar de
belangstelling was ver beneden peil. In het gunstigste geval nam 39% van de
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Foto 56 In New York was de ontvangst van de Edam-crew bijzonder feestelijk. Het was midden
juni 1951 en de bemanning staat boven op het Waldorf-Astoria. met op de achtergrond het
Chrysler-Building, terwijl de schilderachtige figuur van Father Knickerbocker, optredend
namens het gemeentebestuur enige uitleg geeft. Voor de gezelligheid wisselden le telegrafist
Henk Buytendijk en de Father van hoofddeksel.
K. Houtkooper. Norenburg / /, Den Haag

telegrafisten aan een lesavond deel, in enkele gevallen zelfs niet meer dan 4%
en op één avond was er zelfs maar één cursist aanwezig! Oorzaak: er werd zeer
druk gevlogen, met een overproduktie aan vlieguren, men was gewoon té veel
weg van de thuisbasis Schiphol.
De inmiddels over de hele wereld rondvliegende telegrafisten beleefden
natuurlijk ook allerlei merkwaardige dingen. De vatenfabrikant Van Leer
charterde bij de KLM een viermotorige DC-4 met bemanning voor een
wekenlange zakenvlucht, de Britse Austin Motor Car Company maakte als
propagandastunt in 1951 een wereldvlucht met een DC-4, de "Edam”,
PH-TCE, die een Austin-auto mee aan boord nam, om overal proefritten te
maken, een KLM-Dakota vertrok voor enige tijd naar het Midden-Oosten
om daar in opdracht van de Verenigde Naties te vliegen met UNO-bemiddelaar Graaf Bernadotte. Op al deze vluchten gingen een of twee telegrafisten
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Edam-crew zag ook Sid Grauman’s Chinese Theatre in Hollywood, waar
gen00 6 3 er&r°olste filmsterren hun hand- en voetafdrukken in nat cement mogen vereeuwiOpdedeta,l opname de afdrukken in het beton van Deanna Durbind.d. 7 februari 1938, en van
Shirley Temple en Jane Powell. Ook Threepio uit STAR WARS zette hier zijn schreden.
K. Houtkooper, Norenburg 11, Den Haag

mee, die vanuit vrijwel elke plaats op aarde onder meer rechtstreeks verbinmg met Schiphol onderhielden, zodat men daar het verloop van hun vlucht
bijna van uur tot uur kon bijhouden.
Wat in die jaren ook steeds meer voorkwam waren de z.g. emigrantenvluchten. e passagiers op deze chartervluchten bestonden uit Nederlandse gezin
nen, die het om welke reden dan ook, in het eigen land niet meer zagen zitten
en daarom wilden proberen om in landen als Australië ofCanada een nieuwe
toe omst op te bouwen. Het waren meestal boerengezinnen waarvan nog
ijna niemand een reis had gemaakt tot op enige afstand buiten zijn woonp aats. Wat de KLM-bemanningen met deze passagiers beleefden blijkt uit de
\ o gende herinneringen van een telegrafist, die veel op dit soort» vluchten
heeft dienst gedaan:
één bepaalde vlucht naar Australië bestonden de passagiers voornameij uit boerenmensen uit een of ander dorp in Drente. Ze spraken een dialekt
at alleen door de stewardess werd verstaan. Na Rome werd er een Italiaanse
UI\\! ^eserveerc^’ t w- soeP, spaghetti met een of andere groente en een
puddinkje toe. Wel, onze boerenpassagiers moesten dat niet. Onder geen
voorwaarde aten ze dat op. Ze wilden brood. En de civiele dienst was niet zo
goe , of ze moest al het brood dat aan boord was (bestemd voor het ontbijt na
Cairo) serveren. Aan het eind was alle brood, kaas worst, etc. op want zeven
boterhammen de man was niets
In Calcutta logeerden wij met de hele club in dat on mogelijk grote maar oude
o oma e Grand Hotel . *s Morgens bij het tellen van de passagiers was een
180

Foto 59 Na een vlucht met emigranten: een complete Skymaster-bemanning in quarantaine bij
aankomst te Sydney, jan. 1951, wegens aan boord uitgebroken "Spaanse griep”.
Steward van Wijk was ook "aangetast". Gedwongen verblijf gedurende een week in een barak op
North Bondi Beach.

van de Drentse vrienden zoek. Hij was ’s avonds nog even gaan stappen, was
wel in het hotel teruggekomen maar daarna niet meer gezien. Ook zijn kamer
was onbeslapen. De politie bracht ook geen uitkomst. Toch maargestart naar
Singapore met één passagier minder. Onderweg een telegram ontvangen, ver
miste passagier gevonden, was met zijn dronken hoofd in een lege kamer gaan
slapen en had het klokje rond gesnurkt. Hij werd toen met een BOAC-vlucht
apart naar Singapore gebracht, waar hij ongelofelijk van zijn vader op zijn
d........ kreeg.
Tijdens de vlucht van Singapore naar Perth (Australië) hadden de passagiers
net een diner gehad toen de stewards een geintje uithaalden. De eerste
steward opende in de passagierscabine het vrachtluik van de Skymasteren de
tweede ging met een blad eten naar beneden. Ze vertelden aan onze Drenten
dat ze eten gingen brengen aan Piet de stoker. En verdraaid, ze geloofden het
ook.
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Foto 60 Dakar: Tijdens de rustdagen vóór de oversteek naar Zuid-Amerika: een partijtje
schaak op hel strand bij "Pierre” tussen de telegrafisten Bulstra en (Peter) de Jong.

In Singapore hadden de stewards in een feestwinkel rubber Frankensteinmaskers gekocht voor thuis bij Carnaval. Toen wij ’s avonds tegen donker in
Perth landden moesten de passagiers even blijven zitten, zo werd hen meege
deeld, want er moest even worden onderhandeld met de lokale bevolking. Na
vijf minuten mochten ze uitstappen en wie stond daar onder aan de trap? De
eerste steward normaal en de tweede met zijn Frankenstein-masker op als
vertegenwoordiger van de plaatselijke bevolking om de emigranten welkom
te heten op Australische bodem. Het was in die schemering beslist een
luguber gezicht en alle passagiers, die al halverwege de trap waren, maakten
dan ook schielijk rechtsomkeert en gingen weer naar binnen. Pas nadat de
hele toestand was opgehelderd wilden onze emigranten weer naar buiten
komen. Ze vatten alle grappen overigens zeer sportief op.”
Tot slot nog een verhaal van de situatie waarin KLM-bemanningen terecht
kwamen bij het z.g. "Slippen", d.w.z. het onderbreken van een lange vlucht
voor een of meer dagen rust om dan met een volgend vliegtuig de reis voort te
zetten. Een van de slipstations was b.v. Dakar in West-Afrika (tegenwoordig
Senegal), waarover telegrafist Blokker (later vliegtuigbestuurder) het vol
gende heeft vastgelegd:
”Nu ik van de laatste zes weken liefst veertien dagen in Dakar heb moeten vertoeven,
bovendien weer in de ’sfeer’ kom, omdat ik op het punt sta opnieuw voor een twaalf-
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daagse reis naar Zuid-Amerika te vertrekken (twee en veertig uurtjes vliegen!) geloof
ik wel dat ik in staat ben, uw algemene routekennis met enige gegevens over boven
genoemd lustoord te vermeerderen.
Zo kwamen we dan enkele weken geleden weer uit Amsterdam via Rome, met een
extra tussenlanding in Casablanca wegens benzinetekort, in Dakar aan en konden na
twee uur wachten naar het hotel in de stad worden vervoerd. De woordkeus van
enkele leden der bemanning, die daar voor de eerste keer arriveerden, was niet bepaald
parlementair toen ze tot de ontdekking kwamen, dat hun vertrek voor de volgende
vier dagen een gevangeniscel zeer nabij kwam. Inderdaad, we hadden ze er beter lang
zaam op kunnen voorbereiden, dat ze op hun 'hotelkamer' alleen een bed zouden aan
treden en geen tafel, stoelen, kleerkast of haakjes aan deur of muren.
Onze eerste zorg was ons uniform. Het uniform dient aldaar behoedzaam in overhem
den of anderszins verpakt te worden, vanwege het opstuivende, alles smerig makende
kalkgruis. Daarna zou een verkwikkende douche ons tenminste weer eens goed doen.
Dus togen we in onderbroekje en badhanddoek naar de daartoe bestemde plaatsen en
stonden enige ogenblikken later onder het stromende water. Zelfs de nieuw aangekomenen kwamen weer bij. Toen echter het sein afspoelen was geblazen, werd alles
weer bedorven. Er kwam geen water meer van boven en hoe hoopvol, smekend en ver
wensend we ook opkeken naar dat met gaatjes beprikte platte doosje, tergend hingen
er nog slechts enkele druppels aan te kleven. De stortvloed die ons kon bevrijden van
onze met zeep bedekte lijven bleef uit. Neerslachtig, in-droevig verdween ieder in zijn
cel.
De volgende dag hebben we getracht een kleine wandeling te maken, maar het hemel
lichaam 'Zon', dat voor ons in Holland zo uitermate goed kan zijn, schept er blijkbaar
een behagen in de nauwe, vieze straatjes van Dakar te maken tot hete, dikke walmbuizen waarin het onaangenaam is te verpozen.
We waren ’s middags present bij Marie Louise, het restaurantje aan de overkant, en
deden daar de steeds herhaalde bestelling: de zowat enig eetbare cóte de porc en petit
pois. Het was voor onze stewardess geen onverdeeld genoegen, dat een van de vele
katten aldaar, de plaats waar de keizer te voet gaat, juist daar op het met bladeren
bedekte rekje boven ons had uitgekozen, vanwaarde neergelaten loodlijn precies haar
bord sneed, zodat dan ook plotseling de vetspatten in de rondte vlogen en onze hostess
in keurig Frans uitriep: ’Ganjon, un autre cóte de porc s’il vous plait, je n'aime pas wat
erop mijn bord ligt'.
Des avonds kwam er een lichtpuntje in zicht. De vertegenwoordiger nodigde ons uit
op een cocktailparty bij een Nederlandse dame, die een dochter had van 21 jaren.
Beide KLM-bemanningen en veertien vriendinnen van haar dochter waren uitgeno
digd. Zou er dan toch nog iets anders zijn in Dakar dan hitte en verveling? Klokslag
half acht stonden we voor het huis en stormden naar boven, de vreugde tegemoet. De
dochter was 15 jaar en er was één vriendin van 14 . . .
We hebben ons flink gehouden. We hebben de wat omvangrijke dame over het dansvloertje getrokken, we hebben de kinderen dansles gegeven en zijn toen mopperend op
die ellendige vertegenwoordiger weer vertrokken. Toen zijn wij op ons bed gaan liggen
tot de kist uit Amsterdam ons enkele dagen tijdelijk uit dit oord kwam verlossen.
Op de terugweg werden we voor drie dagen ondergebracht in Beau-Rivage, een aardig
huisje, enkele kilometers buiten Dakar gelegen. Leuk was het daar! We werden de
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Foto 61 In november 1949 werd o.a. te Bangkok, in het KLM-hotel "Plaswijck” voorbemanning en passagiers een speciaal diner geserveerd ter gelegenheid van de duizendste Indiëretourvlucht.
J. Willems, Stuyvesanistraai 18, Santpoort
eerste avond de beste al op een champagnefuif op de benedenplaats geïnviteerd!
anwezig waren, behalve de bemanning: madame, een veertigjarige Fran^aise, die het
!s van het huis, een vrouwelijke bediende uit de Elzas, de naaister, een vijf en
ertJ& jarige halfbloed en enige manlijke Franse employés. We hebben die avond
wer e ij veel plezier gehad, maar er is iets gebeurd op of na dat feest, waarvan de
emanmng blijkbaar niet goed op de hoogte is geraakt. De volgende dag tijdens de
unc ontstond er nl. ruzie in het benedenhuis over wel of niet bestaande liefdes
ver ou ingen en madame gaf een neger opdracht één van de aanwezige Fransen te
vermoorden. De neger gehoorzaamde onmiddellijk en wilde het vonnis met een mes
voltrekken, waarop het gehele gezelschap krijsend naar buiten vloog. Ondanks het
gesc reeuw van madame, die, nu het ernst begon te worden, de anderen aanspoorde de
vee Iers uit elkaar te halen, bleef een ieder uit de buurt. De timmerman zat achtereen
boom in het bos.
De belaagde Fransman had intussen weten te ontkomen, holde bloedend naar buiten
en egon madame af te ranselen, die hierop een kamer insnelde en even later weer
naar buiten kwam met een geweer. Toen werd het de toekijkende KLM-ers te mach9®’
aC
hel Safety First der KLM is toen de helft van de crew bij de timmerman
op sïot
Z’tlen’06 anÓere he,ft heeft ZiChSnel teru^etrokken in de kamers’deur

Zou het door de hitte of door de enerverende omgeving gekomen, zijn dat we meer ver
moeid uit Dakar vertrokken dan dat we er uit Natal waren aangekomen?”
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Foto 62 Op een markt in Bangkok. Een draagbare bioscoop voor 8 personen. 4 kijkgaten links
en rechts.
pjoutkooper, Norenburg 11. Den Haag

Foto 63 Mei 1955. Radiotelegrafist v. d. Valk ergens tussen Calcutta en Sydney tijdens een
hazeslaapje in de DC-4. Hij maakte deel uit van een DC-4 ”Skeleton-crew”, 2 vliegers. 1 radio
telegrafist, 1 boordwerktuigkundige, die in twee en een halve maand tussen Calcutta en Sydney
340 vlieguren maakten, een uren product ie, die crewleden van de jaren ’80 in 6 maanden maken,
en dan op de stillere jets. Deze Sydney-vluchten waren derhalve "nogal" vermoeiend.
Ter geruststelling van de altijd wakkere jongens: hazeslaap is een onvaste, lichte, gevèinsde slaap!
M. v. d. Valk, v. Borsselenkade25. Amstelveen, PAoMV
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Aldus verliepen de eerste na-oorlogse KLM-jaren, met een wonderbaarlijk
snelle wederopbouw van het bedrijf en daarmee overeenstemmend een
onstuimige groei van het telegrafistenkorps van 46 leden tot meer dan 300,
een groei die achteraf zou blijken naarde top te hebben gevoerd. Er waren in
middels op de achtergrond enige verontrustende ontwikkelingen op gang
gekomen, die al in 1949 leidden tot speculaties dat het in de toekomst wel
eens afgelopen zou kunnen zijn met de telegrafie in de luchtvaart. Wel, zo’n
vaart liep het niet direct, maar toch . . . Maar daarover later.
VIER UUR VERTRAGING
Er was geen maan, maar toch kan een sub-tropische nacht met zijn talloze sterren
helder zijn. Zij was helder. Ongelooflijk rustig glééd de machine als het ware door een
wolkloze hemel westwaarts.
We zouden Karachi-Caïro vliegen, een traject van 10 uur. Op de bok zat de gezag
voerder in het duister. Alleen de verlichte wijzers en cijfers van de instrumenten
schenen hem gezelschap te houden. Maar dat was goed zo. Binnen 'n paar minuten
moesten de enkele lichtjes van Sjarjah te zien zijn en waarom dan onnodig licht om de
aandacht af te leiden? Nic, de mecano, zat achter z’n "orgel", schijnbaar niets doende,
maar je kon er wel zeker van zijn, dat hij je ieder ogenblik alles kon vertellen van
inlaatdrukken, vermogens, benzinetoevoer, temperaturen, oliedruk en alles wat in
zijn kraam te pas kwam.
Tonny, onze co-pilot, die nu navigeerde, kwam juist naar hem toe om wat gegevens,
want het was tijd voor de uurlijkse positiemelding en weer-waarneming. Willem, "de
vonkenboer”, zat tussen twee weerberichten, die hij net nam, stiekem even om de
hoek te kijken, hoe het er mee stond. Over drie minuten moest dat rapport, kunstig
opgesteld in ’n aantal cijfergroepen, naar het contrólestation gezonden worden en aan
een afspraak moest je je houden. Nic had z’n spulletje al klaar, die kan ook klokkijken
en vlotte samenwerking, vooral in de luchtvaart, is nummer één.
Jammer, dat er onder dat "een" geen voornamer nummer is, anders was dat speciaal
voor ons. Afijn, z’n benzineverbruik, resterende benzine en de tijd, die we nog veilig in
de lucht konden "hangen” was in ’n oogwenk op het rapport tot cijfergroepen ver
werkt en Willem kreeg van Tonny het ding onder z’n neus met ’n gebaar van "je hoeft
me niet achter m’n broek te zitten, want het is een minuut vóór tijd klaar.” Hij telde
gauw de woorden, vulde de "kop" in om het als een telegram te versturen en keek naar
de secondewijzer van zijn horloge. "Ze vangen mij niet, dat ik te laat ben” en precies
op de seconde riep hij Basrah op telegrafie. Alleen maar YIP PDC (Basrah. dit is PH
TDC met ’n bericht). "Waarom langer, die knaap op Basrah zat toch te luisteren en de
verbinding was prima. Dat bleek ook, want ’n keiharde PDCK daverde uit Willem’s
koptelefoon. Die maakte het nog korter. "Mooi zo” en meteen parelde het bericht in
punten en strepen met ’n heerlijk gangetje op de "doublé speed" door de aether. Die
grondlui zijn toch wel prima, dacht onze vonkentrekker, niet één keer kwam die
knaap tussenbeide, die nam het vlot, hoort ook zo. Grappig, dat als je met ’n seinsleutel zit te rammelen,je nogzoveel denkt.
Hoe je uit een rapport van 10 of 12 cijfergroepen, alles meeleest, alsof het in gewone
klare taal stond. Positie in lengte- en breedtegraden, tijd, grondsnelheid, hoogte,
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koers, weersomstandigheden, de wind op je vlieghoogte en zoveel meer dingen. En
tussendoor denk je al weer; hoe lang zal ’t nog duren voor we die grote vuren van de
oliebeweging in Dharan zullen zien? Dan in eens is ’t er. Wat? Dat realiseer je je niet
op ’t moment, maar ’t is er. Door het linkerraampje zie je ’n vuurgloed. Vlakbij. Gele
wappervlammen. Op ’t zelfde moment staat ’n scène uit de film ”A matter of life and
Death” je voor de geest. Brand bij motor drie. Nic is druk bezig, druk en toch vol
komen rustig. Typisch, datje rustig blijft. Niet alleen Nic, maar óók Piet (de gezag
voerder) en Willem en Tonny. Er is alleen volle concentratie. Piet heeft de automa
tische piloot uitgeschakeld, en vliegt nu met de hand. Willem betrapt zich er op, dat hij
ondanks alles zijn bericht heeft afgestuurd en is er zeker van, dit goed te hebben
gedaan. In gedachten weet hij z’n tweede zender voor telegrafie op de nachtpeilfrequentie en de telefoniezender op de noodgolf. Dat zit dus goed. Nic zag één tel voor
die vlammengloed het vermogen van motordrie teruglopen, finaal terug. Inlaatdruk.
benzinetoevoer en olietemperatuur "normaal”, flitste het door zijn brein. "Vaanstan
den” is het automatisch bevel in zijn bol en hij werkt rustig, maar toch verbazend snel
de voorgeschreven handelingen af. Benzinetoevoer dicht, kooldioxydeblusser op nr.
drie geschakeld, maar nog niet open. Mengsel dicht. Nog met blussen, eerst kijken wat
ie doet als ie stopt. In ’n fractie van lijd staat nr. drie stil en de vlammen zijn weg. Onze
moerenboer werkt rustig door. Magneten af. Generator af, terwijl intussen zijn
hersens op volle toeren draaien. Wat was de oorzaak? Alles, dus ook deze motor, was
volkomen goed, toen we uit Karachi weggingen, anders wasje trouwens niet eens
gegaan. ” ’n Getordeerde as?” Niet waarschijnlijk bij ’n motor, die loopt op kruissnel
heid, terwijl je niets aan toeren of vermogen verandert. Dat vuur was helemaal niet
erg, ’n verschijnsel van ”na-ontsteking”. Je benzine brandt niet in de cylinders, maar
in de uitlaai. Nog meer mogelijkheden flitsen door z’n brein, maar de een na de ander
verwerpt hij aan de hand van wat de instrumenten hem vertelden tijdens het gebeurde.
Dus toch ’n getordeerde as? Piet laat Nic rustig z’n gang gaan. Zo'n jongen kent z’n
vak, laat die maar doen wat op het moment nodig is. Willem krijgt opdracht om te
vragen naar 8000 voet te mogen zakken. We vliegen 14000 voet en nu op drie motoren
kan je beter lager zitten, daar is de westenwind, die je tegen hebt, minder sterk. Kostje
dus minder vermogen. Binnen een minuut is het antwoord van Basrah er. Geen ver
keer in je nabijheid tussen 6000 en 16000 voet, zakken naar 8000 voet O.K. Tonny
heeft op z’n kaart al uitgerekend hoe lang het duurt, om naar ’n uitwijkhaven te vlie
gen en welke koersen er eventueel gestuurd moeten worden. Ieder doet z’n werk. Piet
en Nic zijn samen aan het overleggen, ’n Getordeerde as. Dat betekent 'n nieuwe
motor erin, maar die moet van Amsterdam komen. Naar Caïro is nog 6,5 uur. Als het
niet nodig is, ga je dat ’s nachts op drie motoren over die woestijn niet doen. Terug
naar Karachi is ook niet alles. Piet’s beslissing is kort maar krachtig. We gaan naar
Basrah en zien daar verder. Tonny geeft de nieuwe koers, 38 graden naar het noorden
opsturen, en berekent, dat we nog 2 uur en 12 minuten te vliegen hebben.
Terwijl de Constellation naar 8000 voel zakt, krijgt de arme Willem ’t druk. Behalve
het gewone werk, dat is positiemeldingen, uurlijkse weerberichten van Basrah, Bag
dad, Abadan, Dharan, Bahrein, Sjahrjah, nu nog ’n stel extra telegrammen. Eerst naar
Basrah. "We vliegen op drie motoren, gaan niet naar Caïro, maar komen naar Basrah.
Waarschuw KLM grondpersoneel. Regel accommodatie voor 40 passagiers.”
Logisch, je weet niet hoe lang het duurt. Stop de passagiers voorlopig maar in een bed.
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dat slaapt altijd nog beter dan in een machine en het is tenslotte nog nacht. Dat Basrah
is dus voor elkaar. Nu Cairo waarschuwen, dat we naar Basrah gaan met opgaaf van
redenen. Maar dat is vlugger gezegd dan gedaan. Cairo is ’s nachts nog wel eens minder
vlug met antwoorden. Overdag is dat niet zo moeilijk, je roept hem en geeft na die
oproep S.E.G., dat is Arabisch en betekent Sabag el Gher, "goede morgen" of zo iets.
Daar trapt ie meestal direct in met een Arabische riedel waar je niets van snapt, maar
het tweede toverwoord is Esh Khurak, "Dank U wel". Altijd goed of zoals de Frans
man zegt: "Avoir ce poule" (hebben die kip) en daar gaat het om. Willem berekent
snel wat een Linguaphone-cursus "Arabisch" moet kosten. Dan weet je wat je ’s
nachts moet zeggen tegen die lui. Hij roept Cairo diverse keren, maar geen antwoord.
Gelukkig dat Cairo op dezelfde radiofrequentie werkt als alle grote Europese lange
afstandzenders voor vliegtuigen. Dan eerst Amsterdam maar geroepen. Die komt
prompt. Weer ’t bericht van die drie motoren en dat we naar Basrah gaan. Meteen ’n
afspraak gemaakt om ieder uur op ’n bepaalde tijd naar ons te luisteren. O.K. seint
Amsterdam. Bedankt, seint Willem. Nu Cairo maar weer eens opgeroepen. Geen
antwoord. Maar dat zit ’m niet glad. Want daar begint half Europa te gillen en te
fluiten: SUO (Cairo), de HEW (Genève), HEZ (Zürich), PHK (Amsterdam), ONB
(Brussel) IOA (Rome), SWA (Athene), zelfs Stockholm, Kopenhagen en Khartoum
doen mee. leder brult: Cairo, je wordt geroepen door de PH TDC. Mooi zo jongens,
net ’n vogelkooi met al die seintoontjes. ’t Geeft je toch een prettig gevoel, dat zo ieder
een naar je luistert, en weet wat er aan de hand is. Genève heeft SUO het eerst te
pakken en geeft hem meteen de volle maat. QRZ PHTDC fr. 10 min. (U wordt al 10
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minuten door PHTDC geroepen.)
t Laconieke Oosterse antwoord is Sri QRN (’t spijt me, maar ik heb nog al veel last
van storing). ”Hij wel.” Afijn, de verbinding is nu gauw voor elkaar en de KLM in
Cairo wacht dus niet tevergeefs op ons. Inmiddels zitten we dwars van Bahrein en de
steward brengt ons het uurlijkse kopje koffie en vraagt, wat we er bij willen hebben.
Ons laconieke antwoord is ” ’n dubbele recht op en neer.” Weetje zeker, dat je toch
niet krijgt, maar ’n broodje met kaas kan er wel af. Hij vertelt nog, dat de oassagiers
niets gezien hebben. Jammer, want zo’n vuurwerk zie je niet iedere dag. Ais we
Amsterdam weer aan de draad hebben, kunnen we de vraag van de technische dienst:
wat is er?” nog niet definitief beantwoorden. Maar vragen om ook na de landing te
blijven luisteren. Dat zullen ze doen. Als we Basrah naderen en vergunning hebben
naar 2000 voet te zakken, zegt Willem aan de gezagvoerder en Tonny, die inmiddels
ook op de bok is gaan zitten, dat ze met de verkeerstoren kunnen gaan praten. Praten
vlak bij het veld gaat vlugger dan seinen en als je er dicht bij bent, heb je ook behoor
lijke verbinding. Willem vraagt gekscherend aan Piet: ”wat voor kans had je je zelf
gegeven, als je geen telegrafist had gehad, maar ’t met die praatboel had moeten
redden, toen je daar hoog en ver van alles zat?” Piet’s antwoord is 'n brul: ”ga je weg?”
Tonny schiet in een lach. Niczegt: ”je moet niet hengelen” en alle vier zijn we er zeker
van: helemaal geen kans, dat iemand er iets van verstaan had. En dat blijkt zelfs nu.
Basrah vraagt namens de KLM wat er aan de hand is. Wij proberen het zo eenvoudig
mogelijk te vertellen. Drie, vier keer. Maar hij kan er niet achter komen. Toch is het in
goed Engels, want Tonny. nog Engelser dan ’n Oxford-speaking Lord, geboren en
getogen in Albion, is de man, die de boodschap doorgeeft. Nee, daar ligt het niet aan.
Oh ja, als je de gewone korte standaardzinnen of woorden gebruikt, dan zijn er hele
maal geen moeilijkheden. We hakken de wanhoopsconversatie-knoop door met de
mededeling: "Inform KLM aftcr landing.” Dat doen wij ook. Na de landing worden
eerst de passagiers ondergebracht. Nic met z’n tweede en de grondmecano's hebben in
’’no time” kappen en beplating van Nr. 3 los en staan al op trappen te neuzen onder
het licht van een paar schijnwerpers. Piet en Willem zijn naar boven, naar de verkeers
leiding om een en ander uit te leggen en te vragen hoe de verbinding Basrah-Amsterdam is. Wel vlot, maar niet direct, is het antwoord. Ze schatten twee uur nodig te
hebben om een antwoord uit Amsterdam te hebben op door ons te sturen telegram
men. Dat duurt te lang. Of wij het zelf vanuit de machine mogen doen? Daar is geen
bezwaar tegen. Zo, dat is voor elkaar. Nu kan je bij wijze van spreken over de seinsleutel met Schiphol telefoneren. Als ze op het platform komen, wordt de kist al met een
trekker naar de hangar gesleept, maar dat is niets voor de telegrafist. In zo’n ijzeren
kooi kan je je radio wel afschrijven. Hel toestel blijft dus op een hoek van het platform,
listig met de staart naar het noordwesten, richting Amsterdam. Dan haal je tenminste
het meest uitje radio. Gauw even Amsterdam geroepen en gevraagd: hoe hoort (J mij?
Niet keihard, maar toch helder, is het antwoord. Wilt U ons in de gaten blijven
houden? vraagt Willem. Natuurlijk, seint Amsterdam. De mecano’s zitten ondertus
sen zwaar met sleutels en tangen aan Nr. 3 te werken. Ze moeten wel heel zeker zijn
van hun zaak, want een nieuwe motor laatje zo maar niet komen. Moetje eens uit
rekenen wat dat kost. De tweede telegrafist, die ook belast is met de boordadministratie, dus een vakman in belading van de machine, heeft aan de hand van zijn papieren
de nodige bagage uitgeladen. Onze passagiers, die zijn toevertrouwd aan de goede
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zorgen van stewards en stewardess, hebben hun kamers gekregen en met een paar
minuten hebben ze hun bagage. Op het donkere, stille platform staat alleen in een
hoek de haast spookachtig verlichte machine met kleine mensjes op hoge trappen
druk aan het werk. Nic moest van Schiphol een advies hebben en Willem duikt weer
achter zijn radio en weer vliegen punten en strepen razend snel rhytmisch door de
aether en binnen vijf minuten is er antwoord. Er begint iets van spanning te groeien.
Nic is er achter, dat het geen getordeerde as is en kan nu methodisch doorzoeken en na
een half uur vertelt hij de oorzaak gevonden te hebben. Een van de meest fantastische
storingen. Het bleek, dat een magneet uit phase was geraakt. Heel gewoon even niet
gepakt op de tandwielaandrijving, hoewel er geen millimeter speling in zat. Iedereen
zegt: ”Nic, jongen, weetje dat nou wel zeker?” Zo in de geest van: ’t Is om een morele
schok te vermijden, dus kan je niet zomaar zeggen, dat ie gek is. Maar een mecano, die
uitvindt, dat kamwielen, die stevig op elkaar lopen, zomaar verspringen, moet toch
minstens een paar maanden met vacantie, of zo. Een van de grondmecano’s is inmid
dels al met de jeep weg om uit het voorraadmagazijn een nieuwe magneet te halen,
terwijl Nic met zijn tweede al staan te schroeven om dat springertje los te maken. Hij
zegt: verwisselen en proefdraaien en deze springer nemen wij tegelijk mee naar
Amsterdam. Zo’n jongen toch. Net wil iedereen, die zich als weldenkend mens meent
te moeten gedragen, zich witheet maken over tijdverspillen en zo, als uit het duister,
zeg maar als de goede reus uit het sprookje, of als een operaheld door een nepdeur,
onze brave Tonny in de lichtkegels der schijnwerpers met een akelig groot blad, over
dadig gevuld met nog veel grotere glazen koude kwast, verschijnt. "Anybody happy?”
vraagt hij, onze rode hoofden natuurlijk toeschrijvend aan de koele subtropische
nachtlucht. ”1 thought you people might be thirsty.” In een oogwenk verslikt ieder
zich haast in z’n kwast vanwege de agitatie, behalve onze moerenboer, die brult ergens
onder de kap vandaan: "geef me die platte sleutel even aan.” Ineens dringt het tot ons
door, dat deze man werkt en wij ons staan op te winden met misschien wel ondoor
dachte critiek. Nic krijgt z’n sleutel èn z’n kwast, ’t Duurt nu niet lang of de nieuwe
magneet zit stevig geborgd op zijn plaats, kappen gaan dicht, trappen weg en er zal
worden proefgedraaid. Traag draait de propeller op de startmotor, 10.15 slagen, 20
slagen en als mèn denkt: ”Zie je wel,” zegt nummer drie: ”Zie je wel” en begint
prachtig te lopen, eerst op 1200 toeren en als alles op temperatuur is, 1500, 2000 en
dan oorverdovend naar startvermogen 2800 toeren. Al die ”Zie je wel”-mensen staan
nu vlak bij elkaar, kijken elkaar eens aan. Zeggen hoefje niets, want elkaar verstaan is
er bij dit lawaai niet bij. Maar er gaan duimen omhoog. "Ouwe jongens” betekent dat.
Als Nr. 3 tot rust komt en nog even staat uit te draaien, steekt Nic z’n hoofd door het
cockpitraampje en steekt óók een duim op. De meester geeft z’n fiat, 't is dus prima
voor elkaar. Snel wordt er nu overlegd. Het beste is de passagiers te laten slapen tot
morgenochtend. Als Caïro geen dringende lading heeft, kunnen wij rechtstreeks naar
Rome vliegen en weer flitsen morseseinen door de lucht. Eerst Caïro aan de draad, dan
toestemming aan Amsterdam gevraagd en tegelijk verteld, dat alles nu in orde is en
wat de oorzaak was. Het gaat nu allemaal vlot. Caïro zal zijn dringende lading van
middag met de extra Skymaster meegeven. Amsterdam krijgt een lijst van passagiers,
die nog door moeten na aankomst op Schiphol. Daar kan dus rekening mee gehouden
worden, nu wij achter zijn op onze dienstregelingstijd.
Als de zon een paar uur boven de horizon staat, komen 40 uitgeslapen passagiers met
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een opgefrist en uitgeslapen bemanning aan boord en start de machine met bestem
ming Rome. Piet zit weer op de bok, Nic achter z'n orgel, Willem neemt massa’s weer
berichten en verzorgt de vluchtveiligheid, Tonny rekent uit, dat we over 15 minuten
dwars van Heraklion zitten. Als alles goed gaat, zijn we met 4 uur vertraging in
Amsterdam, ’t Is veel . . . maar het had erger gekund.
25 januari 1951.
René Charet du Rine.
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Hoofdstuk 7

De telefonie komt op
Terwijl aan de ene kant het telegrafistenkorps van de KLM in de eerste na
oorlogse jaren zeer snel in omvang toenam - van 46 telegrafisten op 1 januari
1946 tot ruim 300 op 1 januari 1950 waren er anderzijds steeds sterker
wordende vermoedens, dat het met de telegrafie in de luchtvaart een af
lopende zaak zou worden en dat van al degenen die na de oorlog in opleiding
waren en werden genomen, vermoedelijk geen enkele de pensioengerechtig 
de leeftijd als telegrafist zou halen. Wat was namelijk het geval?
Het na de oorlog snel aanwassende korps verkeersvliegers, niet alleen bij de
KLM maar bij alle luchtvaartmaatschappijen, werd voor een groot deel
gevormd door ex-militaire vliegers, die tijdens de oorlog transportvliegtuigen
hadden gevlogen en nu als gevolg van de grote vraag naar verkeersvliegers
gemakkelijk een baan als zodanig, in de burgerluchtvaart konden vinden. De
KLM had b.v. eind 1948 in totaal 297 vliegers in dienst van niet minder dan
twaalf nationaliteiten. Ongeveer de helft hiervan waren buitenlanders, voor
namelijk Engelsen, Amerikanen en Canadezen. Veel van deze vliegers
hadden een ruime ervaring met telefonie, dankzij het gebruik in de oorlog van
geperfectioneerde VHF-apparatuur voor direct contact met de verkeers
leiding in de naaste omgeving van het vliegveld. Deze z.g. Aerodrome
Control gaf een heldere, storingsvrije ontvangst, maar met een beperkte reik
wijdte. Bovendien hadden de vliegers die gewend waren om in NoordAmerika te vliegen daar altijd gewerkt op telefonie met het systeem van de
radio-ranges, gerichte radiobakens waarvan er vóór de oorlog in Amerika
rond 350 in gebruik waren. Zij werkten in de 200-400 KHz band en stelden
een vlieger in staat om, onafhankelijk van radiopeilstations, zijn positie te
bepalen. In Europa gebruikte men dezelfde frequenties (middengolf) voor
communicatiedoeleinden, in combinatie met een uitgebreid net van grondpeilstations. Op verzoek van de vlieger werd zijn positie op de grond gepeild
en aan hem doorgegeven, een systeem dat zeer snel en efficiënt werkte. Deze
grondpeilstations werkten samen in groepen van drie of vier en vlak voor het
begin van de tweede wereldoorlog waren er in Europa al rond veertig van
deze groepen in bedrijf. Werd bij het Amerikaanse systeem dus de positie van
het vliegtuig in de lucht bepaald, in Europa gebeurde dat op de grond.
Het Europese systeem begon echter al vlak voor de oorlog een soort verzadi
gingspunt te bereiken op de MF/DF frequenties (kortegolf) zodat men gelei
delijk moest gaan uitwijken naar HF frequenties, waarbij echter de DF
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(direction finding, de peilfunctie dus) onmogelijk was. Maar dit verzadigings
punt werd pas enkele jaren na de oorlog opnieuw bereikt. Men kreeg toen
echter bovendien met een heel ander aspekt van de zaak te maken, namelijk
dat het voorheen volledig gescheiden luchtverkeer in Europa en NoordAmerika, nu als gevolg van het totstandkomen van transatlantische lucht
verbindingen, in elkaar ging overlopen. Bovendien had men in de Ameri
kaanse bezettingszone van Duitsland al te maken met Amerikaanse telefonie-systemen voor het radioverkeer en de luchtverkeersbeveiliging. Het werd
dan ook al snel duidelijk, dal op de duur het naast elkaar voortbestaan van het
Europese en het Amerikaanse systeem, niet meer mogelijk zou zijn en dus
een van de twee het onderspit zou moeten delven.
Nu was het een feit dat de Amerikanen al in een heel vroeg stadium hadden
geprobeerd om de zaken naar hun hand te zetten. Tegen het eind van de
tweede wereldoorlog werd door de Amerikaanse en de Britse luchtmacht het
Combined Air TrafTic Advisory Committee opgericht, met het doel om het
verkeer met militaire transportvliegtuigen in Europa te regelen. Er werd na
enige tijd een vergadering bijeengeroepen in Parijs (van 19 april-6 mei 1945),
waar men ook vertegenwoordigers van de diverse Europese geallieerden voor
uitnodigde. Nederland werd daarbij vertegenwoordigd door de KLM-telegrafist Van der SchaafT, aan wie van tevoren was meegedeeld, dat hij het beste
alleen maar kon luisteren en niets zeggen. Dit laatste was in zekere zin een
overbodig advies want Van der SchaafT werd sprakeloos van verbazing toen
de Amerikaan die het woord voerde op een gegeven moment een speciale
kaart van Europa onthulde waarop al een heel netwerk van z.g. radio-ranges
was getekend, hetzelfde systeem dat de Amerikanen "thuis” gebruikten en
dat zij nu "even” in Europa wilden gaan invoeren. Maar na van de eerste ver
bazing te zijn bekomen hebben de vertegenwoordigers van de Europese
landen toen toch hun mond maar opengedaan met het gevolg, dat van het
hele Amerikaanse plan om in Europa de zaken even op hun manier te
regelen, niets terecht is gekomen.
Toch werd het wel duidelijk dat men ook in Europa uiteindelijk niet om de
telefonie heenkon, met name voor het doorlopende directe contact met de
verkeersleidingscentra. Ook vliegtechnisch ging dit een rol spelen. Op de
korte lijnen naar b.v. Londen en Parijs deed de Dakota met zijn snelheid van
rond 250 km/u er ongeveer twee uur over, maar in 1948 werd op deze lijnen
door de KLM de Convair-240 in dienst gesteld, een veel sneller vliegtuig, dat
de vlucht in ongeveer een uur en 20 minuten volbracht. Er moest dus vlugger
gewerkt worden en er was voor het radio-navigatiewerk gewoon niet zoveel
tijd meer als vroeger. Ook was de tijd die het vliegtuig in de omgeving van de
luchthaven doorbracht voor de voorbereiding tot de landing en waarbij de
vlieger in direct telefonisch contact stond met de verkeerstoren, vergeleken
met de totale vliegtij groter, en juist die korte lijnen kwamen dus in eerste
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instantie in aanmerking voor een totale overschakeling op telefonisch
verkeer voor de gehele vlucht. De dikwijls minder goede verbindingen en
minder duidelijke verstaanbaarheid nam men dan op de koop toe.
Deze ontwikkeling begon zich in de laat-veertiger jaren al vaag op de achter
grond af te tekenen. Vanzelfsprekend ging dit aan het telegrafistenkorps van
de KLM niet onopgemerkt voorbij en men kon dan ook meermalen de
suggestie horen of lezen, dat de telegrafist waarschijnlijk zijn langste tijd aan
boord had gehad. Omdat regeren nu eenmaal vooruitzien is, ging men zich in
die kringen dan ook in dit vraagstuk verdiepen en zich met name afvragen
wat er met al die telegrafisten zou moeten gebeuren als er eens geen telegrafie
meer zou zijn. In eerste instantie kwam daarbij de vraag aan de orde of men
hen geen andere taken aan boord kon toebedélen. Veel telegrafisten waren
b.v. in het bezit van het diploma navigator en buitenlandse maatschappijen
hadden met name op de Noordatlantische route dikwijls een extra navigator
aan boord. Bij de KLM had men echter de gewoonte om een derde vlieger
mee te nemen, meestal een jonge collega, die wat ervaring in het interconti
nentale verkeer moest opdoen en daarom o.a. onderweg de navigatie voor
zijn rekening moest nemen. Voor aparte navigators zou dus bij de KLM niet
direct plaats zijn. Wel werd al van de telegrafist verlangd, dat hij de afstem
ming van de automatische richtingzoeker in het oog hield. De bediening hier
van geschiedde gewoonlijk door de vliegers, die daarvoor een eigen bedie
ningspaneel hadden, maar een duplicaat daarvan bevond zich op de plaats
van de telegrafist, die dus kon zien wanneer de vlieger eraan draaide en wat hij
dan afstemde en ook wanneer de naald van de indicator naarachteren draaide
en het vliegtuig dus over het baken vloog. Dit apparaat was in de oorlog ont
wikkeld door de Amerikanen en voor de vele oorlogsvliegers, die in het alge
meen maar matige navigators waren, was het een zeer belangrijk en geliefd
hulpmiddel. Na het passeren stemde men af op een volgend baken, dat op de
routekaart stond vermeld en men vloog dan gewoon de naald achterna. Elk
baken gaf bovendien automatisch, in een zeer langzaam tempo, zijn eigen
roepletters, zodat ook niet-geoefenden die gemakkelijk konden opnemen.
Van de telegrafist werd verlangd dat hij bij zeer zwakke ontvangst met veel
luchtstoringen de afstemming zo goed mogelijk bijregelde. Omdat het appa
raat erg nauwkeurig was leende het zich ook uitstekend voor het nemen van
peilingen, wat de radiotelegrafist meestal ongevraagd deed en wat door de
vliegers zeer op prijs werd gesteld.
Omdat er vooral onder moeilijke omstandigheden veel afhing van een goede
samenwerking tussen een gezagvoerder en een telegrafist werden, zij niet
alleen per route ”los” verklaard, d.w.z. geschikt om op een bepaalde route
dienst te doen, maar bovendien werd een gezagvoerder op zo’n route een tijd
lang min of meer vast ingedeeld en kreeg hij daarbij altijd dezelfde telegrafist
mee. Deze vaste combinaties van vlieger en telegrafist werden van groot
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Foto64 Op het oude Schiphol ondereen Constellation.
Ook deze levende have werd door de telegrafist-boordadminislrateur beheerd.
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belang geacht, met name voor de buitenlandse KLM-vliegers, omdat een
vaste telegrafist veel beter in staat was om taalmoeilijkheden te overwinnen
en ondanks die barrière toch snel te begrijpen, wat zijn vlieger bedoelde en
omgekeerd.
Een andere functie, die men met name aan de tweede telegrafist ging opdra
gen, was die van boordadministrateur, onder meer op de lange Indiëroute.
Kort na de oorlog, in 1946 en 1947, nam men hiervoor zelfs een apart beman
ningslid mee, maar om verschillende redenen, o.a. uit bezuinigingsoverwegingen, is men hier weer van afgestapt en moest een ander bemanningslid het
"vliegende kantoorwerk" erbij doen. Een tijdlang was dit een van de
stewards, maar later werd het de vaste taak van de tweede telegrafist. Passa
gierslijsten, vracht- en postmanifesten en stuwplannen moesten voor ieder
traject worden verzorgd en bijgehouden, het logboek moest steeds worden
ingevuld en men had ook de zorg voor waardezendingen en diplomatieke
post. Toch was dit werk zwaarder dan men wellicht denkt. Na afloop van de
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vlucht b.v. stond de telegrafist-boordadministrateur nog een hele tijd, soms
bij nacht en ontij, onder het vliegtuig om toezicht te houden bij het laden en
lossen, bij een dikwijls tropische temperatuur, terwijl hij al een lange, ver
moeiende dag achter de rug had. Hij had het moeilijk genoeg want ondanks
hangsloten en zaklampen werd er hier en daar gestolen als de raven. Toch
kon men trots meedelen dat in het eerste jaar, waarin de combinatie telegrafist/boordadministrateur dienst deed, de KLM rond ƒ 700.000,-aan schade
claims werd bespaard! Onder meer daarom zette het bij diverse telegrafisten
kwaad bloed, dat zij voor het verrichten van de boordadministratie, niet extra
werden betaald, maar dat dit als een normaal onderdeel van hun taak aan
boord werd beschouwd.
In verband met het vervoer van diplomatieke post en goederen aan boord van
de KLM-vliegtuigen werden de telegrafisten officieel van regeringszijde aan
gewezen als diplomatieke koeriers, wat wilde zeggen dat zij persoonlijk aan
sprakelijk waren voor de aan hen toevertrouwde zendingen, waarvoor zij bij
ontvangst moesten tekenen en bij afgifte ook weer moesten laten tekenen. In
1948 kwam een bepaalde KLM-tclegrafist in moeilijkheden, omdat hij
tijdens een vlucht naar Kopenhagen een diplomatiek stuk vlak voor zich op
de vliegtuigzender had gedeponeerd en als gevolg van de verhitting van de
zender tijdens de vlucht was de enveloppe aan het apparaat gaan vastkleven,
doordat de lakzegels gesmolten waren. Hoewel de telegrafist het stuk na aan
komst in Kopenhagen voorzichtig losmaakte kon hij niet voorkomen dat de
beschadigde zegels onleesbaar waren geworden. Hij ging daarop persoonlijk
de envelop aan de grond-stewardess op het plaatselijke KLM-kantoor over
handigen met daarbij een verklaring waarom de zegels beschadigd waren.
Buitenlandse Zaken liet het daar niet bij en verlangde later van de KLM een
officieel rapport over deze beschadiging, in welk rapport de KLM meedeelde:
"Zoals u bekend mag zijn worden radiozenders tijdens het gebruik zeer
warm", plus een betuiging van spijt en de verzekering dat zoiets niet meer zou
voorkomen. Voor de betrokken telegrafist had de geschiedenis een happy
end: hij stapte later met de genoemde grond-stewardess naar het stadhuis.
Overcompleet
Al in 1949 kreeg men bij de KLM met het probleem te maken, dat er een
overcompleet aantal telegrafisten was. Dat werd (nog) niet veroorzaakt door
een overschakeling op telefonie, want daarvan was op dat moment nog
nauwelijks sprake, maar het was een gevolg van de consolidatie van het
KLM-bedrijf na de spectaculaire groei in de eerste na-oorlogse jaren. Een en
ander zou tot gevolg hebben dat er in de zomer van 1950 al dertig telegrafisten
teveel zouden zijn en als dan, zoals de bedoeling was, een begin zou worden
gemaakt met de introductie van telefonie zou dit aantal nog twintig hoger
komen te liggen. Daar kwam nog bij, dat er ca. 60 telegrafisten in militaire
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dienst waren, die uiteraard na hun demobilisatie bij de KLM zouden willen
terugkeren en bijgevolg het overcompleet nog groter zouden maken.
r was voor de KLM geen sprake van, dat men deze mensen zonder meerde
aan zou uitsturen. De directie was dan ook eind 1949 accoord gegaan met het
opnemen van een artikel in de Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO)
\oor et \ liegend personeel, waarin zij zich op dit punt duidelijk vastlegde.
Het bewuste Artikel 18 luidde namelijk als volgt:
Voor het geval, dat door voortschrijding der techniek en/of wijziging van
nationa e of internationale luchtvaartwetten de samenstelling der vliegtuigbemanmngen verandering zou ondergaan en daardoor een teveel aan Nederan. $e P1 °^en' radiotelegrafisten of boordwerktuigkundigen zou ontstaan,
ver in t de KLM zich dit overtollig geworden Nederlands vliegend personee , voor zover dit naar haar mening daarvoor geschikt is, zoveel mogelijk
°°rPP1.80^0^11^ een andere taak als bemanningslid der vliegtuigen te geven,
zulks bij voorrang boven anderen bij overigens gelijke geschiktheid. Voorts
ver indt de KLM zich degenen, die niet als zodanig tewerk kunnen worden
geste zoveel mogelijk elders in het bedrijf functies te geven, waarvoor zij
naar aar mening geschikt zijn, zulks bij voorrang boven niet bij haar in
dienst zijnde personen.”
Een van de eerste stappen die de KLM nam, was het aanleggen van een lijst
met namen van telegrafisten die eventueel omgeschoold zouden kunnen
wor en tot vlieger. Dit was op zichzelf geen eenvoudige zaak want ook de
over e’d, in dit geval de Rijksluchtvaartdienst, had hierin zeggenschap,
om at die omscholing zou moeten plaatsvinden bij de Rijksluchtvaart’terWIjI de koslen hiervan voor 2/3 door het Rijk en voor 1/3 door de
1 p •• .ZOuden wor(^en gedragen. Bovendien stelde het Rijk een maximum
ee tij sgrens van 30 jaar. Tevens werd nog 60% van de hiervoor in aanmer
king komende kandidaten afgekeurd.
Een andere mogelijkheid die werd bestudeerd was, om ca. tien telegrafisten
om te scholen tot boordwerktuigkundige. Verder zou er op 2 januari 1950 een
nieuwe opleiding beginnen voor stewards en aan rond 60 telegrafisten werd
per nef geadviseerd om zich vrijwillig voor deze opleiding aan te melden
zodat zij dan per 1 april 1950 als steward zouden kunnen gaan vliegen. Hier
voor adden zich eind 1949 in totaal zeven candidaten opgegeven, zodat er in
een e envergadering van de VRKLM op 29 december op werd aangedron
gen, dat nog meer telegrafisten dit voorbeeld zouden volgen; ook zij die geen
uitnodigingsbriefdaarvoor hadden ontvangen konden zich melden,alszijdat
vVw en overvl°ede werd nog meegedeeld, dat telegrafisten, die binnen
e
een andere werkkring hadden gevonden bij een eventueel toekoms ig te ort aan telegrafisten, het eerst in aanmerking zouden komen om deze
p aatsen in te nemen. Achteraf is gebleken, dat men wel een beetje paniekerig
e wer was gegaan en dat het met het over-compleet worden van de telegra-
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fisten alleszins is meegevallen. Op 27 april 1956 adverteerde de KLM alweer
dat zij gegadigden zocht voor de opleiding tot telegrafist en zelfs in 1959
werden nog 30 op non-actief staande telegrafisten in actieve dienst terug
geroepen.
Niettemin was het duidelijk dat er veranderingen voor de deur stonden. Er
was b.v. binnen de IFALPA, de internationale federatie van verkeersvliegersverenigingen, een stroming ontstaan om de cockpitbemanningen uitsluitend
uit vliegers te laten bestaan, die dan tevens het andere werk erbij deden. Als
voorbeeld werd in dit verband de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij
Avianca genoemd, die begin 1950 een dienst tussen Bogota en Rome opende
met Douglas DC-4 toestellen, waarvan de cockpitbemanning uitsluitend uit
vier vliegers bestond, die tevens de bevoegdheid als boordwerktuigkundige,
navigator en telegrafist hadden en die "langs de gehele route alle verbindin
gen per telefoon onderhielden". Het is wellicht begrijpelijk, dat hierop met
name door de VRKLM, fel werd gereageerd; men stelde in een reactie, dat op
dergelijke vluchten de veiligheid beslist sterk in het gedrang moest komen,
omdat men met name boven de oceaan met telefonie (toen nog) niets kon
beginnen. Verwezen werd ook naar de Amerikaanse militaire lucht
transportdienst, die in het algemeen van telefonie gebruik maakte, maar met
name op oceaantrajecten, altijd een telegrafist aan boord had, omdat die in
geval van nood beter en sneller een positierapport kon uitzenden dan met
telefonie mogelijk was. Het moest toch aan de passagiers een groot gevoel van
veiligheid geven, dat hun vliegtuig in voortdurend contact was met allerlei
grondstations en schepen, die doorlopend op de hoogte waren van de positie
van het vliegtuig zodat, wanneer dat nodig mocht zijn, direct hulp geboden
kon worden. KLM-telegrafist Van der Schaaff stelde dan ook voor, dat de
KLM in haar advertenties o.a. als tekst zou opnemen: "Aan boord van onze
vliegtuigen bevindt zich een modern en uitstekend uitgerust radiostation,
bediend door een specialist, waarmee doorlopend in verbinding wordt geble
ven met begin- en eindstation, alsmede met schepen, teneinde de vlucht op
de veiligste en meest comfortabele wijze te doen verlopen, daar de gezag
voerder voortdurend van veranderingen in de weersomstandigheden op de
hoogte wordt gebracht.” Een mededeling in die geest is inderdaad een tijdlang
onder de aandacht van de passagiers gebracht.
Van betekenis was in dit verband het gebruik van de z.g. weerschepen. De
ICAO (International Civil Aviation Organisation) had speciaal voor het
transatlantisch luchtverkeer een beveiligingssysteem ontwikkeld, waarbij op
26 punten in de Atlantische Oceaan permanent schepen waren gestatio
neerd, geleverd en bemand door de belangrijkste aan dit verkeer deel
nemende landen. Deze schepen verzamelden op gezette tijden weerkundige
gegevens en zonden aan de hand daarvan geregeld weerrapporten uit, terwijl
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V°.°r ver Cfe Inf°rrnaties (positiebepalingen b.v.) in contact bleven
pewp • ?rV iegen..e 'J,eêtuigen. De rol van deze schepen is nooit spectaculair
iiói z>CS maarziJ zlJn van bijzonder grote betekenis geweest vooreen veilige
Rii dJT?l5ansat*ant’sch luchtverkeer, vooral in de beginjaren.
t
.
lu .. ’gde men rond 1950 het standpunt, dat telefonie alleen vervpii;ok°r .ZOU Z1JO op korle trajecten, wanneer het gebruik daarvan de vlieg.
eid V°?r
vo^e ipO°/o zou garanderen. Een standpunt, dat was
t
e eerstc ervaringen op dit gebied. Op 2 augustus 1948 had men
ei een UC -3 waarop een ervaren telegrafist dienst deed , een vlucht Amsterr? CF|~ Tu b°ven-Frankfort-München v.v. uitgevoerd, met name om
r
Ults an el door de Amerikaanse bezettingstroepen gebruikte telenS.ee.m te beoordelen. De telefoniezender aan boord van de gebruikte
reikwijdte van 60 mijl en matige luchtstoringg bedierf zowel
klSt t
6 ? KHZ’ °P de VHF
al,es beter, maar ook hier was de
kpih * d*
wisse*end- De telefonisten op de grond hadden hun luidsprekers
pr
J aa? e2 re^e’den ze niet bij op de vliegtuigzenders; bovendien waren
. uu JrC U\ sprekers méén enkel vertrek, zodat het nogal een door elkaar
ra c wer dat moeilijk te verstaan was. De Amerikaanse verkeersleinn^SfWCr en geh° pen door z.g. Fixer Services, die op verzoek nauwkeurige
les gaven e telefoniebezwaren werden door de Amerikanen onder"ge.n ,OOrgebruik te maken van een groot aantal kanalen en dooreen groot
i
aLtSatIOn^ te *aten deelnemen aan het opvangen en doorgeven van
M’1C kCn Cn a die s^a^ons hadden directe telefoonlijnen met Frankfort en
m ^d Cn
en 010651 beel duidelijk het gewenste station oproepen, viermaai de naam van het station tegen éénmaal de roepletters van het vliegtuig.
t Va fen. ?vas verder, dat de ontvangst op telefonie veel sneller door
aimosiensche storingen verknoeid werd, dan morseseinen vooreen geoefend
1Sl • j°Ch bleek het Amerikaanse systeem in de praktijk goed te
werken, in ieder geval voorde Amerikanen zelf.
Proeven op Londen
In 1950 besloot de KLM om op een van haar kortste en dus daarvoor in de
eerste plaats in aanmerking komende internationale routes, de lijn Amsteram'Fon^en’ proeven met telefonie te nemen. Dat gebeurde in de periode
van 4 april tot 1 5 mei 1950. De resultaten op 45 vluchten waren, heel uit
een opend, soms erg vlot, dan weer, zonder dat er een direct aanwijsbare
oorzaak was, uitgesproken slecht. Op geen enkele vlucht had men directe
°eden als Sevo,g van slechte weersomstandigheden en er werd zowel
van HF als van VHF gebruik gemaakt. Men had op VHF veel last van storin
gen, o.a. omdat een bepaald grondstation werd overstemd door een even ver
van et vliegtuig verwijderd station met een krachtiger zender, alsmede door
at een grondstation werd "weggedrukt” door een erboven vliegend vlieg200

tuig. Met name de Brusselse VHF-zender van "Brussels Control”, die veel
sterker was dan die van Amsterdam, bleek een boosdoener te zijn.
De conclusies van deze proefperiode waren dat de telefonie nog veel te
wensen overliet. Gebleken, was o.a. dat het continu luisteren door de vliegers
naar het telefonieverkeer uiterst vermoeiend was omdat het oor zich automa
tisch instelt op de minder goed verstaanbare klanken zodat men vooral bij
storing zeer intensief moest luisteren. Voorts bleek het nodig dat er vaste
zakelijke formuleringen zouden komen voor standaard mededelingen,
omdat veel vliegers bij hun mededelingen, ofwel onvolledig ofwel veel te
breedsprakig, waren. Ook was het gewenst dat er meer HF-kanalen zouden
komen, die vrij zouden zijn van storingen door telegrafiesignalen, wat nu
nogal eens voorkwam. De weerberichtenvoorziening was onvoldoende en
forecasts werden helemaal niet ontvangen. De vliegers moesten nog veel te
veel worden geholpen bij het kiezen van HF of VHF en de telegrafist moest
nog veel te dikwijls ingrijpen. Kortom: een goed functioneren van telefonieverbindingen kon op dat tijdstip nog bij lange na niet worden gegarandeerd.
Overgang op telefonie stond dus nog niet direct voor de deur maar de ontwik
keling in die richting ging toch onverminderd voort. Op 20 januari 1951 werd
een zestal telegrafisten aangewezen als radio-instructeur om speciaal op de
Amsterdam-Londen route de vliegers te instrueren in het gebruik van de
radio-apparatuur en de bij de communicatie gevolgde procedures. Wanneer
een van deze instructeurs aan boord was, zou onderweg uitsluitend van tele
fonie gebruik gemaakt mogen worden. Omdat deze instructie een eerste stap
was op weg naar het vliegen zonder telegrafist, zouden de vliegers ook zelf
voor de vlucht de radio-installatie moeten controleren en het radiologboek
moeten bijhouden.
Er werd aldus van 22 januari tot 2 februari 1951 opnieuw op de Londenlijn
als proef met telefonie gevlogen en in vergelijking met acht maanden geleden
waren er al diverse verbeteringen. De reikwijdte van de VHF was verbeterd,
maar daarmee was ook het storingsniveau toegenomen als gevolg van simul
tane ontvangst. Dat betekende dat er veelvuldig moest worden verzocht om
herhalingen van bepaalde mededelingen, waardoor de gebruikte frequentie
snel verzadigd raakte. Daardoor liep de efficiency van het werken met tele
fonie snel terug terwijl de kans op misverstanden groter werd. Ook kregen
veel vliegers dan de neiging om al snel "begrepen” te melden, terwijl het
bericht maar gedeeltelijk tot hen was doorgedrongen, iets dat bij telegrafie
nooit voorkwam. Andere typische telefoniebezwaren waren het niet van
elkaar kunnen onderscheiden van twee gelijktijdig doorkomende signalen en
het wisselend dienst doen van grondpersoneel in het verkeersleidingscentrum in het Engelse Uxbridge, wat de herkenbaarheid van hun uitzendingen
nadelig beïnvloedde. Het is algemeen bekend dat telegrafisten eikaars
"handschrift" kunnen herkennen aan de manier waarop zij hun seinsleutel
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Foto 65

In volle concentratie: radiotelegrafist A. Kink aan boord van een Dakota. 1947.
A. Knik, Elzenkade 26. Zwanenburg

°°
u ’olc'e^ra^lst v- Leeuwen, uitluisterend in de Convair, toen deze nog uitgerust was
me een volledige telegrafie-inslallatie. Voor hem het radiologboek, waarin alle uitgeseinde en
ontvangen correspondentie aangetekend werd, met minitieus bijgehouden tijdsaanduiding. Een
goedlopend uurwerk was al vanaf de beginperiode een wettelijke verplichting, zowel op scheepsalsop mobiele luchtvaartstations”
J. v. Leeuwen, Surnwntslraat 78, Amstelveen

bedienen.
Waarom dan toch die belangstelling voor de telefonie, als het gebruik van
telegrafie een veel grotere zekerheid garandeerde? In de eerste plaats vereiste
het gebruik van telegrafie twee extra mensen: een telegrafist op de grond en
een in de lucht. Hoe superieur de telegrafieverbindingen op zichzelf ook
waren, zij waren hierdoor kostbaarder en werkten trager als gevolg van deze
dubbele tussenschakel en vooral door de toenemende snelheid in het lucht
verkeer werd die vertraging zo langzamerhand onaanvaardbaar en kreeg een
direct contact tussen de vlieger en de verkeersleiding verre de voorkeur. De
telegrafie zou zich dan ook in de luchtvaart best veel langer hebben kunnen
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Foto 67 Een opname van een radiotelegrafist tijdens een lange vlucht van Manilla naar Sydney,
mei 1955 (Broekhuis), genomen door een passagier, aan boord van een Super-Constellation. De
telegrafist zit rug aan rug met de gezagvoerder, niet zichtbaar op de foto, aan de linker kant van de
cockpit. Hij luistert naar het grondstation met het rechteroor, terwijl hij met het linker
cockpit-instructies en -overleg volgt.
J. Broekhuis, A. Noordewierlaanól, Bussum

handhaven, als men tijdig de beschikking had gehad over z.g. decoders,
apparaten die Morseseinen automatisch in leesbaar schrift omzetten, zoals
met de moderne digitale techniek zeer goed mogelijk is. Maar de telegrafist
was dan toch gedoemd geweest om te verdwijnen, uitgeschakeld door dezelf
de techniek, die hem eens groot en onmisbaar maakte. Men kan stellen dat in
feite de afstand tussen de telegrafist en de vlakbij hem zittende vlieger in de
cockpit groter was, dan die tussen hem en zijn soms op wel 10.000 kilometer
afstand op de grond werkende collega.
Inmiddels waren er andere vege tekenen, die in de richting van een bepaalde
ontwikkeling wezen. Op 16 april 1951 werd in een Bekendmaking aan Tele
grafisten meegedeeld dat men voornemens was om het bedieningspaneel plus
het aanwijsinstrument van de Automatische Richtingzoeker (ADF), alsmede
de Gyrosyn en de Fluxgate koersindicator, van de plaats van de telegrafist te
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verwijderen. Hiertegen werd van telegrafistenzijde scherp geprotesteerd,
omdat hierdoor een overzichtelijke en snelle koerscontrole door de telegrafist
ónmogelijk werd gemaakt, en dat, terwijl men juist de laatste tijd zoveel
n.a .\U had gelegd, op de taak van de telegrafist bij de navigatie en men er
a tij op had aangedrongen dat telegrafisten tevens een bevoegdheid als
navigator behaalden. Ook de mogelijkheid om zelfstandig peilingen te
nemen werd de telegrafist hiermee ontnomen, terwijl ook de controle op de
juiste afstemming van tenminste één ADF hiermee zou komen te vervallen
wat in de praktijk dikwijls heel erg nodig was. Het was b.v. nog niet lang daar
voor een keer gebeurd, dat een toestel, komende uit Amsterdam, dooreen
met direct aanwijsbare fout ’s nachts het vliegveld van Rome - zijn bestem
ming- voorbij gevlogen was, iets dat men alleen door een juiste peiling vanaf
de telegrafistenplaats tijdig had kunnen vaststellen, omdat alle andere
navigatie-hulpmiddelen gestoord en onbruikbaar waren. In diezelfde tijd was
men ook bezig om de gezagvoerders op de Noordatlantische route te bewer
en, om zonder tweede telegrafist te gaan vliegen, iets dat evenmin genade
on vinden in de ogen van de telegrafisten en waartegen met name de toen
malige voorzitter, de heer C. Hoefnagel, zich fel bleef verzetten, ondanks
pogingen van anderen om dit door te drukken. Zolang er nog drie vliegers en
twee werktuigkundigen meegingen op deze route moest ook de tweede telegra ist, die op deze route als onmisbaar werd beschouwd, worden gehand
haafd.
De onrust binnen het telegrafistenkorps leidde ertoe, dat op 24 maart 1952 op
een ledenvergadering van de VRKLM de heer Van Balkom, hoofd General
perations, namens de directie van de KLM aanwezig was om een nadere
toelichting te geven, over het standpunt van de KLM-directie ten aanzien
van de toekomst van het Corps Telegrafisten. Aan het begin van die vergade
ring wijdde voorzitter H. Buijtendijk enige woorden aan oud-voorzitter Hoefnage en aan collega De Waard, die op 22 maart bij het ongeluk met de
Douglas DC-6 "Koningin Juliana" bij Frankfort om het leven waren
ge omen. Vooral het heengaan van Hoefnagel, die vier jaar lang een zeer
strijdbaar voorzitter was geweest, was een zware slag voor het corps. De heer
an Balkom, die toen aan het woord kwam, zei dat zijns inziens de ongerusteid binnen het corps voor een deel te wijten was aan ongelukkige uitlatin
gen. De omschakeling van telegrafie op telefonie leverde nog grote proble
men op en daarom was de toekomst voor de telegrafisten nog niet zo somber.
ooral op de langere lijnen zou het nog lange jaren niet mogelijk zijn, om op
te ef on te over te schakelen en daarnaast zou een telegrafist aan boord vaak
no ig blijven om het 'extra werk" op te vangen. Verder zei hij dat het voor
sommige lijnen nog de vraag zou zijn wat duurder was: deelnemen aan een
kostbare grondorganisatie, of een telegrafist aan boord hebben bij een eenvou iger grondorganisatie. Vooral op grote vliegtuigen zou een communica204

tieman aan boord naar verhouding niet zo duur zijn, ondermeer omdat voor
de te scheppen faciliteiten op de grond steeds zwaardere financiële lasten op
de luchtvaartmaatschappijen werden gelegd. Voor de kortere lijnen zag hij
wel een tijdstip komen, dat hierop geen telegrafist meer aan boord zou zijn
maar, zo vervolgde hij, niemand kan vooruitzien, hoe groot de omvang hier
van zal zijn.
Wat de heer Van Balkom in het vooruitzicht stelde om de telegrafisten een
nieuwe bestemming binnen de maatschappij te geven, waren cursussen op
het gebied van ground/flight operations, electronica en wat werd genoemd
"geavanceerde navigatietechniek”. Verder zou de telegrafist als
"communicatie-expcrt" en daarnaast als boordadministrateur nog lange tijd
een functie aan boord kunnen vervullen, temeer, omdat bij een verdere ont
wikkeling van de techniek, de vlieger ook niet meer alles zelf zou kunnen
doen. Het klonk allemaal nogal vaag en een van de aanwezige telegrafisten,
die eens zijn licht was gaan opsteken bij de heer Malouin, de Amerikaanse
chef-vlieger van de KLM op de Noordatlantische route en gewoon lijk bijzon
der goed geïnformeerd, had van deze vernomen, dat in de toekomst de
electronische navigatie-apparatuur wellicht dusdanig zou worden geperfec
tioneerd, dat er geen speciale navigator meer aan boord nodig zou zijn. De
feiten zouden hem duidelijk in het gelijk stellen. Trouwens, de KLM-directie
had al meermalen laten doorschemeren, dat zij de functie van Navro
(navigatie- en radio-officier), die bij verschillende buitenlandse maatschap
pijen bestond, hooguit als een soort overgangsfase zag.
Toch kon het bestuur van de VR.KLM in haar jaarverslag over 1952 constate
ren, dat er in dat jaar een kentering ten goede was gekomen en dat de angst
psychose onder de leden in verband met de voortschrijdende opkomst van de
telefonie, voorlopig althans als bezworen kon worden beschouwd. De betrok
ken personeelspolitiek van de KLM-directie werd dan ook in het verslag als
voorbarig aangeduid. Het rapport meldde verder, dat er een overweldigende
belangstelling was voor de cursus "Ground operations” waarvoor 190 leden
zich hadden opgegeven. Een poging van het bestuur om te komen tot gelijk
schakeling van de salarissen van telegrafisten en boordwerktuigkundigen,
leidde in verrassend korte tijd tot resultaten en de betreffende regeling werd
ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1952. Ook werd gecon
stateerd dat het verwachte overschot aan telegrafisten inmiddels veranderd
bleek te zijn in een tekort, waardoor er van directiezijde weer een grotere
belangstelling voor het telegrafistencorps was ontstaan. Een gevolg hiervan
was, dat er door de Radiodienst een vakcursus werd ingesteld, terwijl het
omscholingsvraagstuk nu vanuit een geheel andere hoek werd benaderd, wat
de rust binnen het corps zeer ten goede kwam. De boordadministratie, voor
heen gezien als een soort strohalm om zich aan vast te klampen en met tegen
zin door de telegrafisten verricht, werd nu veel meer beschouwd als een
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tOt verster^nê van de positie van de telegrafist aan boord bij de veran er e situatie, wat betreft de samenstelling van de bemanningen aan boord
van moderne verkeersvliegtuigen.
voorz’tter van de VRKLM, de heer J. Pouw, had bovendien in
et initiatief genomen tot de oprichting van een internationale organia ie; van uc tvaart-radiotelegrafisten, in oktober vanaf dat jaar in Parijs,
6
IR ASA (International Radio Air Safety Association) en die al
gauw
eden telde. Vooral de Franse telegrafisten, daarbij zeer actief
ges eun
oor een bijzonder solidair vliegercorps, gingen daarin later een
oeiangrijke rol spelen, daarbij zelfs een staking riskerend. De VRKLM
oesioot in een ledenvergadering op 27 oktober 1952 om zich bij deze inter
nationale organisatie aan te sluiten en men accepteerde tevens de belangrijke
contributieverhoging die daar het gevolg van was.
og een specifiek probleem deed in 1952 zijn intrede. Volgens de nieuwe
concept-statuten van de vereniging zou het lidmaatschap van de VRKLM
oo opengesteld worden voor navigatie-instructeurs. Nu had de KLM
evoren een vrouwelijke navigatie-instructrice, Liane Latour, in dienst
genomen en de vraag werd dus actueel of ook vrouwen lid van de VRKLM
on en zijn. Het bestuur kon hierop geruststellend reageren: een onderzoek
a uitgewezen dat mej. Latour als pilote in dienst was genomen en dat bijgevo g it vraagstuk voor de VRKLM (nog) niet relevant was. Heel anders
reageerde het bestuur toen eind 1952 een lid zijn lidmaatschap opzegde ”om
inancie e redenen , wat men een nauwelijks aanvaardbaar argument vond.

nartel
Inmiddels waseral op26juli 1951 een regelinggekomen voor radiotelefonieverkeer met Prestwick op drie HF frequenties (kortegolf) terwijl tegelijkertijd
werd meegedeeld, dat radiotelegrafisch contact op vluchten van New York
naar ura^ao alleen nog maar op speciaal verzoek mogelijk was. Het waren
de eerste symptomen van het doordringen van de telefonie op de Noordatlanisc e route. Al in 1948 was er een werkgroep gevormd door enige luchtvaart
maatschappijen, die op deze route het gebruik van telefonie wilden bevorde
ren; deze werkgroep kreeg de naam NARTEL (North Atlantic Radio
1 1 e5 kt Commitlee)- Als gevolg van de activiteit van NARTEL werd
v et
een aantal radiotelefoniestations in dienst gesteld, en wel in New
York, Boston, Moncton, Goose Bay, Gander, Ijsland, Shannon, Prestwick,
on en, anjs, de Azoren en Lissabon. Ook werd er later een telexnet
gevorm tussen New York, Boston, Moncton, Gander en Goose Bay. Op
!e er statlon had de telefonist een gecombineerde radio- en teiexbediening;
nij kon dus van vliegtuigen ontvangen berichten direct op de telex typen en
3 us oorgeven aan de andere vier stations, die alle op eenzelfde radiorequentie werkten. Elk station kon relayeren voor de vier andere stations ter206
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Wijl tevens alle berichten werden doorgegeven aan KLM FlightOperationsin
ew ork, die omgekeerd langs dezelfde weg instructies aan de gezagvoerder
van et betrokken vliegtuig kon geven. Het was een ongeveer identiek
systeem als in de Amerikaanse bezettingszone van Duitsland werd gebruikt,
pva end was dat dit netwerk op de grond eerder voor gebruik gereed was,
Aa.?
iegtuigen, die nog wachtten op de noodzakelijke kristallen voorde
AR-144 ontvangers!
Op 1 januari 1953 sloot de KLM zich aan bij NARTEL, nadat was komen
vast te staan, dat de kristalgestuurde zenders en ontvangers, die na langdurige
V°?.r e[e’dingen ter beschikking kwamen, het mogelijk maakten om op HF
ra lote e onie nog lange tijd na vertrek en geruime tijd vóór de aankomst ver
in !ngeP onderhouden, waardoor het werk van de telegrafist aan boord
aanzien ijk werd verlicht. De Collins ART/13 zenders van de KLM-toestellen waren door de IERA verbouwd tot toestellen met 107 kanalen, kristalgestuurd en op afstand bedienbaar, een heel werk! Verder werd er een nieuw
type ontvanger in gebruik genomen, de ARC/144. Zoals al is opgemerkt werd
de communicatie op HF telefonie onderhouden met een netwerk en niet met
een enkel station; het verbindende grond-telexnet stond bekend als 7199. Het
geheel was een vrij kostbare organisatie, die nu de man met de seinsleutel ging
heb^ng60, maar voor de v^egers bleek het uiteindelijk grote voordelen te

Het is overigens opvallend, dat de KLM besloot tot toetreden tot NARTEL
op een tijdstip, dat nog geen acht maanden lag nadat de heer Van Balkom aan
e te egrafisten had meegedeeld, dat men nog niet wist wat beter zou zijn: een
eenvoudige grondorganisatie plus telegrafist in de lucht of een kostbare
organisatie op de grond die het communicatiewerk grotendeels overnam. Hij
moet immers op dat moment al hebben geweten dat het 7199 netwerk aan de
nv!
°°StkuSt Werd ingericht en wellicht zelfs al functioneerde!
Ue KLM besloot in oktober 1953 van het NARTEL-net gebruik te gaan
ma en. e vereiste ombouw van de radio-apparatuur in de vliegtuigen was
toen vrijwel geheel voltooid. De z.g. luisterwacht en het berichtenverkeer
moesten worden verzorgd door de vliegers, terwijl de telegrafist constant
moest ijven meeluisteren en het radiologboek moest bijhouden. Wanneer
at no ig was moest de telegrafist de ontvanger afstemmen terwijl hij tevens
een tweede ontvanger moest afstemmen om de vliegers in staat te stellen om
de op HF telefonie uitgezonden weerberichten van Gander en New York op
te nemen. In diezelfde maand oktober, vijftien maanden nadat Hoefnagel
zie i ertegen nog zo fel had verzet, kwam de instructie om voorlopig op vijf
Noordatlantische vluchten per week met slechts één telegrafist aan boord te
v legen, uitsluitend op gemodificeerde vliegtuigen, d.w.z. toestellen die
waren uitgerust met een kristalgestuurde zender en ontvanger. Na Prestwick
moest de telegrafist alle verbindingen op telefonie afwerken, bij voorkeur tot
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30° West of tot na het passeren van het PNR (Point of No Return = het punt
waarop men bij een eventuele motor storing doorvliegt en niet omkeert).
Daarna moest de vlieger het overnemen, terwijl de met de navigatie belaste
vlieger vanaf dat moment het radiodagboek moest bijhouden. Van Gander
tot New York of Montreal werd uitsluitend telefonie gebruikt via netwerk
7199.
Zowel de vliegers als de telegrafisten kregen de opdracht om na elke vlucht
een uitgebreid rapportformulier in te vullen over het verloop van de com
municatie onderweg. Na enkele maanden bleek uit deze rapporten, dat de
HF-telefonie voldoende betrouwbaar was om als primair communicatie
systeem op de Noordatlantische route te worden gebruikt, ook op de lange
afstanden. Daarom werd met ingang van 1 1 april 1954 de telegrafie op deze
route secundair systeem en ging er vanaf die datum op elke vlucht nog maar
één telegrafist mee, uitgezonderd in de DC-4. De telegrafist werd belast met
het bij houden van het radiodagboek, waarin hij ook de door de vliegers op
losse papieren gemaakte aantekeningen moest overnemen. De KLM ver
wachtte dat een bemanningslid niet langer dan 6 a 7 uur achtereen bezig zou
zijn met radiocommunicatie, maar dat was alleen een richtlijn, geen voor
schrift; de praktijk was nog wel eens anders.
Tijdens de proefperiode was gebleken dat men de beste telefonieverbindingen kreeg, gezien de vertrektijden uit Prestwick en Shannon, tijdens de eerste
drie a vier uur na het vertrek, dat was dus na middernacht, vóór de 30° West
grens. De vlieger verzorgde dan de communicatie. Hierbij moet niet uit het
oog worden verloren dat de Noordatlantische route berucht was vanwege de
zeer wisselvallige reikwijdte van de radiozenders, zowel in het vliegtuig als
van de grondinstallaties. Vooral in de wintermaanden tijdens het optreden
van het Noorderlicht had men hiermee grote moeilijkheden. Er waren daar
bij soms momenten dat een vliegtuig een soort afgeschermde kooi was, on
doordringbaar voor radiogolven. Er was dan geen enkele verbinding moge
lijk, met name niet in oost-west richting. Zelfs ervaren telegrafisten, die altijd
nog wel een of andere verbinding tot stand wisten te brengen, voelden zich
dan hulpeloos aan hun lot overgelaten. De ontvangapparatuuraan boord was
volkomen dood en routepositiebepalingen werden dan dikwijls blind uit
gezonden. Zelfs de LORAN, een standaard navigatiesysteem in die jaren, liet
het dan dikwijls afweten. Alleen de weerschepen gaven dan nog wel eens uit
komst. Altijd werden, omdat deze schepen op de vliegroute lagen, bij het
overvliegen, op VHF, gegevens over hoogtewinden uitgewisseld en kreeg het
vliegtuig een exacte radarpositie-opgave.
Op die manier was in de jaren 1953 en 1954 de telefonie op de Noordatlan
tische route in versneld tempo ingevoerd, voornamelijk onder druk van
Amerikaanse zijde, waarbij de Europese maatschappijen min of meer
genoodzaakt waren om hun voorbeeld te volgen. Wat de KLM betreft speelde
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daarbij verder nog mee, dat men in die jaren als gevolg van de paniekerigheid
van enkele jaren terug in feite een onderbezetting van het telegrafistencorps
had, zodat een vermindering van het aantal benodigde telegrafisten de KLM
bijzonder goed uitkwam.
Inmiddels zag men ook elders de telefonie oprukken. In juli 1953 kwam erin
f-uropa een nieuwe tien-frequentie-familie in gebruik, alsmede een VHF
analenplan. Op veel lijnen, waarop de Convair Liner werd ingezet, ging
geen telegrafist meer mee; was hij wel aan boord en wilde hij van telegrafie
ge ruik maken, dan regelde hij zelf zijn eigen frequenties. Met name op de
lijn Amsterdam-Zürich-Genève bleek de werking van de VHF dusdanig te
zijn, dat hierop voortaan zonder telegrafist werd gevlogen. In augustus 1953
nam men ook uitgebreide proeven met telefonie op de route Amsterdamissabon-Dakar-Recife-Paramaribo. Alleen de communicatie met Brazilaanse stations moest voorlopig nog met telegrafie plaatsvinden.
1 ™erkwaardigs lezen wiJ in een Mededeling aan Telegrafisten uit oktober
^angez’en de Convair-340 was voorzien van een radiostation dat
a een bediend kon worden vanaf de plaats van de tweede vlieger was er een
regeling getroffen dat, wanneer de telefoniecommunicatie niet goed verliep,
zoa s b.v. op de route Amsterdam-Beiroet en Amsterdam-Madrid vaak het
geval was, de telegrafist in de rechter vliegersstoel moest plaatsnemen en van
daaruit de telegrafische communicatie moest verzorgen. Wanneer weer van
te efonie gebruik gemaakt kon worden, moest de telegrafist deze plaats weer
verlaten, een en ander ter beoordeling van de gezagvoerder. In feite lag in dit
geval de inrichting in de vliegtuigen vóór op de ontwikkeling van de grondapparatuur, die nog lang niet overal "ingeschoten” was op het gebruik van
telefonie.
Zelfs de oude trouwe Dakota evolueerde mee met de nieuwe ontwikkeling,
ind mei 1954 waren de nog in gebruik zijnde toestellen van dit type, waar
mee voornamelijk vrachtdiensten werden gevlogen, voorzien van dubbel
uitgevoerde VHF-installaties en met een Collins HF-zender, zodat de vlieger
zelf voldoende mogelijkheden voor de communicatie had. De Dakotaicnsten naar Londen, Innsbrück en Stuttgart-Bazel werden dan ook vanaf
dat tijdstip zonder telegrafist gevlogen.
Eén nadeel van de telefonie had men intussen duidelijk geconstateerd: het
voortdurend blijven luisteren met een koptelefoon op naar een veelheid van
stemmen en geluiden, dikwijls vergezeld gaand van storende bijgeluiden, om
mets te missen als men zelf opgeroepen werd, bleek bijzonder vermoeiend te
zijn, vooral op vluchten van langere duur. Daarom ontwikkelde men een
systeem waarbij het vliegtuig gewaarschuwd werd voor een oproep, zodat
continu uitluisteren kon vervallen. De grondstations werden uitgerust met
apparatuur die het mogelijk maakte om door het indrukken van een viertal
noppen een bepaald codesignaal uit te zenden, waarna in het betreffende
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vliegtuig een lampje ging branden en tegelijkertijd een geluidssignaal hoor
baar werd. De vlieger wist dan dat hij werd opgeroepen omdat er een bericht
voor hem was. Dit systeem, Selective Calling (SELCAL) genoemd, was in
1954 nog in het stadium van beproeving, maar werd snel tot een praktisch
bruikbare installatie ontwikkeld en in dienst genomen. De KLM liet eind
1954 een dergelijke apparatuur aanbrengen in een Convair-340, de PHCGK, om er proeven mee te nemen. Vrijwel gelijktijdig kwam men tot de
conclusie, dat de stoel van de tweede vlieger dikwijls langer door de telegrafist
bezet moest worden gehouden dan wenselijk was. Daarom werden toen alle
Convair-340’s opnieuw voorzien van een "eenvoudig telegrafiestation",
bestaande uit een klaptafeltje en een seinsleutel, terwijl alle radio-apparatuur
binnen handbereik van de daar zittende telegrafist werd geplaatst.

IRASA in de aanval
De in oktober 1952 opgerichte IRASA (International Radio Air Safety
Association) was met name tot stand gekomen, om op internationaal niveau
de telegrafistenbelangen te kunnen behartigen en verdedigen en zij was
bepaald niet van plan, om daar gras over te laten groeien. Onder leiding van
haar voorzitter, de telegrafist Th. Nemès van Air France, ging zij direct aan
het werk. Zijn eerste daad was om bij de ICAO in Montreal aan te vragen, dat
zij de IRASA, als niet-ambtelijke organisatie, zou erkennen en dat de IRASA
zou worden uitgenodigd om de vergaderingen van de Communications
Division bij te wonen. Pas in mei 1953 kwam daarop antwoord: aan de
IRASA werd heel beleefd meegedeeld, dat het voor de ICAO, gezien de
betrekkelijk korte tijd dat deze organisatie pas bestond, nu nog niet mogelijk
was om te beoordelen welke bijdrage IRASA zou kunnen leveren aan het
werk van deze organisatie. Als de I RASA haar eerste levensjaar achter de rug
had, wilde men de situatie opnieuw bekijken.
Meer gehoor vond men bij de IFALPA, de internationale federatie van verkeersvliegersverenigingen, waarvan het secretariaat in Londen was gevestigd.
Deze liet in een brief van mei 1953 weten dat "de verkeersvliegers scherp
gekant waren tegen het uitsluitend gebruik van radiotelefonie op de Noordatlantische route”. Tegelijkertijd verzamelde men ijverig voorbeelden van
hachelijke of althans minder veilige situaties die waren ontstaan, als gevolg
van het ontbreken van voldoende faciliteiten op het gebied van radiotelegrafie, alsmede gevallen, waarin men dankzij de aanwezigheid van telegrafie,
erger had kunnen voorkomen. Al deze gevallen werden gepubliceerd in
"CQ", het regelmatig verschijnende bulletin van de IRASA. Een geval dat
bijzonder de aandacht had getrokken was dat van een Constellation van de
Air France, waarop toevallig de heer Nemès zelfals telegrafist dienstdeed; op
een vlucht van New York naarCasablanca kwam dit toestel in moeilijkheden
waarbij de stuurorganen, normaliter hydraulisch bekrachtigd, nu volledig
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niet e and moesten worden bediend, hetgeen voor de beide vliegers een
ovenmenselijke inspanning betekende. Zeer groot was toen het voordeel,
a ege ij ertijd een expert zich met de communicatie kon belasten, waar
oor een reddingsactie op gang kon worden gebracht, die resulteerde in een
escorte oor een vliegboot, tot het toestel veilig in Casablanca was geland,
ie emin reeg men het gevoel, dat het vermelden van dit en nog vele andere
ge\ a en, toch niet veel zoden aan de dijk zette. Men bleef desondanks vragen
om rapporten waaruit duidelijk bleek, hoe belangrijk de aanwezigheid van
een leiegrahst aan boord was en men kreeg er genoeg: CQ stond er vol mee.
njuni o werd de IRASA officieel uitgenodigd door secretaris-generaal G.
jung erg van de 1CAO om de vijfde zitting van de Communications
i Vision van de ICAO als waarnemer bij te wonen. Helaas kon voorzitter
Memes maar één week verlof krijgen om in Montreal aanwezig te zijn. Op de
agenda stond hier ondermeerde verbetering van de radiotelefonie, waarover
met name de 1FALPA rapporteerde, dat men daar nog lang niet tevreden
over was. en schreef dat voornamelijk toe aan het feit dat de boordzenders
niet rac tig genoeg waren, aan interferentie door andere, naastgelegen
C-^.rnfPuI\lcatl^^<ana^en en aan het feit dat men gebruik maakte van het doublé
si e an te efoniesysteem, maar dit waren allemaal technische problemen,
waarvoor in de naaste toekomst zeker oplossingen zouden worden gevonden.
n o to er 1954 waren van de IRASA de heren Pouw (KLM), Martin en
wootton (TWA) aanwezig bij de Derde Noordatlantische Luchtvaart Navi1,-jeen^ornst van
ICAO. Zoals gebruikelijk was deze bijeenkomst
ver ee
over verscheidene onderwerpen, zoals communicatie, meteo,
v uc lv<ZoJ"s^1r’^en en opsporing en redding. De drie vertegenwoordigers
van e
SA waren uiteraard alleen geïnteresseerd in hel onderwerp com
municatie en zij zagen zich hier geplaatst tegenover een keiharde delegatie
?dn , 6
A’
luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigend, die aan de
an van stapels feiten en argumenten aantoonde, dat hetgeen zij voorstelde
ui s uiten datgene betrof wat een goede dienstuitvoering vereiste. Goed, de
e e ome werkte weliswaar nog niet optimaal, maar dal was in hoofdzaak te
wijten aan een oververzadiging van bepaalde frequenties en onjuiste proceures oor zowel vliegtuigen als grondstations. Een en ander kon volgens hen
w°r k
d°orbepaalde telegrafiefrequenties voortaan voor telefonie
beschikbaar te stellen; door het antennesysteem voor de 2,9 Mes op Ijsland te
ver eteren het vergroten van het VHF-bereik, en door weerberichten alleen
op verzoe te geven, in plaats van die op gezette tijden automatisch uit te
zen en ndanks het feit dat de IRASA erop wees, dat door het opheflen van
ie i?J.a ie requenties de congestie alleen maar groter zou worden, kwam de
so/ ' e e&atie met recente cijfers van Shannon die aangaven, dat daar nu
? /o van de communicatie telegrafie en 65% telefonie was, en hoewel IRASA
p ei e voor gelijkwaardige aandacht voor alle antennesystemen en niet
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alleen die voor telefonie, en voorstelde om bepaalde marinefrequenties te
gebruiken voor communicatie bij reddingsacties, werd er alleen maar beleefd
geluisterd en kreeg de IATA zijn zin: er werd een groot aantal telegrafiefrequenties opgeheven. Het was duidelijk dat de IATA rechtstreeks aan
stuurde op het laten verdwijnen van de communicatiespecialist aan boord.
Ook de vliegers bleven zich via de IFALPA verzetten en hun stem was uiter
aard veel sterker. Zij stonden erop dat er voldoende voorzieningen, inclusief
de telegrafist, aan boord bleven voor perioden van slechte telefonische com
municatie. Men wees er daarbij opdat, wanneerde telefonische communica
tie op de Noordatlantische route het liet afweten, de telegrafie dikwijls nog
wel functioneerde, maar omdat dan het ene vliegtuig na het andere daarop
overschakelde, werden de weinige nog beschikbare telegrafiefrequenties
weldra overbelast, met alle risico’s van dien. Daarbij wezen de IRASAvertegenwoordigers erop dat, als alle HF communicatie het liet afweten, er
altijd nog zeer redelijke MF weerberichten- en bakenontvangst mogelijk
bleef.
Het enige dat men wist te bereiken was, dat de periodieke uitzending van
weergegevens gehandhaafd bleef, verder bleek men nauwelijks partij te
kunnen geven tegen de goed van allerlei documentatie voorziene IATAdelegatie. De Portugese delegatie ging zelfs zo ver, dat zij voorstelde om per 1
januari 1956 gewoon alletelegrafieverkeeropde Noordatlantische route afte
schaffen. Bijgevolg vroeg de IR ASA opnieuw aan al haar leden om rappor
ten, die haarstandpunt konden bevestigen dat de telegrafist aan boord onmis
baar was, en dus onverwijld gehandhaafd moest worden.
Eveneens in 1954 werd er in Parijs nog een speciale vergadering gehouden
over de verbindingen in het z.g. Eumed (European-Mediterranean) gebied..
Met name het gebied tussen Italië en de oostkust van de Middellandse Zee
bleek bijzondere problemen voor de telefonie op te leveren. Reeds eerder, in
1951 genomen besluiten ten aanzien van dit gebied waren in de praktijk niet
haalbaar gebleken. Het aantal VHF-stations in dit gebied was te klein waar
door de HF-frequenties overbelast werden, terwijl juist deze erg gevoelig
waren voor de in dit gebied veel voorkomende onweersstoringen. Ook nu
trokken de vliegers één lijn met de telegrafisten; technisch secretaris Jackson
van de IFALPA schreef aan dr. Warner van de ICAO zijn bevindingen,
gezien door de bril van de vlieger. De telefonie in het Eumed-gebied ver
toonde volgens hem "ernstige gebreken als gevolg van te weinig stations,
slechte ontvangst, slecht materieel en onvoldoende getraind personeel"
terwijl de situatie in dit gebied nog werd verergerd door "speciale moeilijk
heden van niet-technische aard". Hij bedoelde politieke factoren.
In oktober 1954 werden er voor het Eumed-gebied twee afspraken gemaakt.
De eerste was dat de telegrafie hier gestopt zou worden "een jaar nadat geble
ken was dat de telefonie hier nu naar wens functioneerde", de tweede was dat
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ju i
^6 zou worden aangehouden als streefdatum waarop de telegrafie
ier z°u rnöeten stoppen, met uitzondering van plaatsen waar "operationele
esc n aar eid van HF telegrafie vereist blijft”. Maar een maand later beten
ae telegrafisten op de speciale vergadering in Parijs van zich af. Zij verzochen met na ruk om de tweede afspraak geheel te laten vervallen terwijl zij verang en at naar wens functioneren” zodanig zou worden uitgelegd dat alle
lcAnkerS7an luchtvaart’conimunicatiefaciliteiten in dit gebied door de
1 r Z°U en wor<^en verPlicht om tenminste een jaar lang proeven met
e e onie te doen en dan schriftelijk hun bevindingen aan het Air Navigation
ommittee van de ICAO zouden rapporteren. Het was niet helemaal voor
nie s, want met de steun van de IFALPA kreeg men de 1CA0 zover dat men
1 QSAOt om ,nJanuar’ 1956 opnieuw te bezien of de streefdatum van 1 juli
kaart wa^
St°PPen van
telegrafie in het Eumed-gebied een haalbare

Zowel de IFALPA als de IRASA deden toen een dringend beroep op hun
e en, om in die tussentijd gegevens te verzamelen en rapporten in te sturen
2ve[ le 'ortschieten van de telefonie in dit gebied, zodat men tegen die tijd
in ge ocumenteerd zou zijn. Toen gebeurde er iets dat de hele zaak, die
zie tot op dat moment min of meer achter de schermen had afgespeeld,
ineens in het volle licht van de publiciteit bracht. De vliegers van Air France
eg en op 20 februari 1955 voor 48 uur het werk neer uit protest tegen het feit,
at zij in de komende zomerdienst zouden moeten vliegen zonder telegrafist
aan oord. De directie van Air France trachtte weliswaar aan het publiek uit
e eggen, dat de technische ontwikkelingen en voorzieningen aan boord
ertoe adden geleid dat de telegrafist overbodig was geworden, maar de
v legers hielden voet bij stuk: zonder hun telegrafisten zouden zij in de
O.riIen. e zorner niet de lucht ingaan. Zij demonstreerden bovendien hun
weigere^11, ^°°r extra betaling wegens vergrote "workload” principieel te

Aldus verliep de ontwikkeling in en rond het jaar 1954, een zeer belangrijk
jaar voor de telegrafie, waarin men veel terrein moest prijsgeven en waarin
men an ere ontwikkelingen voorlopig had kunnen vertragen. Maar één ding
s on aan het eind van dat jaar wel vast: de vliegende telegrafist had zijn
angste tijd aan boord gehad. Hoe lang hij nog zou kunnen blijven vliegen,
was iets dal alleen de (naaste) toekomst zou kunnen leren.
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Hoofdstuks

Seinen onder de tropenzon
In de na-oorlogse historie van het telegrafistenkorps van de KLM neemt ook
de z.g. Indonesische periode een belangrijke plaats in. Min of meer los van de
ontwikkelingen en belevenissen in Nederland heeft zich hier van 1947 tot
1958 een geheel eigen geschiedenis afgespeeld, waarvan de meeste in Europa
werkzame telegrafisten nauwelijks iets afwisten, omdat het allemaal in een
geheel apart eigen wereldje plaatsvond. Daarom vormt de geschiedenis van
het KLM-telegrafistencorps in Nederlands-Indië, later Indonesië, in dit boek
een apart hoofdstuk.
In de eerste plaats de voorgeschiedenis. De in 1928 opgerichte Koninklijke
Nederlands-Indische Luchtvaart Maatschappij (KNILM) had in maart 1942
bij de capitulatie van de strijdkrachten van Nederlands-Indië en de daarop
volgende Japanse bezetting, haar activiteiten moeten stopzetten. Met de
vliegers en vliegtuigen die tijdig naar Australië hadden weten te ontkomen,
werd in dat land het Netherlands East Indies Transport Squadron gevormd,
dat in 1945, werd omgezet in het 19th Transport Squadron en dat, hoewel het
een volledige Nederlands-Indische eenheid was, was ingedeeld bij de Austra
lische luchtmacht. Dit 19th Squadron omvatte toen het grootste deel van het
vroegere KNILM-personeel en na de capitulatie van Japan in augustus 1945
nam het het militaire en civiele luchttransport in Nederlands-Indië voor zijn
rekening.
Na de oorlog vond men echter dat het niet aanbevelenswaard was om de
KNILM in zijn oude vorm te laten terugkeren en daarom werden er in 1946
besprekingen met de KLM geopend, met als doel om de KNILM door de
KLM te laten overnemen. Die besprekingen hebben tot resultaat gehad, dat
met ingang van 1 augustus 1947 het KNILM-bedrijf door de KLM werd
voortgezet als het Interinsulair Bedrijf. Men had toen de beschikking over een
vloot van 23 Douglas DC-3’s (Dakota’s), waarvan er elf tot verkeersvliegtuig
waren verbouwd en twaalf nog in hun oorspronkelijke militaire uitvoering
vlogen, alsmede een viertal Catalina amphibietoestellen en vier viermotorige
Douglas Skymasters. Met deze vloot moest een luchtnet van rond 20.000
kilometer worden onderhouden, waarop per dag soms ruim 10.000 kilometer
werd afgelegd. Behalve de binnenlandse lijnen waren hierbij internationale
verbindingen naar Singapore en Manilla.
Het werd al gauw duidelijk, dat er voor het opzetten van een goedlopend
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DeoudeCataiina-amphibie. langzaam, maar hij kon zeer lang in de lucht blijven.
KL M-[oio- arch iefSchip hol

bedrijf in Nederlands-lndië veel hulp en assistentie vanuit Nederland nodig
was. De KLM begon dan ook al gauw om in 1947 personeel naar het
Interinsulair Bedrijf uit te zenden, om het daar aanwezige personeel te ver
sterken. Daaronder waren ook telegrafisten, van wie er eind 1947 al 38 in
Nederlands-lndië waren gedetacheerd. Hun collega’s uit de KNILM waren
telegrafisten die geleend waren van de Militaire Luchtvaart van het KNIL en
van de Australische luchtmacht. Deze laatsten waren waarschijnlijk op
contractbasis aangenomen. Chef-telegrafist in Batavia was destijds de heer
Engelsman.
De oude militaire Dakota’s waarmee men vloog hadden nog de lange banken
langs de beide rompzijkanten en stonden officieel bekend als ”bucketseaters” maar zij werden gewoonlijk ”betja’s” genoemd,. De verbouwde toe
stellen, die dus als ”echte” passagiersvliegtuigen waren ingericht, werden
Canadairs genoemd omdat de verbouwing door de Canadese firma met die
naam was uitgevoerd. Het radioverkeer werd voornamelijk telegrafisch afge-
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wikkeld, want er waren maar enkele vliegvelden met telefonie voor het geven
van start- en landingsinstructies. Veel van de gebruikte vliegvelden waren
trouwens nog militaire vliegbases, waar de apparatuur dus door militairen
werd bediend. De Catalina amphibies waren eveneens ex-militaire toestel
en, die in Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia tot verkeerstoestellen
waren verbouwd; met deze toestellen vloog men naar Tarakan, Balikpapan,
ontianak, Tandjong Pinang en Singapore waarbij op de laatste twee plaat
sen op het vliegveld werd geland; bij de andere plaatsen landde men op het
water. Ook werden de Catalina's dikwijls gecharterd door de Nederlandsndische regering, o.a. voor vluchten naar de Wisselmeren in het toenmalige
Nederlands Nieuw-Guinea.
Leven en werken in Nederlands-Indië was iets heel anders dan men in Nederand gewend was,. Detachering bij het Interinsulair Bedrijf vond niet plaats
op basis van vrijwilligheid; men werd hiervoor door de KLM aangewezen en
was dan verplicht om te gaan, vrijgezellen voor tweejaar en gehuwden met
un gezin voor driejaar. De behuizing in Batavia was in het algemeen slecht
en allerlei zaken waaraan men in Nederland inmiddels alweer gewend was
waren hier duur of niet te krijgen. Daar kwam nog bij dat als gevolg van het
optreden van allerlei benden, men dikwijls allesbehalve veilig was, vooral als
men eenmaal buiten de steden kwam. Erg happy voelden velen er zich dan
ook niet.
Er werd uitsluitend overdag gevlogen en men begon tijdig, zodat het meestal
vroeg ópstaan was. Er waren korte en lange routes, de laatste dikwijls met
overnachtingen, en deze routes waren bij de bemanningen het meest popuair, omdat zij meer vlieguren opleverden en men nu eenmaal voor een deel
van het salaris per vlieguur betaald werd. De lijnen die bij het personeel het
minst in trek waren waren de z.g. Bandoeng-Java vluchten en de Bandoengsorties. In het eerste geval vertrok men om zes uur ’s morgens uit Batavia op
weg naar Bandoeng, een vluchtje van ongeveer 35 minuten. Hier vandaan
ging men een uur later naar Semarang, waar men dan eveneens een uur op de
grond bleef staan. Het begon dan intussen al aardig warm te worden. Daarna
vloog men dan naar Soerabaja en als men daar aankwam, was het midden op
de dag. De bemanning ging dan naar de stad om te lunchen en als zij dan
terugkwam, trof zij op het vliegveld een Dakota die al die tijd in de tropenzon
ad gestaan en van binnen zo heet was als een oven, zodat het er bijna niet
meer in te harden was. Zo snel mogelijk weg dus, terug naar Semarang, met de
cockpitramen een tijdje open. Tegen de tijd dat alles een beetje was afgekoeld,
wam Semarang weer in zicht waar de Dakota opnieuw een uur in de
g oeiende zon moest staan, met hetzelfde resultaat. De route Semarangandoeng leidde goeddeels over bergland en dat gaf in de namiddag meestal
ink wat remous. Verder was het van belang, om zo snel mogelijk een actueel
weerbericht van Andir (het vliegveld van Bandoeng) te krijgen, want in de na218

middag trok het hier vooral in de tijd van de natte moesson nogal eens dicht.
De vliegers probeerden dan zo laag mogelijk binnen te komen om onder het
wolkendek te blijven, maar uiteraard ook met voldoende grondzicht in ver
band met de rondom aanwezige bergen. Na Bandoeng was het leed meestal
wel geleden; na een uurtje ging men terug naar Batavia, waar men om rond
18.00 uur aankwam. De bemanning was dan twaalf uur achtereen in touw
geweest.
Öp de z.g. Bandoeng-sorties vloog men viermaal per dag op en neer tussen
Batavia en Bandoeng, waarmee men ook van zes uur ’s morgens tot vijf uur ’s
middags in de weer was. Bovendien was het in de tijd van de natte moesson
met het slechte weer in de bergen bepaald geen plezierig uitje.
De langere routes waren dus veel geliefder bij de bemanningen, vooral die
naar Medan, Makassar, Koepang, Bali, Biak en Manilla, waarop men ten
minste wat vlieguren kon maken, terwijl die op de korte rukjes van een tot
twee uur, nauwelijks aantelden. Vooral Manilla was uiteraard bijzonder
populair, maar omdat men hier maar eenmaal in de week naartoe vloog en
men daar als telegrafist om de beurt voor werd ingedeeld, was het een zeld
zaamheid als iemand meer dan eenmaal op die lijn kon vliegen, temeer
omdat verreweg de meeste telegrafisten zonder gezin in Nederlands-Indië
zaten en dus na twee jaar terug naar Nederland gingen, met overigens de kans,
dat zij nog eens voor een tweede periode zouden worden uitgezonden.

Eigen vereniging
Om het verenigingsverband ook tijdens hun verblijf in Nederlands-Indië niet
verloren te laten gaan namen enkele telegrafisten het initiatief om in Batavia
een eigen afdeling van de VRKLM op te richten. Dit kreeg in januari 1948
zijn beslag en het secretariaat van deze afdeling werd gevestigd in Bandoeng.
Aanvankelijk was er van enig verenigingswerk geen sprake. Dit vond zijn
oorzaak in het tekort aan vliegend personeel, zodat iedereen betrekkelijk veel
dienst moest doen. Wel begon men in mei 1948 met een poging om een
federatie van verenigingen van vliegend personeel in Nederlands-Indië tot
stand te brengen, maar dit werd een slepende affaire, die pas na lange tijd
resultaat ging opleveren.
Hoewel de zaak in 1948 nauwelijks levensvatbaar leek te zijn, besloot toch in
het voorjaar van 1949 een kleine groep telegrafisten om de vereniging weer
nieuw leven in te blazen en zij schreven op 18 maart van dat jaar een verga
dering uit, te houden in het KLM-kantoor aan het Noordwijk in Batavia, om
te komen tot heroprichting van de Indische afdeling van de VRKLM. Hoewel
er op die vergadering slechts elf telegrafisten aanwezig waren, kwam men
toch tot de verkiezing van een nieuw bestuur met C. Groenenboom als voor
zitter. Uiteraard werden de vraagstukken waarmee het bestuur werd gecon
fronteerd, in hoofdzaak bepaald door lokale omstandigheden, en punten, die
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op die eerste vergadering werden behandeld, betroffen ondermeer salaris
regeling en promotie, roulering op de Indiëroute, vakantieregeling, vervoer
en accommodatie en de komende soevereiniteitsoverdracht. Verder punten
als medische verzorging, veiligheid en ontspanning. Zo lokaal waren al deze
problemen, dat men er in Nederland, hemelsbreed 1 1.500 kilometer verder
op, nauwelijks enige notie van had onder welke omstandigheden er hier
moest worden geleefd en gewerkt, hoe mondiaal men in de luchtvaartwereld
ook eigenlijk ingesteld zou moeten zijn.
Een vraagstuk dat op de eerste en verschillende volgende vergaderingen aan
de orde kwam was, of de lokale chef-telegrafist wel, of niet, lid van de vereni
ging kon zijn, een probleem waaromtrent het verlossende woord kennelijk
nooit werd gesproken. Op de vergadering die in augustus 1949 werd gehou
den constateerde de voorzitter, dat de vliegersvereniging in Nederlands-lndië
feitelijk had opgehouden te bestaan en dat zo langzamerhand iedereen zijn
eigen zaakjes regelde. De Federatie bleef echter in leven, hoewel zij nu nog
uitsluitend werd gevormd door de verenigingen van telegrafisten en boord
werktuigkundigen.
Goed, het ging onder de warme tropenzon allemaal wat trager en gemoede
lijker dan in Nederland, waar men overigens niet al te veel belangstelling
toonde voor deze groep werkers in het Verre Oosten, getuige het feit dat
gedurende de ruim tien jaar waarin KLM-telegrafisten daar waren gestatio
neerd de corpschef slechts éénmaal persoonlijk is komen kijken, hoe alles
daar reilde en zeilde.
Vanzelfsprekend gebeurden er in Nederlands-lndië ook wel eens vreemde
dingen en als illustratie laten wij een merkwaardig voorval volgen, zoals het
door de betrokken telegrafist zelf is vastgelegd:
'Het was eind '47, ik was na zeven dienstjaren bij de MLD overgegaan naar
het KLM Interinsulair Bedrijf en was zowat net los. Ik zat als telegrafist inge
deeld op een vlucht van Kemajoran via Palembang naar Padang. Het was een
C-47 (Dakota).en wij hadden alleen vracht aan boord. Ik had net verbinding
gemaakt met Pakanbaroe en ze onze ETA (estimated time of arrival) door
gegeven toen er ineens een schok was en ik een verandering in het motor
geluid hoorde en daarbij de kist een beetje scheef voelde wegtrekken.
Verdikkeme’, dacht ik, ’de hele oorlog ben je zonder kleerscheuren doorge
komen en nou dit!’ Ik had namelijk net tevoren uit de cockpit gekeken en we
waren toen juist de tjotten van een hoge bergketen genaderd. Ik wist dat de
clearance maar hoogstens een- of tweeduizend voet was. ’Mij niet gezien!’ Ik
had nog niet gesloten met Pakanbaroe en dacht: 'Vasthouden die jongens!’ Ik
seinde dus onmiddellijk de geijkte RAF-procedure in zo’n geval: 'One engine
dead, SBY (Stand by).’ Ik ging daarna direct naar voren om eens poolshoogte
te nemen en ja hoor, stuurboord-motor in vaanstand.
Ik verwachtte eigenlijk een kleine paniektoestand in de cockpit en de jongens
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met een of andere emergency-blik in de ogen, maar niets van dit alles. De
heren waren rustig de enig overblijvende 'tor'aan het ’uit-leanen’. Blijkbaar
was ik echter degene met emergency-ogen want toen ik hen vroeg wat er aan
de hand was, keken ze me eerst verbaasd en niet begrijpend aan. 'Nou, niks',
zei de captain, 'gewoon een checkvlucht en dit hoort erbij.’ U begrijpt, hoop
ik, mijn gevoelens. Ik ging terug naar mijn sleutel en seinde 'All OK now,
ETA enz.' Padang had het begrepen en vroeg verder niets. SB-motor ging
weer meedoen en wij kachelden verder, zonder ook maar één tjot te hebben
geraakt.
Omstreeks ETA streken wij op het vliegveld neer en toen de kist stilstond liep
ik naar achteren, om de deur open te doen en de klampen en pennen naar
buiten te gooien. Ik had de deur nog niet eens goed open ofde stationmanager
stond er al, keek naar binnen en vroeg: 'Waar is die dooie Indiër?’ Ik keek
even gek op en zei niet te weten, dat wij een lijk vervoerden. Intussen waren
de andere crewleden ook naar achteren gekomen, maar die wisten ook van
geen lijk af. Dc stationmanager legde toen uit dat hij telefonisch door het
radiostation op de hoogte gesteld was, dat wij geseind hadden een dooie
Indiaan aan boord te hebben. De captain keek of hij het in Keulen hoorde
donderen en ik dacht dat de bodem van die Dakota ineens van stopverf was.
'Ik heb maar gelijk de dokter uit de stad laten komen, hij kan zo hier zijn,'
vervolgde de stationmanager.
Wat bleek nu achteraf? U zult het wel geraden hebben, de stationmanager
had door de telefoon 'Dead Indian’ verstaan! Mij heeft het in ieder geval een
heleboel praten gekost om de zaak weer een beetje recht te trekken en op de
daarop volgende nachtstop moesten bovendien de nodige biertjes vloeien
voordat men bereid was het voorval te vergeten.
De dokter heb ik niet gezien. Ik zorgde er wel voor dat er zeer veel te regelen
viel op het radiostation.”

Mauritius
Eind 1948 kwamen er voor de KLM-verbinding met Nederlands-Indië
ernstige moeilijkheden als gevolg van de toen door de Nederlandse strijd
krachten uitgevoerde tweede politionele actie. Enige Aziatische landen die
kort tevoren zelf nog koloniën waren geweest, kozen toen nl. partij voor de
Indonesische nationalisten. India, Pakistan en een aantal Arabische staten
sloten hun havens en vliegvelden voor Nederlandse schepen en vliegtuigen
en zij verboden de KLM om over hun grondgebied te vliegen, met als reden
dat de Nederlandse luchtdienst werd gebruikt voor het vervoer van militairen
en van goederen die voor de strijd tegen de Indonesiërs gebruikt zouden
kunnen worden. Men kon de luchtlijn naar Nederlands-Indië dus niet meer
via de normale route uitvoeren, en dat juist in een tijd waarin deze verbinding
van vitaal belang was. Er werd dan ook naarstig gezocht naar methoden om
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Foto 69 De "Aer Mas", 2815 km ten oosten van Mauritius, 2760 km ten westen van Java s
eerste punt en 2260 km ten zuiden van Colombo op Ceylon, ongeveer het point of no return voor
de KLM Conslellations.
L. J Duk

de zeer kostbare vliegtuigen en hun bemanningen, die nog in NederlandsIndië stonden, naar Nederland over te brengen, o.a. door ze in het geheim
over te vliegen. Maar daarbij ging men voorbij aan het feit dat er nu in de
bewuste landen een geheel andere mentaliteit heerste dan men gewoon was,
en dat na de onafhankelijkheid menige coulante ambtenaar was veranderd
door een grote dosis fanatisme. Toen dan ook een dergelijke functionaris er
door het afluisteren van lange afstands berichten tussen een van deze vliegtui
gen en een grondstation achter kwam, dat het vliegverbod genegeerd werd,
kreeg de KLM ernstige moeilijkheden en moesten de clandestiene vluchten
onmiddellijk worden gestaakt.
Er moest dus naar een geheel andere oplossing worden gezocht en die vond
men: via het eiland Mauritius. Bij een vorige gelegenheid, toen India en
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Foto 70 Aan boord van de Aer Mas in 1948.
Op de voorgrond chef verkeersbevciliging van de RLD (Rijksluchtvaartdienst) achter hem de
heer Y. Raap, een van de 6 andere radiotelegrafisten. aan de radioapparatuur. De radioappara
tuur werd verzorgd door Radio-Holland.
L. J. Duk

Pakistan ook hun luchtruim voor de KLM gesloten hadden, had men nog via
Sjarjah aan de Perzische Golf en Colombo op Ceylon kunnen vliegen, maar
dat was nu niet meer mogelijk want ook Ceylon had zich bij de KLM-boycot
aangesloten. Toen ontwierp men de route via Mauritius.
De meeste vliegende KLM-ers hadden voor die tijd nog nooit van Mauritius
gehoord, laat staan dat zij wisten waar het lag. Alleen vliegers die tijdens de
tweede wereldoorlog in het gebied van de Indische Oceaan gestationeerd
waren geweest, kenden het en bij telegrafisten was het bekend, omdat hier een
aantal zeekabels omhoog kwam. Mauritius was (toen) Engels koloniaal
gebied, gelegen voor de oostkust van Afrika, maar in plaats van Engels
sprekende Afrikanen treft men er Frans sprekende Aziaten aan, wier voor
ouders uit India stammen, alsmede een klein aantal Europeanen. Op dit
eiland waren de vooruitziende blikken van de Dienst Operations van de
KLM gevestigd toen men zocht naar uitwijkmogelijkheden om toch naar
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Nederlands-Indië te kunnen blijven vliegen. Maar het werd wel een unieke
en bijzonder moeilijke opgave. Men zou eerst vanaf Schiphol zonder tussen
landing vliegen naar Khartoum in Soedan, een afstand van 4.800 kilometer,
waarover men met de Constellation rond twaalf uur zou doen. Hier zou dan
een pauze van tien uur worden gehouden, waarna men van Khartoum via de
woeste en onherbergzame streken van oostelijk Afrika zou vliegen naar
Mauritius, eveneens een afstand van 4.800 kilometer en dus ca. 12 uur
vliegen. Men zou hier ruim een volle dag wachten alvorens verder te gaan,
want de afstand Mauritius-Batavia was rond 5.520 kilometer. Het zou het
langste oceaantraject zijn dat ooit door een verkeersvliegtuig was gevlogen en
bovendien moest dat gebeuren in een gebied waarin de faciliteiten op navi
gatie-, radio- en meteogebied uiterst schaars waren. Een juiste schatting van
de mee- of tegenwind, die men zou hebben, was van vitaal belang, omdat aan
de hand daarvan de mee te nemen hoeveelheid nuttige lading zou moeten
worden bepaald, bij volle brandstoftanks.
Telegrafisten en meteorologen speelden dan ook in deze onderneming een
zeer belangrijke rol. Immers, hoewel de bovenwinden op deze equatoriale
route niet zo sterk zijn als op de Noordatlantische route, was het oceaan
traject op de Noord-Atlantic veel korter - een grootcirkel-afstand van 1.836
zeemijlen tegen rond 3.000 zeemijlen voor de Mauritiusroute - terwijl men
op de Noordatlantische route tevens regelmatig de beschikking had over de
gegevens van drie tot vier weerschepen, aangevuld met een grote berichten
stroom van talrijke grondstations aan beide zijden. Voor de operaties over de
Indische Oceaan had men al dit soort faciliteiten niet of nauwelijks en een
grondige kennis van de meteorologische condities en verwachtingen was hier
dan ook, van de grootste betekenis. Al heel gauw bleek dan ook dat de
beschikbare weersinformatie op de route niet toereikend was en daarom
besloot men om halverwege op het traject Mauritius-Batavia een speciaal
weerschip, de "Aer Mas" ("Gouden Water") te stationeren, bemand met
personeel van de Rijksluchtvaartdiensten het KNMI. Verder werd het radio
station in Batavia versterkt met een aantal ter plaatse gestationeerde KLMtelegrafisten.

Voor de technisch geïnteresseerde lezer volgt hier een verslag van de hand van de heer
Wernas, meteoroloog, over de bevindingen van meteorologen en radiotelegrafisten
aan boord van de Aer Mas, en de inspanningen, die zij zich getroostten, om de KLM
vliegtuigbemanningen service te bieden op hun lange eenzame vlucht over de Indische
Oceaan.
Op 30 Juli 1949 behoorde de bijna drie maanden lange reis, of beter gezegd: het ver
blijf op de Indische Oceaan van het stoomschip ”Aer Mas” der Gouvernements
Marine weer tot het verleden. Deze datum viel ongeveer samen met het tijdstip, waar
op de K.L.M. route Amsterdam-Batavia vice versa over Mauritius ophield te bestaan.
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en deze overeenkomst was voor de hand liggend: de ”Aer Mas” had de functie van
weer- en wachtschip gehad, ten dienste van de overvliegende Constellations en
Skymasters, en was gestationneerd precies halverwege Java’s Eerste Punt en
Mauritius.
Toen medio December 1948, in verband met het door India uitgevaardigde overvliegverbod, door de K..L.M. het vraagstuk ter hand genomen werd, of het mogelijk was,
om de route Amsterdam-Rome-Khartoem-Mauritius-Batavia te gebruiken, bleek dat
de hierdoor gestelde eisen aan vliegend personeel en materiaal binnen het mogelijke
lagen, en dat alle kleinere en grotere moeilijkheden, bijvoorbeeld benzine supplering,
uitsluitend een kwestie van tijd waren. En zo geschiedde het, dat, gezien de bekende
voortvarendheid van onze eerste Nederlandse Luchtvaartmaatschappij, de verbin
ding tussen Nederland en het Verre Oosten weer op de snelste wijze tot stand kwam,
en zonder enige ophef werd een circa 15 uur lange oversteek over de Indische Oceaan
gemaakt: er was weer post, passagiers kwamen en gingen: een practisch direct contact
met het Moederland.
Er was echter een kleine groep van mensen, die voor een groot probleem kwamen te
staan: de luchtvaart-meteorologen, zowel op Kemajoran, Batavia’s luchthaven, als op
Mauritius, de twee punten, waartussen niets dan water is. Op de oude Indië-route,
zoals die nu weer gevlogen wordt, krijgt de piloot een weersverwachting mee, zich
uitstrekkende van het ene overnachtstation tot het andere, en deze route gaat over een
gebied, dat weliswaar niet bezaaid is met weerstations, maar waarover toch ieder uur
voldoende gegevens bekend gemaakt worden. Voor Batavia-Mauritius was dit heel
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an crs. een enkel schip, van Aden naar Australië, of van Singapore naar Zuid-Afrika.
ga om e zes uur een bericht uit, maar deze gegevens waren, hoewel op zich zelf zeer
\er lenstelijk, niet continu genoeg om er een weersverwachting op te kunnen baseren.
anneer de berichten eenmaal op de weerkaart waren ingevuld betreffende de
n ische Oceaanroute, (en dat was zeer spoedig gedaan!) moet het voor een meleorooog met een abstract gevoel voor beeldende kunst een waar genoegen zijn geweest om
zijn meest weelderige isobarenfantasieën eindélijk eens op papier te kunnen zetten,en
wie weet, misschien klopte het ook nog! Dergelijke neigingen komen gelukkig zelden
\oor ij meteorologen, maar zodoende zat men dus letterlijk een weinig met de han
den in het haar.
Met een weerschip zouden twee vliegen in één klap geslagen worden: een directe steun
\oor de overkomende vliegtuigen, en eindelijk een mogelijkheid om via een lange
ree s van waarnemingen, de weersomstandigheden van dat deel der aarde beter te
leren kennen.
Een schip te vinden, dat in staat moest zijn drie maanden lang op zee te verblijven, was
e vraag die aan het Departement van Scheepvaart in Batavia gesteld werd. Hel
antwoord was een tanker van bijna 3000 ton met een lengte van 100 meter, gebouwd
oor krijgsgevangenen in 1944 in Yokohama. en na de bevrijding op Soerabaja als
oorlogsbuit aangetroffen.
Dit turbine-stoomschip had, in dienst der Gouvernements Marine, water vervoerd
tussen Makassar en Soerabaja: vandaar de naam "Aer Mas”. Het was weliswaar niet
zeer snel, maar door en door betrouwbaar.
De scheepsbemanning zou bestaan uit officieren en manschappen van de genoemde
ouvernements Marine. Zes radio-telegrafisten van de Rijksluchtvaartdienst uil
o land zouden het contact met de bewoonde wereld en de Constellations onderlouden, en zes observatoren van het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch
servatorium te Batavia zouden zich met het weer bezig houden. De gezaghebber
was de heer M. Kremer, 1 e officier van de Gouvernements Marine, een man met een
jarenlange ervaring, opgedaan in de wateren der Archipel. Na thuiskomst werd hem
oor de vertegenwoordiger der K.L.M. de medaille voor Speciale Verdiensten uitge
reikt, evenals aan Dr. M. W. F. Schregardus, hoofd der Meteorologische Afdeling,
eteorologische en Geophysische Dienst te Batavia en Chef meteoroloog van
emajoran. Als lichamelijk verzorger was er een ziekenverpleger en voor geestelijke
ontspanning waren er een gramofoon met de meest uiteenlopende platen, een radio,
een projectie-apparaat met ettelijke films, en een voetbalspel in miniatuur formaat,
verder boeken, kaarten en spelen.
Aan de wal leefde de gedachte, dat drie maanden een zeer lange tijd zou blijken te zijn:
vandaar al deze vaderlijke zorgen. Maar voor mij persoonlijk is geen enkele periode
van ne maanden in mijn leven zo vlug verstreken als deze, en ik geloof dat de meeste
opvarenden er zo over dachten.
De Aer Mas ging in dok en werd voorzien van zenders en ontvangers: een Very High
requency set, 2 z.g. link-sets, verder 2 scheepszenders, een typische luchtvaartsel, en
iverse a zonderlijke ontvangers. Dit was geen overbodige luxe, gezien de verre afstanen waarover gewerkt moest worden, en de mogelijkheid om reserve-onderdelen aan
te voeren. Ook een radiopeiler en -baken behoorde tot de uitrusting. In de radiohut
werd bovendien opgesteld het radiosonde ontvangtoestel voor de bovenluchtwaar-
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nemingen. Achterop werd een hoog hok gebouwd, van boven open: van hieruit begon
nen de ballonnen van de radiosonde en de hoogtcwindberekeningen hun opstijging.
Naast deze "vulkooi" stonden twee hogedruk cylindcrs, waarin door middel van
caustic soda en ferrosilicum met handkracht waterstof gemaakt werd, nodig voor de
vulling van deze ballonnen. In de midscheeps was een platform, waar drie redding
boten op klampen stonden. Deze boten vormden het "Air Sea Rcscue” bedrijf, om
mocht dit onverhoopt nodig wezen, Constellations of schepen te hulp te komen. Op
dit platform bevond zich de opstelling van de theodolietkijker voor de hoogtewindwaarnemingen. Op de brug bevond zich verder het z.g. Stevenson Screen, een witte,
geventileerde, vrij opgehangen kast, waarin maximum- en minimumthermometer.
hygrometer, thermograaf en droge en natte bolthermometers waren geplaatst. In de
kaartenhui twee kwikbarometers, een aneroïde, een barograaf, en alle benodigde
journalen en tabellen; deze kleine ruimte werd broederlijk gedeeld met de officier van
de wacht. In de stuurhut bevonden zich bovendien nog enkele registrerende instru
menten, die geijkt moesten worden. Op het kompasdek de windvaan met anemo
meter, en over de reling, soms aan bakboord, dan weer aan stuurboord, de zeildoeken
slagputs en de thermometer voor het bepalen van de zeewatertemperatuur. Radar was
niet aan boord en behalve de radiopeiler en -baken waren er geen middelen om de
vliegtuigen in hun navigatie bij te staan. Vooral het baken functioneerde uitmuntend.
De Departementen van Scheepvaart, Verkeer, Energie en Mijnwezen. Burgerlucht
vaart, de K.L.M., het genoemde K.M.M.O., de Verbindingsdienst van de Militaire
Luchtvaart, en niet te vergeten de Welfare zagen kans om in een minimum van tijd het
schip uit te rusten en deze organisatie op te bouwen. Na een tweedaagse proefvaart
verliet het schip op 10 Mei de haven van Tandjong Priok, op weg naar het station in de
Indische Oceaan: een gebied van 250 x 200 zeemijl, op ongeveer 82’ O.L. en 13' Z.B.
Er werd telegrafisch contact gemaakt met de eerste Constellation en direct buiten
Straat Soenda begonnen de uurlijkse waarnemingen, 24 maal per dag. Verder 4 x
daags een hoogtewind waarneming, en eenmaal de radiosonde-oplating. Er werd aan
boord gewerkt met twee tijden; de plaatselijke en dus variërende boordtijd (hieraan
hielden zich de bemanning en de telegrafisten) en verder: Greenwich tijd (de z.g.
Z.-tijd). waarmede de observatoren werkten. Op het station was de locale tijd 5 x/i uur
voor op GMT. De scheepswachten en de dienst van de telegrafisten waren op de
normale wijze van 6x4 uur geregeld; ieder maakte 2 x 4 uur plus 4 uur ”torn toe”. De
meteorologen verdeelden de dag in vieren; twee van ons waren specialisten op radiosondegebied, en de overige vier maakten een directe torn van 7 tot 8 uur. Voor het
doen van de hoogtewindwaarnemingen, om de zes uur, dus aan het begin en einde van
iedere wacht waren twee man nodig. Verder namen het maken van waterstof, assiste
ren bij de oplating van de grote radiosonde-ballon, uitwerken van gegevens, en impro
viseren een geruime tijd in beslag.
De radiosonde waarnemingen geschieden over de gehele wereld om 14.00 GMT en dit
kwam op ons station overeen met 19.30 boordtijd. Een radiosonde is een grote ballon,
waaronder een kleine zender hangt. Deze zendt constant signalen uit, corresponde
rend met de druk, temperatuur en vochtigheid op de verschillende hoogten. Deze
signalen worden opgevangen in een ontvangtoestel, en hierin op ingenieuze wijze op
een strook papier getekend. De opstijging van de ballon duurde ongeveer 1 ’/2 uur. In
deze tijd had de ballon met zender de tropopause of soms zelfs een hoger niveau
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bereikt en barstte dan; ballon en zender gingen dus verloren. Een enkele maal kwamen
we overdag een drijvende gescheurde ballon tegen, toen we een tijdlang in het gebied
hadden rondgezwalkt. Na het springen van de ballon werd de bestippelde strook
papier uit de ontvanger gescheurd en hadden de twee specialisten nog vier uur werk
om deze strook met gegevens te ontcijferen en om te zetten in diagrammen, waarna
deze diagrammen dan weer in code werden weergegeven en door de telegrafisten naar
Batavia werden geseind. Eveneens geschiedde dit met alle andere waarnemingen: alles
werd omgezet in de internationale code en ieder uur werden deze berichten uitgeseind,
ten behoeve van een ieder die maar wilde luisteren. Met Batavia waren we constant in
contact, soms zelfs via de microfoon. Daar werden onze gegevens in kaart gebracht en
geanalyseerd. Deze analyses werden dan weer doorgeseind naar Mauritius, waar ze ter
beschikking kwamen van de piloten op de Indië-route.
Al met al ging er in een radiosonde-oplating zes uur geconcentreerd werk zitten.
Vooral het oplaten van de ballonnen van ruim 2 meter diameter vanuit de vulkooi,
waarin de meest eigenaardige wervelingen optraden tengevolge van het ontbreken van
enig dak, was bij een 40-mijlswind geen sinecure, en soms werden de telegrafisten te
hulp geroepen, zodat we dan met zeven of acht man bezig waren het gevaarte veilig de
lucht in te krijgen. De ballon mag pas op circa 20 km hoogte barsten, en heeft op
zeeniveau dus een volume, dat ver beneden het maximale ligt. Het gevolg is een
trillende en bibberende gladde peervorm. waar nog maar weinig vastheid in zat; we
wensten soms wel vier armen te hebben’ Tijdens de langdurige opstijging moest de
koers zo constant mogelijk gehouden worden, daar anders de ontvangst van het door
het kleine zendertje uitgezonden signaal gestoord werd. Ook de schecpszenders
moesten buiten werking blijven; hun signalen kwamen anders ook op de strook
papier. Van half acht tot negen uur ’s avonds werd de stemming in de radiohut vrij
nauwkeurig weergegeven door de minder vriendelijke blikken die de telegrafisten op
de druk bezig zijnde radiosonde-man wierpen, die echter onverstoorbaar verderging
met het draaien aan knoppen en aflezen van metertjes. Juist in deze uren waren de
Constellations goed en wel onderweg, en de zich verbijtende telegrafisten waren dus in
hun volste recht.
Een bron van moeilijkheden waren in den beginne de hoogtewindwaarnemingen
Vooral aan boord van een klein schip zijn de slingeringen onregelmatig en zwaar, en
dit beïnvloedde de berekeningen aanzienlijk. Allerlei factoren moesten in beschou
wing worden genomen, en verbeteringen in de apparatuur moesten worden aange
bracht. Eén waarneming nam zeer veel tijd in beslag, maar was dan betrouwbaar tot
op hoogten van 50.000 voet. Gebrek aan plaatsruimte staat mij helaas niet toe. dit zeer interessante - onderwerp verder te behandelen. Volstaan zij met te vermelden dat
het berekenen der windsnelheden en -richtingen op verschillende niveaux geschiedt
met als basis de factoren tijd, en elevatie en azimuth van de theodolietkijker, waarmee
een loodsballon, met constante stijgsnelheid, gevolgd wordt.
Tegen de tijd dat we deze obstakels uit de weg geruimd hadden, was alle ervaring opge
daan nodig voor het aflezen van pompende barometers, opslaan van zeewater met een
puts, maken van waterstof in de hoge-druk-eylinders, computeren van koersen en
snelheden, en bovenal: schrijven aan boord van een klein slingerend schip. (Mocht er
interesse bestaan om een meer uitvoerige indruk te krijgen, dan ben ik gaarne bereid
verdere inlichtingen aangaande de meteorologische werkzaamheden te verstrekken.)
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’s Nachts kwamen de vliegtuigen geregeld over; soms twee, een enkele maal drie, als
het weer enkele dagen slecht geweest was. De machine van Mauritius naar Batavia
kwam op 10.000 voet over te circa 2330 boordtijd, terwijl de Constellation naar het
Westen circa 0130 op 18.000 voet passeerde. Als er weinig wolken waren, hetgeen om
die tijd meestal het geval was, en indien de machine binnen 15 mijl ons schip pas
seerde, was visueel contact mogelijk, en verschillende keren werd gewerkt met de
grote seinlamp op het voorschip, in plaats van met de microfoon. Met de seinsleutel
werd contact gemaakt en gehouden; wanneer de machine in de buurt was, kon met de
microfoon gewerkt worden, en behoorde het gesprek met de stewardess tot een der
hoogtepunten van de nacht.
Aan boord was een complete jaargang van de z.g. pilotcharts, die ons veel gegevens
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3 ï.e lesamen mel enkele, speciaal Franse, meteorologische handboeken. Hel
ee echier dat de meeste gegevens te optimistisch waren: de windrichting varieerde
ussen N.N.O. en Z.Z.W. en had een sterk veranderlijke snelheid. Ook de zee was
z oende zeer veranderlijk. Een zware O.Z.O. deining stond er echier altijd. Somsetgeen ons, landrotten in den beginne heel wal hoofdbrekens en turen kostte, liepen
er meer deiningen door elkaar, en daarnaast nog een niet te onderschatten zeegang,
oora eze deiningen waren van zeer groot belang; zij waren de onbedriegelijke
te enen dat er ergens in die richting vuil weer zat of gezeten had. Het kostte ons soms
?rfn,
en en rnelen’ voor we de juiste richting en periode konden seinen. Opmere ij was dat tegen zonsondergang, als het licht dus bijna horizontaal inviel, en de
win a nam. altijd een Zuidelijke ofZ.Z.W. deiningduidelijk zichtbaar werd, met een
zeer ange en steeds onregelmatiger periode. Een gis aangaande de oorzaak was. dat
deze deining ontstond in de roaring forties.
De ruime oceaan was een eldorado voor de meteoroloog: geen landoppervlakten, met
un ergen en bossen, en dus grote verschillen in temperatuur, wind en vochtigheid
over een zeer klein gebied. Op de oceaan bleken de theorieën werkelijk overeen te
stemmen met de realiteit. Als na dagen fraai weer wat cirruspluimen zichtbaar wer
en, die overgingen in cirrostratus. zocht iedereen zijn regenkleding op: de twee dagen
regen of motregen bleven niet uit. Slechts een enkele maai kwam het voor, dal hel weer
wer elijk buiig was, hoewel hel grootste gedeelte van de dag meestal zware stapelwo ,ƒ? °P onze no5ed°P neerblikten. Eenmaal viel er ruim 3.5 mm regen, stonden er
win v agen van ruim 45 mijl, daalde de temperatuur van de lucht 2 graden en het zee
water 1 graad; dit alles in een tijdsduur van nog geen 7 minuten.
e?eJ was echter: constant harde wind, snel veranderlijke bewolking en een betreke ij droge atmosfeer. Vooral tegen het dag worden konden prachtige zware stapel
wolken bewonderd worden.
De overvliegende machines vlogen feitelijk boven het "weer”, en de grootste moeilijkeid voor hen was de soms zeer straffe tegenwind. Maar wanneer de ”Aer Mas”
xoortzwoegde in regen en lage wolken, en soms meer onder dan boven water, bekroop
e o icier van de wacht dikwijls een gevoel van ergernis, wanneer door een Constelabon stersbestekken uitgezonden werden, die haar grote snelheid demonstreerden.
n an s hel feit dal de weerberichten via Batavia Radio aan de piloten werden medege ee d in de vorm van verwachtingen, was toch de band tussen de vliegtuigen en het
sc ipeen zeer innige, en waren we voor elkaar een grote steun. De onmetelijke Oceaan
wer werkelijk pas eenzaam, toen de oude Indië-route weer bevlogen werd.
ij aankomst te Priok bleken de gedane waarnemingen van groot belang te zijn, vooral
e gegevens aangaande de hoogtewinden. Juist de lange periode in dat gebied van de
<^oor^e^rac^t’ was de basis voor een belangrijke serie klimatologische gege-
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p,n/cr voornaamsle resultaten lag op misschien ietwat filosofisch terrein: de moge
lijkheid tol samenwerking tussen land, zee en lucht. Op dit gebied is op het eerste oog
? ontzaglij veel gedaan; nu bleek dat het nog veel uilgebreider kan geschieden’ De
technische uitvoering van deze samenwerking is een kwestie van tijd, intellect en geld.
rr»ee V?0Ii2aI?kk1S’ V0^ens a^en die deze trip hebben meegemaakt, en hen die met ons
o eeë? ee
e • ea aan de wal: de verantwoordelijkheid die de zeeman draagt ten
pzie te van zijn broeders in de lucht, al mogen het dan misschien concurrenten zijn.
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Deze zelfde verantwoordelijkheid geldt voor de walmensen ten aanzien van hun
morele verplichtingen tegenover de varensman en de vlicgtuigbestuurder. Er kan niet
genoegde nadruk worden gelegd op de noodzaak voor deze samenwerking; men moet
zich steeds bewust zijn van de aanwezigheid van anderen, die in moeilijker omstandig
heden verkeren en die recht hebben op alle mogelijke steun. Deze samenwerking is in
oorlogstijd zeer evident; allen zitten in hetzelfde schuitje, en men is er van door
drongen dat nalatigheid en nonchalance mensenlevens kunnen kosten. In vredestijd
geldt dit evenzeer, vooral nu, wijl luchtvaartlijnen hun net tot over de gehele aardbol
hebben uitgebreid, en duizenden mijlen oceaan overvlogen worden. Wij hebben nu dit
alles ondervonden, en hebben de moeilijkheden leren beseffen, waar vooral piloten
mee te kampen hebben. Ons verzoek aan allen, die varen en vliegen, is zich steeds
bewust te zijn, dat van Uw mededelingen mensenlevens afhangen! Niet voor niets
worden ontzaglijke kapitalen gestoken in meteorologische diensten. Laat dit geld tot
zijn volle recht komen, en realiseert U zich steeds, dat iedere waarneming, hoe nietig
en op het eerste oog onbelangrijk deze ook moge zijn, toch van het grootste belang kan
zijn, en dus betrouwbaar moet zijn. Zoals ik reeds aanstipte: de middelen om deze
coöperatie in de practijk lot stand te brengen zijn onbelangrijk vergeleken bij het ten
allen tijde doordrongen zijn van de noodzaak van een dergelijke samenwerking.
Nu behoort de reis van de ”Aer Mas" weer tot het verleden; Mei, Juni en Juli 1949
waren voor ons zeer interessante en leerzame maanden, en steeds zal de kleine tanker
een grote plaats in ons landrottenhart innemen!

Erwasop papiernogeen mogelijkheid voor het maken vaneen tussenlanding
op de Cocos-eilanden, waar een uit de oorlogsjaren overgebleven startbaan
was en waar ook nog vaten brandstof opgeslagen lagen. Voor een eventuele
noodlanding kon men hier dus terecht, maar gelukkig heeft men van die
mogelijkheid nooit gebruik hoeven maken. De Constellation, die de KLM op
deze route gebruikte, was een uitstekend vliegtuig, speciaal ontworpen voor
het vliegen van lange afstanden over water, maar in tegenstelling tot de latere
straalvliegtuigen, die op veel grotere hoogte vliegen, was de Constellation bij
zijn vlucht nog onderworpen aan de wetten van weer en wind. Een goede
navigatie, die speciaal op deze route voor een aanzienlijk deel astronomische
navigatie was, was dan ook van levensbelang en de bestekken moesten uiterst
nauwkeurig worden uitgevoerd, maar mede dankzij de goede samenwerking
met de ervaren meteomannen op Batavia’s luchthaven Kemajoran, waarmee
men tijdens de vlucht in voortdurend radiocontact was, gelukte dit allemaal
voortreffelijk.
Mauritius zelf bleek voor de KLM-bemanningen een bijzondere belevenis te
zijn. Overnacht en gelogeerd werd er in Curepipe, een plaatsje op de top van
een dode vulkaan, met houten huizen die daken van golfplaat hadden. Als
gevolg van de lokale suikercultuur was rum er goedkoop, maar bier daaren
tegen duur. Volgens een oude regeling konden KLM-bemanningen bij de
maaltijd gratis mineraalwater of bier drinken zodat zij het dikwijls ongezonde
lokale leidingwater niet hoefden te drinken, maar in Curepipe kon gemakke231
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t je barman worden geregeld, dat men royaal rum kon drinken als men
,IJ P1 r niaar liet staan. Het kon er dikwijls langdurig en hard regenen en die
C en
dan ’s nachts urenlang op de metalen golfplaten daken, zodat er
dan vanslapen niet al te veel terechtkwam.
Een poPu,air Produkt van het hotel waarin de KLM-bemanningen logeerden
waren fraa’ °PSespoten taarten, die onder invloed van de Mauritiaanse rum
ook wel ccns voor andere doeleinden dan voor consumptie werden gebruikt.
Verder
het de KLM-ers op dat allerlei werkzaamheden hier nog op
typisch ongemechaniseerde manier werden uitgevoerd. Het maaien van het
grasveld voor het paleis van de gouverneur werd b.v. gedaan door een tiental
eilandbewoners, die gehurkt zittend en bepaalde ritmische liederen zingend
met klewangs de toppen van de grassprieten afsloegen. Door de mannen op
een bepaalde strategische manier op te stellen en door een zeer strenge disci
pline te handhaven, wist men te voorkomen dat hierbij ongelukken gebeur
den. Zo ongeveer ging het ook bij het wrijven van de parketvloer in het hotel,
waarvoor geen machines werden gebruikt. Men deed dit met de blote voeten,
één voet op de grond om te steunen en met de andere voet werd de bolster van
een cocosnoot over de vloer rondgedraaid, ook hier weer onder het vóórt
brengen van een toepasselijk ritmisch gezang.
De KLM had alsstationschefop Mauritius een oud-telegrafist geplaatst. Dirk
Karei Reinier Sweitser, geboren 24 februari 1902, in dienst KLM 1 mei 1934,
HBS - NAV 2 - Radio 1 e kl., die zeker niet de eerste de beste was. Dankzij zijn
kennis van zaken op dit gebied kon hij ook nog wat toezicht houden op de
niet zo ervaren grondtelegrafisten. Hij bleek een goed leider te zijn voor de
KLM-bemanningen die niet altijd even voorzichtig omsprongen met de
gevoelens van de lokale bevolking. Hij kon echter ook begrip opbrengen voor
mensen die zich moesten afreageren, nadat ze vijftien tot zestien uur boven de
oceaan hadden gehangen, hoewel niet iedereen de manier waarop men zijn
waa^d'^ °n<^er de invloed van de goedkope rum afreageerde, altijd kon

Bindstof wns a*S het ware bet levensvocht op deze bijzondere route en de
aan hM i6^^6?6 nemen brandstof was dan ook altijd bepalend voor wat er
alende lading kon worden meegenomen. Eenmaal in de week werd er
eXnntw ?°St vervoerd en voor deze vluchten werd alles uit het vliegtuig
toestel 70 ltamen mfaf en’gsz’ns missen kon om het eigen gewicht van het
kon Ondean^010^ 1Jl te maken zodat er zoveel mogelijk post aan boord
heid ^Nederlands Ind
die paSSag,ers mee ™nwezigbelangwas Ced?
ƒ ? Wier terugreis naar Nederland, van bijzonder
contact met een groot^
oversteek hadden de telegrafisten toch nog
grondstationso^Cevlnn*ntal ƒatlO"s.’ ook
de z.g. ’ verboden” landen;
allen hun best om contact te h USjra ie’ Paklstan, India en Malakka deden
om contact te houden met de KLM-toestellen. Soms hoorde
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Foto 71 Tussenlanding in Djokjakarta, 1954.
Sukarno met gevolg op toernee door de archipel, ter versterking van hel centrale gezag. De
Convair-240 heeft de Garuda-regisiratie, de bemanning Garuda-emblemen op de pet, allen
gedetacheerde KLM-ers. Vóór de motor van de Convair van links naar rechts le en 2e vlieger,
telegrafist A. J. Postma. de boordwerktuigkundige, en de Indonesische stewardess en steward.
A. Postma, Lieven de Keystraat 40, Rotterdam

men ’s nachts stations met volkomen onbekende roepnamen, die dan bij een
peiling, in het zuiden bleken te liggen: dat waren radiostations in het Zuid
poolgebied!
De Mauritiusroute werd gevlogen van 18 december 1948 tot juli 1949.
Ongelukken zijn er op deze lange route nooit gebeurd. Slechts éénmaal moest
een toestel terugkeren naar Mauritius omdat in verband met sterke tegen
wind verder vliegen onverantwoord zou zijn geweest,. Op Mauritius werd dit
toestel na de landing door douane en gezondheidsdienst even grondig afge
handeld alsof het uit een ver land kwam, terwijl het toch echt vanaf hetzelfde
vliegveld was vertrokken. Er is verder een keer vertraging in de dienstuit
voering geweest omdat men op Mauritius zat te wachten op de komst van
tankers met een nieuwe voorraad brandstof.
Midden juli 1949 draaiden de diverse Aziatische landen weer bij en stelden
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zij hun luchthavens weer open voor de KLM-vliegtuigen, zodat de lange en
moeilijke omweg via Mauritius, niet langer nodig was en de vluchten weer
langs de oude route konden worden uitgevoerd. Een bijzonder hoofdstuk in
de historie van de KLM en ook van haar tclegrafistenkorps kon zodoende
worden afgesloten.
Over naar de Garuda
Maar al was de oude route hiermee hersteld, er kwamen alweer gauw heel
andere vraagstukken aan de orde. De politieke ontwikkelingen leidden ertoe
dat eind 1949 de souvereiniteit over wat toen nog altijd Nederlands-Indië
heette zou worden overgedragen aan de Republiek Indonesië die hiermeedus
baas in eigen huis zou worden. Het betekende het-voorlopige-einde van de
beroemde Indiëlijn die na de souvereiniteitsoverdracht werd stopgezet. Het
Interinsulair Bedrijf van de KLM werd omgezet in een eigen Indonesische
luchtvaartmaatschappij, genaamd Garuda Indonesian Airways, die voor
lopig zou kunnen blijven beschikken over het aanwezige KLM-personeel;de
KLM bleef trouwens ook aandeelhouder in de Garuda. Hoewel dit personeel
nu in Garuda-dienst overging bleven zij in feite KLM-ers, zij het wel met
enige aanpassingen. Zo moest b.v. het bekende KLM-embleem van de
uniformpetten worden verwijderd en ook het borstembleem mocht niet meer
worden gedragen. Later werden ze vervangen door de rood-witte emblemen
van de Garuda. De KLM-ers werden nu bovendien van de ene dag op de
andere buitenlanders in het land, dat zij tot op dat moment, altijd als een deel
van hun vaderland hadden beschouwd.
Nederland leek nu nog verder weg en de belangstelling van de KLM in Neder
land voor het wel en wee van de rond 300 man personeel, die bij de Garuda
waren gedetacheerd, liet wel eens te wensen over. Zodoende heerste er zowel
bij de KLM-ers als bij hun gezinnen, dikwijls een gevoel van onbehagen. Dat
gevoel werd nog versterkt door de onzekerheid over de toekomst en over het
voortbestaan van het beroep van telegrafist in de burgerluchtvaart. Vooral de
grotendeels jongere telegrafisten, die uiteraard als eerste voor uitzending naar
Indonesië in aanmerking waren gekomen, waren door die onzekere vooruit
zichten dikwijls gedeprimeerd, ondanks de optimistische verklaringen van
topfunctionarissen van de KLM die van tijd tot tijd in Djakarta op bezoek
kwamen en dan zeiden dat zij alle telegrafisten te zijner tijd als vlieger, navi
gator ofboordadministrateur hun pensioen bij de KLM zagen halen.
Als extra element van spanning kwam daar nog bij, dat er nog verscheidene
jaren een soort staat van oorlog in Indonesië bleef bestaan, omdat de nieuwe
machthebbers nog lang niet overal de zaken stevig in handen hadden. Op tal
rijke plaatsen opereerden benden, die dikwijls een ernstige bedreiging voor de
veiligheid vormden. Dat bleek maar al te duidelijk toen een keer tijdens een
rit van Makassar naar het vliegveld een passagiersbus werd overvallen, met
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als gevolg een dode en een zwaar gewonde passagier. Ook op Sumatra, met
name rond Kotaradja, was het onveilig. Er waren dan ook verschillende leden
van het vliegend personeel, die zich terecht in alle ernst afvroegen, in hoever
het verantwoord was om nog op dergelijke plaatsen te blijven vliegen.
Immers, nergens anders in het hele KLM-bedrijf met zijn wereldwijd vertakt
routenet liep men dergelijke risico’s als in Indonesië. Weliswaar was lang niet
overal de hotelaccommodatie ideaal, maar dat was een zaak van tijdelijke
aard. In Indonesië echter was het op talrijke nachtstops uitermate primitief
en zelfs in Djakarta was het niet alles. In Hotel Dharma Nirmala b.v. moest
een niet-getrouwde telegrafist tijdens zijn gehele detachering van twee jaar
zijn kamer delen met een collega en het hotelvoedsel was dikwijls zo slecht
dat men gedwongen was om buitenshuis te gaan eten. In het z.g. Landhuis aan
de Taman Matraman Timur had men twee telegrafisten ingekwartierd in een
pijpenla, waarin volgens overleveringen in de koloniale tijd, een paard werd
gestald; de ring waaraan het dier werd vastgelegd zat nog in de deurpost! Ook
de traditionele kakkerlakken waren onafscheidelijke gasten. Andere woon
oorden lagen resp. vlakbij een motorproefbank en langs een spoorlijn en
waren dus bepaald ook geen oorden van rust.
Wat de recreatiemogelijkheden betreft was het al niet veel beter. De tennis
banen hadden alle een ledenstop, Djakarta had op de (toen) twee miljoen
inwoners slechts één zwembad en volgens de medische dienst was dit bad
voor Europeanen ongeschikt en ongezond. De jachtclub in Priok was voor de
meeste gezinnen te ver, temeer omdat men ook vaak geen eigen vervoer had.
Op cultureel gebied was het b.v. heel moeilijk om toegangskaarten te krijgen
voor een voorstelling in de Kunstkring, omdat de belangstelling voor deze
evenementen overweldigend groot was.
Het was dus niet te verwonderen dat de voorzitters van de verenigingen van
radiotelegrafisten en boordwerktuigkundigen ter plaatse schriftelijk hun
bezorgdheid over de gang van zaken ter kennis brachten van de KLMdirectie in Den Haag, waarbij zij tevens wezen op de gestage achteruitgang
van het moreel van de hier gedetacheerden. Hoewel deze bestuursleden
uiteraard een open oog hadden voor de belangen van de KLM vonden zij
toch, dat zij in dit geval duidelijk moesten opkomen voor hun leden.
De situatie werd nog verscherpt toen er op 21 december 1956 in Medan een
coup plaatsvond. Toevallig stond toen op de luchthaven van Medan de
Convair-Liner PK-GCK van de Garuda met als bemanningslid o.a. de cheftelegrafist in Djakarta. Het vliegtuig mocht niet naar Djakarta vertrekken
maar moest wel de volgende dag op en neer naar Kotaradja met een gewa
pende officier aan boord. Pas op 27 december kon het toestel eindelijk naar
Djakarta terugkeren. De onrustgevoelens onder het personeel in de Indone
sische hoofdstad waren hierdoor zo groot geworden, dat de KLM-directie
besloot om enkele topfunctionarissen naar Indonesië te sturen om een en
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Foto 72

De beruchte geldknipperij in Indonesië.
A. Knik. Elzenkade26, Zwanenburg

ander uit te praten.
Er werden toen tussen 31 januari en 8 februari 1957 vier vergaderingen
gehouden, waarbij o.a. ook weer over de toekomst van "het vak” werd
gesproken. Er was op dat moment in Nederland een tekort aan vliegers, zo zei
men, en daar werd nu hard aan gewerkt. Tevens was opdracht gegeven om
dertig nieuwe telegrafisten aan te werven, die dan met name voorde navigatie
zouden moeten gaan zorgen, zodat de vliegers nog uitsluitend zouden vlie
gen. De z.g. navro (navigatie- en radio-officier) zou zeker nog tot 1963 deel
blijven uitmaken van de bemanning. Maar, zo voegde men er onmiddellijk
aan toe, de telegrafisten moesten niet blind blijven voor allerlei nieuwe
ontwikkelingen en voor de toekomst van electronische navigatiesystemen als
Dectra, Doppler, Navarho e.d. die te zijner tijd het gebruik van een navigator
onnodig zouden gaan maken. Ook zou er in de verdere toekomst geen plaats
meer zijn voor een telegrafist aan boord.
Na moeizaam onderhandelen zegde de directie in een brief van 11 februari
1957 tenslotte de volgende zaken toe: de tweede verplichte uitzending zou
komen te vervallen; de Corpschef op Schiphol zou tenminste eenmaal per
jaar een bezoek aan Indonesië brengen; het roepiah-bestanddeel van de sala
rissen zou met 20% worden verhoogd en de z.g. specialistentoelage werd met
5% verhoogd, alles met ingang van 1 januari 1957. Toch vond men van de
zijde van de Federatie van Verenigingen van KLM-personeel in Indonesië
dat hiermee het feitelijke doel van de besprekingen niet was bereikt, nl. het
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Foto 73 De besmeurde en beschilderde auto van gezagvoerder McCarthy, geparkeerd bij Flight
Operationsop het vliegveld Kemajoran.
E. Deiding, de Werven 60,1398 CD Muiden

wegnemen van de bestaande spanningen, het herstellen van de goodwill en
het scheppen van voorwaarden, waardoor uitzending op basis van vrijwillig
heid zou kunnen plaatsvinden, zodat de gevoelens van onbehagen ook hierna
bleven bestaan. Ook wat de financiën betreft. De KLM-directie stelde zich op
het standpunt dat het roepiah-bestanddeel van de salarissen het personeel in
Djakarta in staat moest stellen om sober te leven. "Tenslotte lijden jullie geen
honger’’, luidde het commentaar uit Den Haag. De z.g. specialistentoelage
was 55%, later 60%, die in Nederlandse munt werd uitbetaald maar dat geld
was later hard nodig om zich na terugkeer in Nederland opnieuw in te
richten.
Het einde kwam sneller
KLM-ers in Indonesië, die het diploma navigator le klas wilden halen,
hadden zich in 1956 tot de Rijksluchtvaartdienst in Den Haag gewend met
het verzoek of zij het betrokken examen schriftelijk in Indonesië mochten
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afleggen en op 26 januari 1957 kregen de veertien betrokken vliegers en tele
grafisten bericht, dat was toegestaan, dat deze groep het examen in twee of
drie gedeelten ter plaatse zou afleggen; dit werd gepland voor januari of
februari 1958. Ook hier dienden zich inmiddels nieuwe ontwikkelingen aan.
De Garuda-vliegers, die de diensten naar Singapore, Bangkok en Manilla
vlogen, kregen opdracht om met ingang van 1 november 1957 gedurende
twee maanden als proef op deze routes radiotelefonie uit te proberen. Als er
geen radioverbinding was moest de telegrafist het met zijn seinsleutel over
nemen.
Toen kwamen de zaken plotseling in een stroomversnelling. Indonesië raakte
met Nederland in conflict over het westelijk deel van Nieuw-Guinea, dat nog
altijd onder Nederlands bestuur was, maar dat door Indonesië onder de naam
West-Irian werd opgeëist als behorende tot het Indonesische grondgebied. De
acties hiervoor culmineerden in het instellen van een West Irian Week van 28
oktober tot 3 november 1957. Als voorzorgsmaatregelen om haar personeel
te beschermen tegen eventuele ongeregeldheden had de directie van de
Garuda, mede ter verzekering van een geregelde vluchtuitvoering, het vol
gende bepaald:
a tijdens het vervoer van vliegend personeel door Djakarta moesten twee
leden van de Security Kemajoran in de autoaanwezigzijn;
b het vliegend personeel van Bukit Duri zou in de betreffende week niet ofin
ieder geval zo weinig mogelijk op nachtstops worden ingedeeld.
In de avond van 28 oktober werd Bukit Duri opgeschrikt door een luid
ruchtige groep van ongeveer 20 a 30 jongeren die begonnen met plakkaten op
de huizen en hekken aan te brengen en leuzen op muren en ramen te kalken.
Een daar wonende telegrafist, die een poging deed om de jongelui tegen te
houden, liep daarbij een mesprik in zijn rug op. Na vier uur trok het gespuis
weg, maar niemand voelde zich op zijn gemak. Des te merkwaardiger was de
reactie van het Hoofd Vliegbedrijf die stelde dat, nu er geen slachtoffers
waren gevallen en er alleen maar geschilderd was, er geen reden was om niet
te gaan vliegen!
Maar de kranten bevatten steeds meer oproepen tot boycotacties tegen de
Nederlanders en voor de tiende november werd een nog fellere actie aangekondigd. Op 27 november werden twee Dakota’s van de Garuda in Makassar
beschadigd. Onder de druk der omstandigheden werd de samenwerking
tussen de federatie van vliegend personeel en de vliegersvereniging weer
nauwer. Eind december vergaderden de vertegenwoordigers van het vliegend
personeel in Singapore met een KLM-delegatie, echter zonder enig resultaat
te boeken. Intussen was de helft van de gezinnen van het KLM-personeel al
naar Singapore overgebracht en de overigen volgden later, o.a. 225 personen
die aan boord van de "Waterman” vertrokken. Vandaar ging men met
chartervliegtuigen terug naar Nederland. Per 1 januari 1958 werd de
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VRKLM in Indonesië opgeheven en kort daarop keerden alle KLM-telegra
fisten geleidelijk naar Nederland terug. De Indonesië-periode was verleden
tijd.

En dan nog. . . Nieuw-Guinea
Ons verhaal over de wederwaardigheden van de KLM-telegrafisten in het
Verre Oosten zou niet compleet zijn, zonder melding te maken van de bedrij
vigheid van een aantal van hen in en boven Nieuw-Guinea. Bij de overdracht
van de souvereiniteit aan de Republiek Indonesië was het westelijke - Neder
landse - deel van het eiland Nieuw-Guinea daarvan duidelijk uitgezonderd
en bleef dit gebiedsdeel voorlopig onder Nederlands gezag met de voorop
gezette bedoeling, dat het later eveneens zelfstandigheid zou krijgen. Zoals
bekend is Indonesië zich hiertegen al gauw gaan verzetten, aanvoerend dat
ook dit deel van het voormalige Nederlands-Indië bij het Indonesische
grondgebied hoorde. Het daaruit voortvloeiende, jarenlang slepende
meningsverschil had tot resultaat, dat uiteindelijk ook dit gebied bij
Indonesië werd gevoegd onder de nieuwe naam West Irian.'
In ieder geval, zolang het gebied nog onder Nederlands gezag stond, hadden
de Nederlandse autoriteiten er het bestuur over en er de verantwoordelijk
heid voor. Die verantwoordelijkheid hield ondermeer in, dat men moest
zorgen voor behoorlijke verbindingen in dit gebied. Maar Nieuw-Guinea had
nauwelijks wegen, geen spoorlijnen en maar zeer weinig bevaarbare rivieren.
Het vliegtuig was hier dus het aangewezen vervoermiddel, maar er waren
maar weinig vliegvelden en dat waren dan meestal niet meer dan kleine
primitieve stripjes. Toch bereikten het gouvernement van Nieuw-Guinea en
de KLM in 1954 overeenstemming over de instelling van een aantal lucht
verbindingen die door de KLM zouden worden verzorgd. Hiervoor werd een
speciale dochteronderneming van de KLM gevormd, die de naam De Kroonduif kreeg. Vanwege het gebrek aan geschikte vliegvelden voor landvliegtuigen ging zij opereren met een tweetal eenmotorige drijvervliegtuigen van
Canadees fabrikaat (De Havilland Beaver), waarmee zij op 1 november 1954
haar activiteiten begon. Later kwamen er nog enkele Beavers bij, alsmede een
paar tweemotorige Twin Pioneers, vliegtuigen die van een zeer korte baan
gebruik konden maken voor start en landing, terwijl er later ook nog enkele
Dakota’s in Nieuw-Guinea werden gestationeerd.

Catalina - een watervliegtuig?
Hel zai omstreeks 1949 geweest zijn, dat ik als crewlid van een ”Cat” een week of wat
te Biak was gestationeerd t.b.v. het plaatselijke bestuur. Onze taak bestond uit het
overvliegen van passagiers en vracht van Biak naar de Wisselmeren en omgekeerd.
Veel was er niet te beleven op deze vluchten. Het betekende elke morgen vroeg je bed
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uit om op tijd naar de basis terug te keren, zodat je nog net bij goed zicht door de pas
kon vliegen.
De meeste van de passagiers waren Papoea politie-agenten die hun collega's moesten
aflossen of afgelost waren. Verder wat bestuursambtenaren of missionarissen.
Op een dag hadden we weer een detachement politie-agenten naar boven gebracht en
op de terugtocht zouden de afgeloste collega's meegaan. Tijdens het inschepen ston
den we met z’n allen verder op de steiger te praten, wachtende op een teken van de
ladingklerk, dat alles aan boord was en wij konden vertrekken. We kregen inderdaad
dat seintje en we wandelden dus de steiger af richting Cat. Plotseling een kreet van de
man die het eerst bij de kist aankwam. Hij schreeuwde: "De kist zinkt” en nam gelijk
een duik naar binnen en gilde, dat alle passagiers eruit moesten. Ik liep toevallig vlak
achter hem en zag tot mijn stomme verbazing, dat de passagiers hun schoenen in de
hand hielden en met opgestroopte broekspijpen doodgemoedereerd in de met water
volgelopen blisters stonden. Ja, wisten zij veel! In een watervliegtuig zal wel water
horen, dachten zij in hun onschuld. Trouwens de ladingklerk, die erbij gestaan had,
vond alles ook nogal normaal.
Nadat er alarm geslagen was, kwam wel iedereen in actie. Een deel van de passagiers
werd weerde vliegboot ingestuurd, maar nu om te hozen met alles wat maar water kon
bevatten, o.a. de vilten hoeden van de agenten.
Inmiddels was de BWK verwoede pogingen aan het aanwenden om het noodaggregaat
aan te krijgen om de pomp in werking te stellen. Maar zoals altijd bij noodapparatuur,
ze doen het nooit ineens. Ook deze deed het pas na een zeer hartige toespraak, waarna
de drooglegging binnen korte tijd een feit was.
Wat bleek nu de oorzaak van het waterballet geweest te zijn? Juist, bij het drainen van
de romp de dag tevoren, was men vergeten om daarna de schroefstoppen in de bodem
weer op hun plaats te draaien.
Enfin, na het provisorisch dichten van de draingaten met houten pluggen en beschul
digingen over en weer werd na een oponthoud van ruim 1 uur met de terugtocht
aangevangen.
Bij aankomst te Biak taxide de vlieger naar dezelfde plaats waar de kist die ochtend
voor vertrek ook stond en ziet, onder de romp lagen keurig netjes op een rij, drie
schroefstoppen!!!
Het koude pijpje, dat de verantwoordelijke man ons daarna aanbood, ging er vanzelfsprekend goed in.
Max Noothout
De KLM ging vliegend en grondpersoneel uitzenden naar Nieuw-Guinea en
zo werden o.a. vliegers, telegrafisten en boordwerktuigkundigen voor perio
den van telkens zes maanden gedetacheerd om bij de Kroonduif te vliegen. Er
werden daar enkele min of meer geregelde verbindingen onderhouden maar
daarnaast voerde men talrijke ongeregelde vluchten uit. Op al deze vluchten
werden lang niet altijd passagiers vervoerd, ook allerlei goederen gingen door
de lucht omdat zij meestal op geen enkele andere manier vlot te transporteren
waren; als het al ging zouden de goederen weken-, of zelfs maandenlang,
onderweg zijn. Op veel plaatsen kon niet eens geland worden en daar
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moesten de goederen dan worden afgeworpen of "gedropt”, zoals dat in
vliegerskringen heet. Hoe dat ging heeft een telegrafist, die een halfjaar in
Nieuw-Guinea geweest is, min of meer als volgt beschreven:
"Het grootste probleem was om de plaats in het oerwoud te vinden waar
'gedropt' moest worden. Er waren natuurlijk wel kaarten van Nieuw-Guinea
maar ze waren lang niet altijd betrouwbaar. Op de kaart getekende bochten in
rivieren waren er soms niet of er waren wel rivieren maar die stonden niet op
de kaart. Of die kaarten nu slecht getekend waren of dat als gevolg van zware
aardverschuivingen de loop van een rivier was veranderd, was doorgaans niet
vast te stellen. De luchtkarteringsafdeling van de KLM heeft jarenlang gepro
beerd om het hele gebied in kaart te brengen, maar kennelijk zonder veel
succes.
Om zeker te weten waar de plaats lag waar men moest 'droppen', ging de
vlieger meestal informeren bij mensen die het betrokken gebied goed kenden,
zoals bestuursambtenaren, missionarissen, e.d. Als men precies wist waar
men zijn moest en men die plaats ook werkelijk in het oerwoud had ontdekt,
dan werd er boven die plaats laag gevlogen. Meestal verschenen er dan wel
mensen op de grond die begonnen te zwaaien, maar dat bewees nog niets;
mensen in Nieuw-Guinea zwaaien altijd naar laag vliegende vliegtuigen.
Inmiddels verliet de telegrafist zijn radio, zette de cockpitdeur open en vast
en ging bij het noodluik in de deur achter in de cabine staan. Intussen haalde
de boordwerktuigkundige zijn zakdoek uit zijn broekzak en hij stelde zich op
tussen de beide vliegers, zodat de telegrafist hem met zakdoek kon zien. De
vlieger dook op het uitgekozen droppingsveldje (meestal het voetbalveld van
de missie) af en zo gauw de vlieger vond dat zijn ’bomb-aiming’juist was, gaf
hij een schreeuw en de BWK sloeg zijn zakdoek omlaag. Op dat moment
gooide de telegrafist het pakket de kist uit. De vlieger ging dan weer klimmen
en de BWK stak zijn zakdoek weer in zijn zak. Of er ooit een dropping uitge
steld moest worden omdat de BWK geen zakdoek bij zich had, vermeldt de
historie niet. Soms bleek ook wel eens dat er op de verkeerde plaats was
'gedropt' omdat b.v. de enige plaats aan een rivier met een landingssteiger
niet meer de enige bleek te zijn, want bij een andere plaats hadden ze er
inmiddels ook een gebouwd . . .”
Er werden op verzoek van het gouvernement ook wel speciale droppingsvluchten georganiseerd. Meestal ging het dan om grote hoeveelheden voedsel
of andere belangrijke zaken, die op geen andere manier op de betreffende
bestemming konden worden afgeleverd. Laag cirkelend boven een bepaald
punt werd dan soms de hele lading letterlijk overboord geschopt, wat gedaan
werd door een uit het grondpersoneel in Biak gerecruteerde groep vrijwilli
gers. Op de grond had men dan voor herkenning en bepaling van de wind
richting een rokend vuur gestookt en meestal werd er ook radiocontact
onderhouden met de verantwoordelijke bestuursambtenaar via onze boord-
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radio en zijn draagbare installatie. Eenmaal is er een baal rijst midden in zo’n
vuur terechtgekomen, waarop wij direct daarna in onze koptelefoon "nassi
goreng" hoorden roepen. Als er op grote afstand van de basis "gedropt”
moest worden moesten de "runs" zo kort mogelijk worden gehouden om zo
weinig mogelijk brandstof te verliezen; de oude trouwe DC-3 draaide dan
heel korte rondjes maar gelukkig had iedereen het dan zo druk, dat men geen
tijd had om luchtziek te worden.
De telegrafist op Nieuw-Guinea speelde soms ook voor boodschappen
jongen. Manokwari aan de noordkust had al een oude, vooroorlogse midden
stand en huismoeders op Biak vroegen ons dikwijls om daar bepaalde bood
schappen te doen. Omdat we daar nooit verder kwamen dan de strip moest dit
gebeuren door tussenkomst van de agent. Boodschappen, opgegeven op de
heenreis Manokwari-Sorong, konden dan op de thuisreis, enkele uren later,
worden meegenomen. Manokwari had ook een fotograaf, Biak niet, zodat op
Biak gemaakte foto’s in Manokwari werden ontwikkeld en afgedrukt. Op
diezelfde vlucht werd ook Noemfoer ingclast, een oude strip op een eiland
met een lepra-kolonie. Er was daar geen grondpersoneel. Er werd geland,
naar een bepaald punt getaxied, één motor gestopt en de eventuele passagiers
konden met de eigen trap van of aan boord gaan. De andere motor moest
blijven draaien, want stel je voor, dat je ze niet meer aan de praat kreeg!
Vanuit Den Haag heeft men toen nog eens de aanmerking gemaakt, dat de
voor Noemfoer bestemde documenten nooit werden afgegeven. Iemand heeft
toen aan Den Haag gevraagd om een hamer en een spijker, zodat men de
papieren aan een boom kon spijkeren!
In Tanah Merah, een andere tussenlandingsplaats, werd het vliegtuig gelost
en geladen door gevangenen, meestal Papoea’s die voor de barbecue een of
meerdere landgenoten hadden genuttigd. Hun blikken waren voor ons
dikwijls een reden om toch maar wat meer aan de lijn te doen. Papoeakinderen uit dit gebied gingen gewillig met ons mee aan boord om de missie
school in Merauke te bezoeken, maar in Merauke bestegen zij met afschuwde
auto, waarmee ze de reis moesten voortzetten. Een vliegtuig kenden ze wel,
dat hadden ze dikwijls genoeg gezien, maar een auto nog nooit!
Op de kleine vliegvelden in Nieuw-Guinea was de grondtelegrafist een
belangrijke figuur, temeer omdat hij meestal tevens luchthavenmeester,
brandweerman plus nog een aantal andere dingen tegelijkertijd was. Of zijn
inkomen dienpvereenkomstig was, moet worden betwijfeld. Ergens aan de
zuidkust had een dergelijke functionaris enige koeien om in zijn levensonder
houd te kunnen voorzien en een boordtelegrafist, die aan zijn zesmaandelijkse stationering in Nieuw-Guinea begon, werd steeds vooral op het hart
gedrukt om deze man tijdig de juiste aankomsttijd door te geven. Hij kon dan
door zijn kinderen de koeien van de landingsbaan laten jagen. Af en toe werd
er een geslachte koe geëxporteerd naar de hoofdstad aan de noordkust,
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gewoon per KLM DC-3. De koe werd dan ’s nachts geslacht en in het vlieg
tuig geladen en bij het eerste krieken van de dag werd er gestart. Alles was dan
nog koud en tegen de tijd dat de zonnewarmte toenam, zat de Dakota al op
10.000 tot 12.000 voet boven het Carstens gebergte en werd de lading rund
vlees vanzelfgekoeld. Bij aankomst was het vlees nog in perfecte conditie. Als
dank voor de goede samenwerking tussen hem en de bemanning werd er, bij
aflossing van de bemanning, een kippenfeest bij hem thuis georganiseerd. Er
waren kippen genoeg om te slachten, er was bier genoeg in zijn "vliegveldrestaurant” en zijn kinderen deden dienst als bedienend personeel. Menige
KLM-er bewaart aan deze huiselijke feestjes de beste herinneringen.
Ook het volgende, bijzondere verhaal mag hier eigenlijk niet ontbreken. Een
belangrijk uitvoerprodukt uit Nieuw-Guinea in de jaren vijftig was oud
metaal, na de oorlog door de geallieerden daar achtergelaten. Nu was dat
rond 1956 al niet meer voor het oprapen, maar een Australisch bedrijf zag er
nog altijd een goede boterham in, al moest men er wel naar zoeken. Die boter
ham was toch nog wel zodanig belegd, dat enkele medewerkers van dit bedrijf
het zich konden veroorloven, om in het niet goedkope KLM-hotel op Biak te
logeren. Ze dachten dat er door middel van luchtverkenning nog heel wat
metaal gevonden kon worden en daarom werden er aan de bar contacten
gelegd met bemanningsleden, die mogelijk als tipgever konden fungeren. Het
aldus gelegde contact met twee telegrafisten werd benut toen men gebruik
ging maken van een oud landingsvaartuig. Hiermee werden de omringende
eilanden afgezocht naar vliegtuigwrakken en ander bruikbaar materiaal. In
dat vaartuig bevond zich ook nog een radiozender/ontvanger en op verzoek
van de Australiërs werd die door een van de telegrafisten weer in bruikbare
staat gebracht.
Toen de Australiërs op onderzoek gingen in het westelijk deel van NieuwGuinea. werden er omtrent het gebruik van deze radio-installatie bepaalde
afspraken gemaakt. Zij hadden geen zendmachtiging en zij zouden er daarom
maar één keer per dag gebruik van maken èn als het beslist nodig was. Alleen
de schipperen de beide telegrafisten wisten van deze afspraak. De telegrafist
die ’s middags de vlucht naar het westen zou maken zou op een bepaalde tijd
en frequentie uitluisteren naarde landingsboot. Verder zouden de telegrafis
ten de postvakjes in het hotel in de gaten houden en eventuele belangrijke
post voor de bemanning van de boot onderscheppen. Een grove inbreuk op
alle PTT-voorschriften dus. Zeer belangrijke post kon dan via de clan
destiene radioverbinding overgepraat worden.
Dagenlang bleef het rustig op deze radioverbinding, maar op een dag kwam
een in Manokwari gestationeerde Australiër naar het vliegveld om, aan de op
dat moment aan de grond staande telegrafist, te vragen of hij iets wist van de
boot. Deze was nl. vier a vijf dagen over tijd en hij maakte zich erg ongerust.
Het weer was de laatste dagen goed geweest, maar de scheepsbemanning was
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allesbehalve ervaren. Wat kon er dus gebeurd zijn? Kort na het vertrek van
het vliegtuig in westelijke richting werd het mysterie al opgelost. Via zware
luchtstoringen hoorde de telegrafist de afgesproken roepnaam van de boot en
de naam Middelburg, een eilandje aan de noordkust van Nieuw Guinea, dat
men met een kleine omweg wel kon benaderen.
"Captain, vlieg eens laag over Middelburg." "Waarom in ’s hemelsnaam?"
"Dan kun je Ben H. naar een Dakota zien zwaaien." Na enige aandrang en
uitleg werd de koers verlegd en inderdaad stond daar Ben met zijn Australiërs
en Papoea’s zwaaiend op het kleine eiland. Middelburg werd bewoond door
een kleine groep vriendelijke vissers en verder was er nog een overwoekerde
landingsbaan uit de tweede wereldoorlog. De gesprekken via de radiotelefoon waren nu luid en duidelijk en dat gold ook voor de situatie: de boot zat
muurvast op de kust van dit eiland.
De bemanning van de boot dacht onmiddellijk uit de lucht gered te worden
en was daarom begonnen met het kappen van de bomen die nu op de baan
groeiden. Maar gezagvoerders van een echte luchtvaartmaatschappij doen
zoiets niet zo maar en omdat er op Middelburg geen gebrek aan voedsel of
water was besloot men de normale lijnvlucht te vervolgen en overleg te
plegen met de bedrijfsleider op Biak. Via de radio werden daar de marine, de
KLM en het gouvernement uit hun tropische middagslaapje gehaald. Toen
het vliegtuig na enkele uren op Biak landde was het duidelijk dat alleen de
Kroonduif de middelen - in de vorm van kleine vliegtuigen op drijvers-had
om de bemanning van het eiland te halen. Maar wie draaide op voor de
kosten? Het bedrijf in Australië natuurlijk. Maar waar was dat gevestigd en
hoe was het te bereiken? Naam, adres, telefoon- en telexmummer konden
toen, dankzij het onderscheppen van de post, door het Nieuwguinese Corps
Telegrafisten snel op tafel worden gelegd.
Zo leefden en werkten de paar telegrafisten die bij toerbeurt dienst deden in
het verre Nieuw-Guinea, een gebied waarvan de bevolking op de meeste
plaatsen het Stenen Tijdperk nog niet was ontgroeid maar het vliegtuig al
heel snel als iets gewoons was gaan beschouwen. Het duurde tot 1 januari
1963, toen Nieuw-Guinea bij de Republiek Indonesië werd gevoegd en De
Kroonduif werd opgenomen in de Garuda Indonesian Airways. Voor de
KLM-ers betekende dit dat hun werk hier gedaan was en dat zij naar huis
konden vertrekken, opnieuw een hoofdstuk in de historie van hun bedrijf
afsluitend.
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Hoofdstuk 9

Het naderende einde
Terwijl de in het vorige hoofdstuk geschetste ontwikkelingen zich onder de
tropenzon voltrokken ging in Nederland het leven gewoon door. Commo
dore Moll, een van de oudste gezagvoerders van de KLM, vierde op 16 mei
1953 zijn zilveren jubileum als KLM-vlieger en werd daarvoor op passende
wijze gehuldigd. Een welkome onderbreking van de dagelijkse gang van
zaken, die onder meer werd gekenmerkt door een voortdurende stroom van
"bekendmakingen aan Bemanningen" over allerlei zaken de dienst betref
fende. Die bekendmakingen konden uiterst zakelijk zijn, zoals de nieuwe
regelingen in 1953 voor het verstrekken van uniformkleding, die de eerste
maal geheel voor rekening van de betrokkene kwam en door deze in twaalf
maanden via inhoudingen op zijn salaris moest worden afgelost; stewardes
sen mochten dat in dertig maanden doen. Alle volgendejaarlijks te verstrek
ken nieuwe uniformkleding was voor rekening van de KLM, maar men
moest wel steeds een twee jaar oud uniform inleveren! In april 1954 werden
daarbij de witte zomerpetten afgeschaft. Een andere keer waren die medede
lingen onbenullig, zoals bv. een over het verwijderen van alle puntenslijpers
uit de cockpits, een andere maal deden ze nogal prekerig aan, zoals blijkt uit
een aantal "regels voor het vliegend personeel bij het gebruik maken van de
passagiersbus".
Het werk en het doen en laten van de telegrafist werden door zijn superieuren
streng beoordeeld. Men kreeg bv. schriftelijke berispingen bij het invullen
van foutieve tijden op de boordpapieren, het niet invullen van schematijden,
het gebruiken van verkeerde aanduidingen op ladingstelegrammen en het
niet melden bij de briefing vóór het vertrek. Een telegrafist verspeelde een
extra toelage van ƒ15,- per maand omdat hij niet in het bezit bleek te zijn van
het diploma Radiotechnicus KLM. Toch deelde men ook wel eens schouder
klopjes uit, bv. toen de bemanning van een chartervliegtuig in 1954 in 1 1,5
dag niet minder dan 92 uur gevlogen bleek te hebben; de betrokken beman
ningsleden kregen toen een persoonlijke brief van het Hoofd Vliegbedrijf om
hen te bedanken voor hun inzet. Veel leed werd verstouwd door de vliegtuigbemanningen en hun gezinnen wegens de soms ernstige vliegongevallen,
die de maatschappij mee maakte, in de eerste 6 jaar na-de oorlog. Tussen de
vluchten door droeg men, in uniform, als slippendrager, zijn collega’s ten
grave.
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Telefoon 36141

62411

"1 jnheer,
Ter g<■eiegenheld ven het vertrek van de Jept-nse
Olympische plo'ie- uit To- 1» werd bljgn;lande foto gemerkt er.
wij stellen 1 et op prijs U deze foto> ter herinnering aan
te bleien.

et zal T.; ongetwijfeld ver'eugen te vernemen, dat
deze vluc' t vooral ui’ reclame oogpunt een groot succes Is
geworden voor de K’7 en wij danken " ten zeerste voor 'iet
,
'
I .

BIjlage
amwiapam- lixjhhavfs vihhu.l

Hoogachtend,
■ IJKJ LUC’ TVAJ T 1 T C'. PI IJ
• :& Hoofd Dienst Femenningen,
, rmt.»«Mumt

•hé-

/

• U oer.

Foto 74 Ook wanneer de passagiers bijzonder tevreden waren over het vluchtverloop gaf het
Hoofd Vliegdienst hiervan vaak kennis aan de betreffende crew, zoals op 14 juli 1952. nadat de
Japanse Olympische ploeg uit Tokyo was overgevlogen naar Helsinki met de KLM via Manilla
en Singapore.
Op de foto een nachtelijke opname in Tokyo van een deel van de crew onder het staartvlak van de
Constellation. Rechts telegrafist Alben Postma. links de twee boordwerktuigkundigen.
Gezagvoerder was De Haas.
A. Postma, Lievende Keystraat 40. Rotterdam
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1954 Was een jaar, waarin meerdere moeilijke charters gevlogen werden. Soms werd
een vluchtverslag geschreven, meestal door het bemanningslid, dat de langste werk
tijden gemaakt had, en dat was dan vaak de 2e telegrafist/boordadministrateiir. Hier
volgt zo’n verslag, waaruit blijkt, welke moeilijkheden men moest overwinnen. Het is
ongecorrigeerd, en geschreven door een dodelijk vermoeide 2e radiotelegrafist, die na
de vlucht extra verlof voorgeschreven kreeg.

”1 September 1954
Vlucht van PH-DBD, charter 341 1/1858, Skymaster
Amsterdam-Bombay-Singapore.
Captain Pascall,
1 e radiotelegrafist Oosterhofï,
2e telegrafist/boordadministrateur Kuik.
Amsterdam. Om 4 uurgmt op Schiphol.
De machine was technisch niet 100%. Daarom eerst gegeten. Tijdens het ontbijt
kwam een van de leden van de terreinpolitie naar ons toe met het verzoek, de lading in
te checken. Ik was in de veronderstelling, dat het een vrachtmachine was en besloot dit
aan de terreinpolitie over te laten, omdat een vrachtmachine altijd reeds geladen is, of
door de DBB geladen wordt (lees: ingecheckt). Dit was echter een passagiersmachine
en later ben ik naar de achterste hangar gegaan om (weinig) vracht voor CaïroBombay en Singapore in te checken. Dit is op nummer ingecheckt, maar tenslotte
onder de machine blijven staan, omdat er weer proefgedraaid moest worden.
Er moest ook een motorboot van ca. 5 meter lengte geladen worden (bestemming
Caïro). Eerst is geprobeerd deze boot door de enkele deur te krijgen. Waarom, werd
me niet duidelijk. Het is namelijk niet mogelijk. Toen zou het tussenschot weggeno
men worden waardoor de tweede deur ook open zou kunnen, en tevens zouden de
voorste stoelen uit de cabine verwijderd worden. Spoedig kwam de order, dal de
motorboot niet mee zou gaan. Toen de machine technisch gereed was, en op de pier
geparkeerd werd, kwam het besluit om de boot toch in de cabine te laden. Opnieuw
ging personeel aan de gang om de voorste stoelen en het tussenschot weg te nemen.
Toen deze operatie gaande was, verscheen een andere ploeg, om te helpen snel de
stoelen weer op hun plaats te krijgen, aangezien weer een tegenorder gekomen was. Na
nog enige tijd hierover in het onzekere verkeerd te hebben, leek het de moeite waard
op de klok te kijken. Het was reeds 9 uur gmt geworden. Vijf uur hingen we reeds op
Schiphol, zonder voortgang geboekt te hebben. Bovendien bleek bij controle, dat geen
rubberdinghies aan boord waren, noch een dinghy-radio. Ook dit kostte nog een half
uur, omdat eerst uitgezocht moest worden, öf de boten wel mee mochten. Er bleken
echter zeetrajecten van 5 a 6 uur in de route te zitten, o.a. Bombay-Bangkok, dus ten
slotte gingen de rubberboten mee. De afrol om 10.10 gmt, 1 -9-54. Het schemavertrek
wasO5.5O gmt, dus ruim vier uur vertraging.
Even na IJmuiden, met koers Londen, kwam brandalarm motor 1, en deze werd
gevaanstand. Besloten werd, op 3 motoren door te vliegen naar Londen.
Aankomst Londen 1 1.57 gmt, 1-9-54. De motorstoring kon niet dadelijk verholpen
worden. Het doormeten van het brandwaarschuwingssysteem vergde zóveel tijd, dat
overgegaan moest worden tot het maken van een nachtstop. Het was inmiddels 5 uur
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Onderwrr;'Charter fiam' Cvloabo

Morele Hgrbewarenlng

Van Mevrouw van Beunlngen-Fenterwr ran Vlissingen,
passagier» aan boord van bovengenoende charter, ontving de
Heer Drlessen,Hoofd Bedrijf Bijzondere Vluchten, een per
soonlijk bericht, dat een buitengewoon tevreden la geveest
over de uitvoering van deze vlucht. Mevrouw van Beunlngen
schrijft!
■Op weg naar Coloabo wilde Ik Jullie heel harte"lljk denken uit nau van allen voor de goede zor"gen aan ons bewezen. Iedereen Is verrukt over de
"X.L.M. en de service van de crew. Het Is een reu"xe reclame want Iedereen, xelfs die nooit wilden
"vliegen, willen voortaan zo veel aogelljk aet de
■X.L.M. reizen. Ook Dr.Buchaan Is echt getroffen
■door alle goede zorgen. Ik voel nlj erg trots als
■Nederlandse."

Ik wilde
niet nalaten U van deze dankbetuiging
In kennis te stellen. Ken en ander zal aangetekend worden
op Uw condulte-staat. Ik hoop, dat U ook in de toekoast
nog vele «alen reden tot tevredenheid zult geven.
Hoogachtend,
KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ NV
Hoofd Dienst Vliegend Personeel,
c.e.
8PL/DDP

AMSTaKDAM -lUCNTMAVkN SCHIfHOL / 7tUG«.M»D«IS

Foto 75

Voorbeeld bedankbrief.

J. Posima, Lieven de Keystraat 40. Rotterdam
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's-middags geworden, toen de passagiers uiteindelijk naar het hotel gebracht werden.
Het was te laat, om nog Londen-Rome-Caïro te vliegen, gezien het feit, dat de crew
’s-morgens 5 uur local time al op Schiphol was.
Vertrek Londen 09.35 2-9-54. Vertrokken werd met de motorboot voor Caïro. Toen
op Schiphol namelijk vernomen was, dat te Londen een nachtstop gehouden werd,
besloot men de motorboot alsnog per nachtpost-Dakota naar Londen mee te geven, en
daar in de PH-DBD te laden. Waarom deze motorboot uileindelijk niet geladen kon
worden in Amsterdam, is niet duidelijk. Evenmin begrijp ik, dat de vracht voor Caïro
in Londen gelost is, en vervolgens mee teruggegeven is naar Amsterdam.
Na hel vertrek uil Londen ging alles normaal, echter niet voor lang. Boven Parijs trilde
motor 2. De diagnose was een trillende propeller. Er werd koers gezet naar Amster
dam, aangezien geen reserve propeller aanwezig was in Rome. Dit is nauwkeurig
overlegd in de lucht met Amsterdam (telegramwisseling met PHK). Motor 2 werd
boven de Frans-Belgische grens gevaanstand, aangezien de trillingen toenamen.
Aankomst Amsterdam 13.40 gmt 2-9-54.
Eerst werd geluncht. Tijdens de lunch, het was inmiddels 1 5.00 gmt geworden, verna
men we, dat de Technische Dienst besloten had tol een proefvlucht. Dit zou nog
minstens een uur vergen, en door gezagvoerder Pascall werd besloten tot een nachtslop Amsterdam (crew rest).
2e Vertrek Amsterdam, 07.57 gmt. Aankomst Rome 13.07 gmt. Grondtijd 03.05 uur
wegens carburateurmoeil ij kheden.
Vertrek Rome 16.12 gmt 3-9-54 Aankomst Caïro 22.22 gmt 3-9-54. Crewbagage
gelost, ruimen afgesloten, en in de loop van de nacht werd de motorboot gelost.
Vertrek Caïro 12.03 gmt 4-9-54. Geen bijzonderheden.
Aankomst Bahrein 17.53 gmt 4-9-54. Vertrek Bahrein 19.22 gmt 4-9-54. De vlucht
verliep normaal tot Bombay. Hel weer was om en nabij de limits, werd later beneden
limits, en na verscheidene landingprocedures werd besloten uit te wijken naar Poona,
60 mis SE van Bombay.
Aankomst Poona 04.00 5-9-54. Hier kwamen moeilijkheden. De passagiers mochten
niet van boord, om overland naar Bombay te reizen, omdat te Poona geen douane
aanwezig was. Het wachten was tóen op toestemming voor Calcutta (Bombay bleef
"dicht”), van de Director General Aviation te . . . New Delhi. Deze vlucht was
immers een charter! De toestemming (clearance) kwam, maar kostte 06.43 uur
wachten.
Vertrek Poona 10.43 gmt 5-9-54.
Aankomst Calcutta 15.03 gmt 5-9-54. Van zaterdagmiddag4-9 12.00 gmt tot zondag
avond 19.00 gmt na aankomst Calcutta in touw geweest. Zonder nachtrust. Geen
bedden in het vliegtuig aanwezig en in 24 uur geen eten gehad. Vracht gelost te
Calcutta door de gronddienst (due to crew rest) en de passagiers voor Bombay stapten
hieraf. Zij zouden met Air India naar Bombay terug gevlogen worden. De nachtstop te
Calcutta bedroeg van aankomst tot vertrek 15.05 uur, waarvan 5 uur aftrekbaar is
wegens wachttijd op het vliegveld en wachten voor transport van en naar hotel.
Vertrek Calcutta 06.08 gmt 6-9-54. Aankomst Singapore 14.23 gmt 6-9-54. Gelost
overeenkomstig papieren.
Vertrek Singapore 23.39 gmt 7-9-54. De employé, belast met de lading van de bagage
van 54 passagiers lag in bed. De Technische dienst stond derhalve maar te assisteren
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in de stationshal bij het wegen van de bagage. Deze is tenslotte ingecheckt op aantal
stuks, gezien de vertraging, die ontstaan zou zijn, als dit op nummer gebeurd zou zijn.
Er moest bovendien naar Karachi doorgevlogen worden, en gezien de slapeloze nacht
in Singapore, wegens het continue hondenconcert voor het hotel, besloot ik mijn
energie mogelijk te sparen, door de boordadministratie tot een minimum te beperken.
Alles wasgoed gesorteerd en gescheiden geladen overeenkomstig de loadsheet.
Vóór het vertrek werd twee uur op het vliegveld doorgebracht. Een half uur na de start
kwam brandalarm, nu van motor 4. Vanaf dat moment begon het moreel van de crew
duidelijk te zakken, de vermoeidheid begon een rol te spelen. Motor 4 gevaanstand en
op 3 motoren doorgevlogen naar Bangkok, in plaats van Calcutta. Aankomst Bangkok05.05 gmt 8-9-54. De vertragingduurde slechts een uur.
Aankomst Calcutta 12.05 gmt 8-9-54. Hier opnieuw vertraging. Een passagier uit
Singapore zou in Calcutta uitstappen. Maar deze vlucht is een charter, en dan mag dat
niet. Hoe de heer Martin het gefixed heeft, weet ik niet, feit is, dat deze passagier in
Calcutta mocht achterblijven. Het wachten was totdat deze passagier zou weten, of hij
gedwongen door zou moeten reizen of niet. Hier in Calcutta vernamen we nog. dat de
passagiers, die we op de heenreis in Calcutta hadden afgezet, met bestemming
Bombay, uiteindelijk op eigen verzoek met de trein naar Bombay terug gereisd waren.
Het waren zeelieden, de meest ideale passagiers, die men zich kan indenken: er was
nieléen klacht, maar ze prefereerden toch de lange treinreis boven vliegen.
Vertrek Calcutta 13.44 gmt 8-9-54. Geen bijzonderheden.
Aankomst Karachi 20.19 gmt 8-9-54. Tussen opslaan en naar bed gaan lag 24 uur,
waarvan 17 uur vliegen. Na aankomst Karachi had de crew gerekend op 7 uur slaaptijd. Aan eten kwamen we niet toe, door moeilijkheden met de bagage. In de cockpit
was alles zó geladen in Singapore, dal de crewbagage. én de wanted bagage van de
passagiers (7 stuks), voor het grijpen lagen. Het lossen werd derhalve aan de grond
dienst overgelaten. Gelost werden: crewbagage en alle nol-wanted bagage, terwijl de
wanted in de machine is blijven zitten. Hiervoor grepen de passagiers de le steward,
die bij ons (reeds in bed. met nog zes uur slaap voor de boeg) zijn klaaglied kwam
uitstorten. De passagiers wachtten op hun wanted bagage, zodat ik alsnog uit bed ging,
om dit op te knappen. Een en ander leidde weer lot andere moeilijkheden, hel opont
houd op hel veld deed de captain verzoeken om air-conditioned kamers voor de crew.
Hoe hij ook praatte met de heer v. Aken en de heer Fontijn. het hielp niet, tenslotte,
wél voor de 3e vlieger. Het kwam van goede collegialiteit. Een 2e vlieger van een lijn
dienst had geen bezwaar zijn kamer met onze 3e vlieger te delen.
Terwijl ik, terug op het vliegveld alsnog weer met de bagage bezig was onder de front
belly, barstte in de neuswielruimte een hydraulische leiding bij hel hoofdspruitstuk.
Onder de olie letterlijk, werd ik afgevoerd, niet nadat de bagageklus geklaard was. In
de loop van de nacht werd door de Technische dienst doorgewerkt, uiteraard. Mijn
troubleseindigden ruim 3 uur na de landing. Slaaptijd nauwelijks 5 uur.
Vertrek Karachi 06.35 gmt 9-9-54. Aankomst Caïro 17.25 gmt. Hier erop gewezen,
dat alleen de wanted bagage eruit moest. De front belly, kon, evenals in Karachi niet
afgesloten worden, omdat dit bagageruim mogclijk nog door de Technische Dienst
gelost zou moeten worden wegens een defect geraakt radio compass.
Vertrek Cairo 04.26 gmt 10-9-54. Aankomst Rome 1 1.21 gmt 10-9-54. In Rome 13
stuks bagage voor de passagiers gelost. Na de start uit Rome om 12.48 gmt begon nog
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een zeer ingewikkeld probleem, ik verwijs naar de telegrammen verzonden via
Schiphol/PHK, tijdensde vlucht.
Aankomst Schiphol 17.37gmt.
Totale vluchttijd 85 uur. Werktijd of wachttijd vóór vertrek of na aankomst 43.54 uur.
Reistijd 10 dagen.
Men bedenke, dat een lid van het vliegend personeel in die tijd gemiddeld 90 uur per
maand vloog. De grote Oost West tijdverschillen, die een bemanning tweemaal op
zo'n reis verwerkte, plus de lawaaifactor, samenhangend met het zuigermotortijdperk
maakten deze charters tot een extreem vermoeiende zaak.
Er werd ook geregeld vergaderd, bv. op 18 maart 1954, toen men o.a. de bij de
jaarwisseling overleden dr. Plesman en de sein- en opneemleraar Metz her
dacht. Verder besprak men toen het feit dat het zenden van rapporten aan de
IRASA over gevallen, waarin het nut van de telegrafie duidelijk was geble
ken, vanuit Nederland was tegengevallen, terwijl daarentegen van de zijde
van de Air France in een paar weken tijd niet minder dan 250 rapporten op
tafel kwamen. Er bleek verder opnieuw een latent conflict te zijn met de
boordwerktuigkundigen over de rangorde aan boord, waarbij men zich
beriep op een omschrijving door de ICAO die de BWK in belangrijkheid
boven de telegrafisten plaatste. Hierop werd gereageerd met de mededeling
dat het betreffende stuk slechts een ”draft”, dus een kladstuk, was waaraan
nog van alles gesleuteld kon worden. Aan de ICAO werd dan ook voorgesteld
om de telegrafist eerder te vermelden omdat hij als ervaren communicatie
specialist een belangrijker rol aan boord vervulde, vooral ingeval van een
noodtoestand.
Een en ander kwam duidelijk voort uit een soort van angst van de kant van de
boordwerktuigkundigen dat ook zij op den duur terrein zouden moeten
prijsgeven, omdat er een streven was, om op korte trajecten zonder BWK te
gaan vliegen en er met name in de Verenigde Staten werd gestreefd naar
all-pilot crews. De aanval leek daarom voor de boordwerktuigkundigen de
beste verdediging, zo veronderstelde men. Het bestuur van de VRKLM,
eveneens alert op toekomstige ontwikkelingen, had een onderhoud met het
Hoofd Vliegbedrijf, de heer Mulder, over het instellen van de functie van
navro (navigatie- en radio officier) bij de KLM; hoewel de heer Mulder hier
niet afwijzend tegenoverstond zag hij dit, mede in verband met de vrij hoge
kosten, voorlopig nog niet gebeuren. Er zouden nog wel enige jaren overheen
gaan, zo zei hij, voordat hierover iets definitiefs beslist zou kunnen worden.
Maar toen men een aantal jaren verder was, waren de ontwikkelingen op het
gebied van electronische navigatiehulpmiddelen inmiddels zo snel gegaan,
dat er geen navro meer nodig was.
In 1954 legde voorzitter Pouw zijn functie neer en werd hij opgevolgd door
Groenenboom, tot op dat moment secretaris-penningmeester. Hij zat meteen
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midden in de problematiek want er bleken meningsverschillen met de
directie te zijn over werk- en rusttijden. Ook de samenwerking in federatief
verband met de andere verenigingen van vliegend personeel liet veel te
wensen over. Voorzitter Groenenboom merkte verder op dat veel telegrafis
ten als gevolg van de onzekerheid over hun toekomst, hun werk duidelijk met
minder inzet en minder plezier verrichtten dan vroeger. Een bedenkelijke
zaak was verder dat men op steeds meer routes naar het Midden-Oosten (o.a.
naar de zg. olielanden) ging vliegen met een "kleine bemanning”, met slechts
één telegrafist. Gezien de lange dagen, die men op de routes maakte vond
men dit gevaarlijk in verband met de vliegveiligheid, en onverantwoord voor
de gezondheid van de betrokken telegrafisten. Ook op de noordatlantische
routes had men problemen; sommige telegrafisten berustten er kennelijk in
dat zij, hoewel aan boord aanwezig om de communicatie te onderhouden,
hun uren in ledigheid moesten doorbrengen, terwijl de vlieger radiotelefonisch contact met de grond onderhield, ook in perioden met ongunstig weer,
waarin de telefonie slecht doorkwam, zodat de vliegveiligheid in gevaar werd
gebracht, terwijl via de telegrafie veel betere contacten mogelijk geweest
zouden zijn. Een enkele telegrafist die hiermee geen genoegen nam en er op
stond om zelf zijn dienst te verrichten kreeg later van de gezagvoerder te
horen dat deze zich voor het eerst na een lange vlucht niet doodop voelde
vanwege het voortdurend bezig zijn met de radio!
Op 4 maart 1955 werd opnieuw een ledenvergadering gehouden, om een
aantal aan de horizon opdoemende problemen te bespreken. In het komende
zomerseizoen wilde de KLM op de vijf wekelijkse vluchten naar Djakarta
maar één telegrafist indelen en alleen op de - eveneens vijf - langere diensten
naar Tokio, Manilla en Biak de tweede telegrafist handhaven. De VR.KLM
achtte dit onaanvaardbaar en verzette zich tevens tegen het idee om onder
weg een deel van de communicatie telefonisch door de vlieger te laten afwer
ken. De bemanning zou in dat geval drie vliegers gaan tellen waarvan de
derde o.a. de boordadministratie van de tweede telegrafist zou moeten
overnemen. Besloten werd om over deze aangelegenheid een referendum
onder de leden te houden. Ook was er een plan om in de zomermaanden een
aantal studenten-chartervluchten met DC-4's naar New York te gaan maken
met slechts één telegrafist aan boord; men wilde nl. door het zoveel mogelijk
reduceren van het aantal bemanningsleden een hogere ”payload” voor de
DC-4 bereiken zodat er per vlucht 55 studenten zouden kunnen meereizen.
Ook op een aantal DC-6 diensten naar het Midden-Oosten was men van plan
om met één telegrafist te gaan vliegen. Extra verlofdagen voor telegrafisten
die alleen dienst deden werden niet gegeven, want daarmee zou men erken
nen dat deze telegrafisten een zwaardere dienst hadden dan hun collega’s, die
getweeën een bepaalde dienst vlogen.
Uiteraard wees het bestuur van de VRKLM erop dat nog lang niet was bewe253

zen dat radiotelefonie overal al zo ver was ontwikkeld, dat men er een veilig
gebruik van kon maken en de diensten van de telegrafist dus niet meer zo hard
nodig zouden zijn. De Radiodienst van de KLM gaf dat toe, zij wisten dat
overigens zelf ook wel. Maar, zo verweerde men zich, een en ander was mede
een gevolg van een overeenkomst die enkele jaren terug tussen de KLM en de
VRKLM was gesloten om het telegrafistenkorps niet uit te breiden zodat men
in de toekomst niet met een overcompleet aantal telegrafisten zou komen
zitten. Daarom waren er nu te weinig telegrafisten om op alle lijnen steeds
twee van hen in te delen!

Federatie exil
Er ontstonden rond die tijd ook interne moeilijkheden binnen de Federatie
van Verenigingen van Vliegend KLM-personeel. Het breekpunt was name
lijk het al of niet aangesloten blijven bij het NVV. Vooral de vliegersvereniging kon zich er niet langer mee verenigen, dat als gevolg van het NVVlidmaatschap allerlei interne KLM-zaken konden worden doorgegeven en
verder besproken buiten de eigen organisaties. Op die manier konden plan
nen en voornemens van de vereniging door acties van buiten afin de publici
teit komen en de vliegers vonden dat hierdoor hun positie werd verzwakt. In
augustus 1955 trad daarom de heer Paap (vlieger) af als voorzitter van de
Federatie terwijl de vliegersvereniging tevens liet weten dat zij niet langeraan
vergaderingen van de Federatie zou deelnemen.
Een en ander was het gevolg van het feit dat de VRKLM erop stond dat de
vakbeweging zou worden ingeschakeld bij onderhandelingen met de KLMdirectie terwijl de vliegers daar vierkant tegen waren. Maar een niet bij een
vakbond aangesloten vereniging, aldus werd van de zijde van de telegrafisten
naar voren gebracht, was niet meer dan een personeelsvereniging die geen
bevoegdheid had, om namens haar leden te onderhandelen over arbeidsvoor
waarden. Na het verbreken van het federatieverband besloot de VRKLM
daarom om afzonderlijk lid te worden van het NVV - KAB - CNV.
Er kwam in 1955 ook een nieuwe werk- en rusttijdenregeling voor het
vliegend personeel tot stand, een uitgebreid stuk waaruit iedereen zijn rech
ten en plichten kon vaststellen. Verder werd er in dat jaar feest gevierd: het
Corps Radiotelegrafisten van de KLM bestond op 15 november 1955 vijf en
twintig jaar. Op Schiphol werd een grote receptie gehouden waarop behalve
de KJLM-directie en besturen en leden van zusterverenigingen ook diverse
andere belangrijke gasten aanwezig waren. De Corpschef, de heer W. H. van
der Smagt, hield een lange rede, waarin hij uitvoerig memoreerde hoe alles
zich in de afgelopen kwart eeuw had ontwikkeld terwijl hij tevens vroeg om
een minuut stilte ter herdenking van de telegrafisten die bij de uitoefening
van hun beroep het leven hadden verloren. Namens de directie bood
president-directeur Aler aan het jubilerende korps een model aan van de
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Fokker F IX, het eerste vliegtuig waarop een telegrafist dienst deed. Er waren
veel bloemen, brieven en telegrammen en van allerlei kanten werd de jubi
lerende telegrafisten veel lof toegezwaaid. De volgende dag was er voor de
leden van de VR.K.LM en genodigden een feestavond in het Amsterdamse
Minervapaviljoen, waaraan enige bekende artisten hun medewerking gaven.
Het waren feestelijke dagen, maar met toch ergens op de achtergrond het nare
gevoel dat er wellicht geen volgend jubileum meer zou zijn omdat de telegra
fie in de luchtvaart waarschijnlijk zijn langste tijd had gehad.
Op de dag van het jubileum maakte de KLM bekend dat zij had besloten om
op straalvliegtuigen over te gaan en daarvoor bij de Douglas Aircraft
Company acht DC-8 toestellen had besteld, die in het voorjaar van 1960 in
dienst genomen zouden worden. De order getuigde van een groot vertrouwen
in de bekwaamheid van Douglas, want zij werd geplaatst, terwijl het vliegtuig
in kwestie nog maar nèt op papier stond en het zou nog wel ruim twee en een
halfjaar duren, voordat het prototype zou vliegen . . .
Op ditzelfde tijdstip vond ook een belangrijke ontwikkeling plaats op radiotechnisch gebied. De radiobuizen werden vervangen door transistors, wat
leidde tot een zeer grote besparing in gewicht en ruimte. Een transistor weegt
namelijk slechts één gram, neemt bijna geen ruimte in en is daarbij buiten
gewoon betrouwbaar, heeft een 90% lager stroomverbruik en geen gloeistroom zodat er ook geen koeling nodig is. Een radiozend- en ontvangstapparatuur zoals op dat moment in een verkeersvliegtuig werd gebruikt had
om en nabij driehonderd radiobuizen waarvan zeker 90% door transistors
kon worden vervangen. In 1956 bestelde de KLM niet minder dan 196
nieuwe radiozend- en ontvangstapparaten zodat de gehele vloot van nieuwe,
dubbel uitgevoerde radio-apparaten voor zowel lange als korte afstanden kon
worden voorzien.
(De vergelijking transistor-radiobuis kan iets exacter omschreven worden:
het gewicht is in ieder geval een fractie van het gewicht van een radiobuis met
dezelfde functie. Het stroomverbruik, eveneens een fractie van dat van een
buis, door het ontbreken van een gloeikathode, speelde aan boord van een
vliegtuig geen rol van betekenis. Wel belangrijk was de grote mechanische
sterkte. Het ontbreken van een gloeikathode, altijd onderhevig aan een lang
zaam terug lopende electronenemissie, was zeer gunstig voor de levensduur.
Koeling aan boord vormde nooit een probleem bij de radiobuizenapparaten.)
Wat de verdediging van hun belangen betreft, lieten de telegrafisten zich in
die jaren beslist niet onbetuigd. Ook al was de opmars van de telefonie onver
biddelijk, zij bleven erop wijzen dat die voorlopig nog zoveel onvolkomen
heden had, dat de telegrafist als communicatie-expert aan boord nog lang niet
gemist kon worden. Een en ander werd verduidelijkt door een rapport van de
telegrafist P. J. de Bruin die enige tijd als adviseur en RT-instructeur (RT:
radio telefonie) gedetacheerd was bij Aerosiam in Bangkok. Hij noemde in
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zijn verslag eerst de voordelen van de telefonie, zoals een besparing vaneen of
twee bemanningsleden, direct contact tussen de vliegers en de grond en de
grotere snelheid van de telefonie, hoewel deze laatste alleen bij - zeer weinig
voorkomende — ideale omstandigheden tot zijn recht kwam. De nadelen
waren echter nog veel groter. In de eerste plaats de taal. Het bleek bv. in Siam
vrijwel onmogelijk om bedienend personeel voor de radio-apparatuur te
vinden dat perfect Engels sprak, want hoewel hen een salaris werd geboden,
dat 2,5 tot 3 maal zo hoog was als van een telegrafist, konden diegenen die de
ngelse taal perfect beheersten in een andere functie veel meer verdienen.
Maar zelfs bij een goede kennis van de Engelse taal bleek het voor hen nog
moeilijk om het met een Nederlands accent gesproken Engels van de K.LMvliegers te verstaan, wat ook gold voorde Scandinavische vliegers, om van bv.
de Fransen maar te zwijgen. Ook waren de meesten van hen geen ex-telegraisten en wisten zij niets van de luchtvaart af, zodat de inhoud van veel
gesprekken hen goeddeels ontging. Het voortdurend herhalen van berichten
en het spellen van namen e.d. zorgde eerder voor een tragere dan een snellere
afwikkeling van de communicatie.
De Amerikaanse maatschappij Panam had in Zuidoost-Azië een uitgebreid
net van radio- en telexstations ingericht; omdat de reikwijdte van telefonie
veel geringer is dan van telegrafie moesten nl. veel berichten door de stations
aan elkaar worden gerelayeerd en alle posten moesten bezet blijven zolanger
een Panam-vliegtuig tussen Calcutta en Hongkong vloog, en deze hele kost
bare operatie functioneerde voor niet meer dan zes vl uchten per week! Op die
manier kan natuurlijk een volkomen veilig telefoniesysteem worden opgezet,
aldus De Bruin, maar vraag niet wat dat allemaal kost . . .
In augustus 1955 publiceerde een andere telegrafist, Cees de Jong, een
artikel over lange afstand communicatie waarin hij aantoonde, dat voor het
bereiken van eenzelfde betrouwbaarheid met telefonie als men gewend was
met telegrafie, er een vijftig maal zo groot vermogen nodig was aan de zenderant. Hij wees er verder op dat een modern navigatiesysteem als NA VARHO
op gematigde breedtegraden en oceaantrajecten met succes gebruik kon
maken van zeer lange golven die relatief ongevoelig zijn voor magnetische
stormen en activiteiten van zonnevlekken. De Amerikanen, die op dat
moment een NAVARHO-station inrichtten bij Cambden (N.Y.), beweerden
dan ook, dat hiermee een betrouwbaare navigatie mogelijk zou zijn in het
hele gebied tussen Seattle en de Azoren.
Ook internationaal gebeurde erin 1955 een en ander. De heer Nemès van Air
France beëindigde zijn carrière als vliegend bemanningslid en stelde daarom
ook zijn positie als voorzitter van de IRASA beschikbaar. In zijn plaats werd
de heer Pouw van de VRKLM tot voorzitter gekozen terwijl een andere
LM-telegrafist, de heer Swart, penningmeester werd. Bijgevolg verhuisde
de hele IRASA-administratie naar Hilversum. Van hieruit ontspon zich
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Foto 76 Een opname van Cees de Jong (Bondi Beach bij Sydney, 1950), o.a. bekend van zijn
U.N. vluchten in het Midden-Ooslen met Graaf Bernadotte, en met Viruiy als gezagvoerder.
Cees studeerde in zijn vluchlverlof wis- en natuurkunde, en was na de opheffing van het corps een
zeer gezien leraaraan hel Vossius-gymnasium te Amsterdam
Bob van Langeveld. Crayeneslerlaan 41, Haarlem

weldra een uitgebreid netwerk van correspondentie met telegrafistenvereni
gingen bij allerlei luchtvaartmaatschappijen om van hen te vernemen hoe
hun positie was en wat men er eventueel aan dacht te gaan doen. Daaruit
bleek dat de telefonie overal langzaam maar onverbiddelijk terrein won.
Zo kwam het einde van 1955, een jaar waarin men, aldus het Hoofd Vluchtproductie, de heer Bach, opnieuw meer inspanning van het vliegend perso
neel had moeten vragen dan aanvankelijk was gepland, en in zijn nieuwjaars
boodschap liet hij doorschemeren dat er, ondanks een nieuwe rust- en werk
tijdenregeling, toch "dikwijls en vaak op de meest onverwachte ogenblik
ken" een extra beroep op hen zou moeten worden gedaan.
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Nieuwe vliegtuigen zonder telegrafist
Eind 1956 werd bekend dat de Directie Vluchtproductie het plan had om op
de Noordatlantische route als proef een serie vluchten te gaan maken zonder
telegrafist aan boord, zodat al het communicatiewerk dan door de vlieger
moest worden gedaan. Uiteraard kwam de VRKLM hier direct tegen in
geweer, door in een lange briefduidelijk te stellen dat hiermee de veiligheid in
gevaar werd gebracht terwijl er een grote kans was op oververmoeidheid bij
de vliegers, met alle risico’s voorde na de vlucht nog uit te voeren landing. De
Directeur Vluchtproductie antwoordde hierop uitvoerig en zijn antwoord
kwam erop neer dat hij het experiment volkomen verantwoord vond, dat de
vliegers er hun instemming mee hadden betoond en dat hij de argumenten
over risico en oververmoeidheid niet kon delen. Met andere woorden: de
proeven gingen gewoon door.
Uiteraard bleef een en ander ook voor de buitenwereld niet verborgen. Er
verschenen artikelen in de pers, o.a. in februari 1957 in de Telegraaf, waarin
werd betoogd dat de uitvoering van het transatlantisch luchtverkeer niet zo
veilig verliep als eigenlijk zou moeten, met name omdat de verbinding met de
vliegtuigen nogal eens gestoord werd. Er waren weliswaar in 1956 geen vlieg
tuigen op de Noordatlantische route verongelukt maar er waren wel veel
gevallen geweest waarbij het contact met een vliegtuig meer dan een uur lang
verbroken was, voornamelijk als gevolg van storingen. Bijgevolg was er meer
dan veertig maal alarm gegeven voor opsporings- en reddingsvliegtuigen,
zonder dat er in feite iets aan de hand was. Trouwens, op meer dan de helft
van de uitgevoerde vluchten ondervond men hinder van gebrekkige verbin
dingen of waren er moeilijkheden, omdat de verkeersleiding de stroom lucht
verkeer niet kon verwerken. Nieuwe methoden voor storingsvrij radio
verkeer waren dus bepaald geen overbodige luxe, aldus besloot het bewuste
artikel.
Voor de telegrafisten was dit allemaal een schrale troost, vooral toen in het
voorjaar van 1957 duidelijk werd dat de nieuwe Douglas DC-7C die bij het
begin van de zomerdienst in gebruik genomen zou worden, de transatlan
tische diensten zou gaan vliegen zonder telegrafist aan boord terwijl op de
Super Constellation L-1049G alleen nog een navro zou meevliegen. De
communicatie zou dan dus geheel door de vliegers worden verzorgd, met het
vooruitzicht op een forse salarisverhoging, men zei zelfs van 50%. Met de
extra werkbelasting voor de vliegers zou het wel meevallen, temeer omdat
deze toestellen met hun grote vliegbereik de tussenlanding in Gander niet
meer hoefden te maken.
Vanzelfsprekend stond ook nu de VRKLM weer op de bres. Er werd monde
ling overleg gepleegd met de vakbonden en er ging een lange brief naar de
Rijksluchtvaartdienst, waarin uitvoerig werd betoogd, welke risico’s er
werden genomen als men zonder telegrafist vloog en waarin werd aange258

Foto 77 Motorstoring na een start uit Cura<;ao met de Super Constellation PH-LK1: gevaanstande bakboordbuitenmotor.
E. Deuling, de WerveóO, Muiden

voerd, dat men van sommige kanten een bepaalde technische ontwikkeling
probeerde door te drukken, terwijl die nog niet volmaakt was. De Rijkslucht
vaartdienst liet daarop weten, dat zij uiteraard geen uitspraken kon doen met
betrekking tot de sociale kant van dit vraagstuk, maar dat zij het niet mee
nemen van een telegrafist niet als een bedreiging van de veiligheid zag. Onge
veer in diezelfde tijd verscheen er overigens een uitgebreid rapport van de
ICAO, samengesteld door het zg. Warner Implementation Panel, waaruit
duidelijk naar voren kwam, dat de navigatie en communicatie op de Noordatlantische route nogal wat zwakke plekken vertoonden, en dat alles lang niet
zo goed was als men algemeen graag wilde geloven. Ook de onderlinge ver
bindingen tussen de grondstations waren lang niet ideaal en het rapport beval
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dan ook de toepassing aan van een paar nieuwe en veel belovende systemen:
Consol en VHF Forward Scatter.
Dat men de gebreken op het gebied van de communicatie met enige zorg
onder de loupe nam had nog een andere oorzaak: 1957 zou het laatste jaar
zijn waarin volledig met propellervliegtuigen werd gevlogen. In de loop van
1958 zouden diverse fabrikanten beginnen met de aflevering van bij hen
bestelde straalverkeersvliegtuigen die dan in de tweede helft van dat jaar in
dienst gesteld zouden worden. De invoering van deze vliegtuigen die bijna
dubbel zo snel zouden zijn als de toen gebruikte typen en die een veel groter
aantal passagiers zouden meenemen zou niets minder dan een revolutie in
het internationale luchtverkeer betekenen en zij zouden ook heel speciale
eisen aan de communicatie gaan stellen. Maar de KLM zou pas in 1960 haar
eerste straalvliegtuigen krijgen: haar vloot, die in 1957 onder meer 17 Super
Constellations en 10 Douglas DC-7C’s telde, zou in 1958 verder versterkt
worden met drie Super Constellations van het type L-1049H en vijf DC-7C
toestellen, waarmee men voorlopig de verwachte toename van het vervoer
dacht te kunnen opvangen. Er waren ook voor de wat minder lange routes
twaalf Lockheed Electra schrocfturbinevliegtuigen besteld waarvan eind
1959 de eerste zou arriveren. Maar het was een teken aan de wand dat hierin
al geen ruimte meer was gereserveerd vooreen telegrafist. . .
De VRKLM hield intussen medio 1957 weereen bestuursverkiezing, waarbij
H. Swart tot voorzitter werd gekozen. Hij kon zich al meteen gaan storten op
het opnieuw opgelaaide conflict tussen telegrafisten en boordwerktuigkun
digen over de rangorde van de betreffende functies. Het resultaat was een
compromisvoorstel ”waarbij niemand zijn gezicht behoefde te verliezen” en
dat erop neerkwam dat in geval van nood de telegrafist als communicatieexpert voorrang zou krijgen.
Hel uur der waarheid
Maar op 24 januari 1958 was het zo ver. Wat iedereen al lang had zien aan
komen werd toen harde werkelijkheid. In een op die dag gepubliceerde
Bekendmaking aan Radiotelegrafisten werd meegedeeld dat "door tech
nische veranderingen en uit economische overwegingen” de functie van
radiotelegrafist bij zeer veel luchtvaartmaatschappijen was opgeheven en nu
ook bij de KLM zou gaan verdwijnen. Het betekende dat het korps van rond
260 radiotelegrafisten in de volgende jaren drastisch zou worden ingekrom
pen omdat binnen afzienbare tijd nog maar sporadisch van hun diensten
gebruik zou kunnen worden gemaakt. In de circulaire werd toegegeven dat al
eerder het plan bestond om het aantal telegrafisten geleidelijk te verminderen
maar telkens als men op het punt stond om tot uitvoering van dit plan over te
gaan, moest daar als gevolg van nieuwe ontwikkelingen van worden afgezien,
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wat uiteraard binnen het korps had geleid tot een grote onzekerheid omtrent
wat er in de toekomst zou gaan gebeuren.
Nu bestond geen twijfel meer. De telegrafisten waren definitief gedoemd om
uit de cockpit te verdwijnen. Dat betekende voor hen omscholing in een
andere functie of afvloeiing. Zij die aan de eisen wat betreft leeftijd en
geschiktheid voldeden zouden kunnen worden opgeleid tot vlieger terwijl
tevens een aantal telegrafisten zou kunnen worden omgeschoold tot boord
werktuigkundige of steward. Tevens wilde men zoveel mogelijk telegrafisten
- uiteraard op basis van vrijwilligheid - bekwamen voor een grondfunctie bij
de KLM. Aan diegenen die niet in aanmerking zouden komen voor een
andere functie bij het vliegend personeel werd aangeraden om bij de Psycho
logische Dienst van de KLM een test af te leggen om vast te stellen voor welke
functie(s) zij het meest geschikt zouden zijn, hetzij bij de KLM, hetzij daar
buiten.
De hele afvloeiingsregeling werd in een volgende bekendmaking nader gere
geld. Er werd een ranglijst opgesteld, waarin de volgorde voor het afvloeien
als volgt werd bepaald: eerst de vierdeklassers, dan de derdeklassers, enz.
Verder in elke klasse eerst de ongehuwden, daarna de gehuwden en eerst de
jongsten of degenen met de minste dienstjaren. Op 1 juli 1958 ging een
periode van anderhalf jaar in waarin het dienstverband als telegrafist bleef
gehandhaafd tenzij men dit zelf verbrak. Aan alle telegrafisten werd aange
raden om die tijd zo goed mogelijk te gebruiken, teneinde zich voor te berei
den op een nieuwe maatschappelijke positie. Met ingang of in de loop van die
periode van anderhalf jaar zou een groot aantal telegrafisten op non-actief
worden geplaatst met een salarisregeling, die er in de praktijk op neerkwam
dat men vrijwel zijn gehele salaris kreeg doorbetaald. Wie na de termijn van
anderhalf jaar in een grondfunctie was geplaatst zou zijn salaris in perioden
van een halfjaar geleidelijk zien afgebouwd tot het peil van de bewuste grond
functie. Voor wie na die periode - eindigende op 1 januari 1960 - nog stude
rende zou zijn zou een inkomen van ƒ 500,- per maand worden aangehou
den, aangevuld met een bepaald bedrag tot een geleidelijk lager wordend per
centage van het oorspronkelijke telegrafistensalaris.
De afvloeiingsregeling werd in de loop van de volgende maanden nog wat
bijgesteld. Onder meer werd de definitieve ontslagdatum verschoven van 1
januari 1960 naar 1 januari 1961, met daarop aansluitend het afbouwschema
zoals boven geschetst, dus met elk halfjaar tien procent minder salaris. Voor
iedereen die geen nieuwe functie in de lucht zou kunnen vinden betekende
het opgeven van zijn functie als telegrafist dus op den duur een behoorlijke
stap terug. Het deed ook een beetje vervelend aan dat men bij het aanvaarden
van een nieuwe functie aan de KLM een werkgeversverklaring moest over
leggen met opgave van het te ontvangen salaris zodat men aan de hand daar
van het aanvullende bedrag kon berekenen. Zoals gezegd werd iemand die
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geen nieuwe werkkring had maar b.v. studeerde, geschat op een maand
inkomen van ƒ 500,-, aangevuld met een bedrag tot 90%, later 80%, 70%,
enz. van het laatst genoten salaris als telegrafist, iets dat bepaald niet als een
aanmoediging werd beschouwd om met wat voor studie ook te beginnen.
Intussen zette de afbouw op allerlei manieren door. Op 1 mei 1958 werd
PHK, het telegrafiestation Schiphol, gesloten. Dit door ervaren telegrafisten
bemande thuisstation, steun en toeverlaat van menige bemanning op de
meest onmogelijke afstanden van Schiphol, moest plaats maken voor de
nieuwe ontwikkelingen in de techniek waarbij telefonie, telex en computers
de boventoon gingen voeren. Verder werden in juni 1958 de telegrafisten
ontheven van hun functie van diplomatiek koerier die zij velejaren hadden
vervuld en waarbij heel wat Nederlandse diplomatieke post en waardestuk
ken aan hun zorg waren toevertrouwd. Voorts werd in een mededeling van 2 1
juli 1958 bekendgemaakt dat voortaan bij vacatures binnen de KLM in eerste
instantie zou worden nagegaan of deze door ex-telegrafisten vervuld zouden
kunnen worden terwijl verder twee functionarissen van de afdeling Perso
neelszaken werden aangewezen om te bemiddelen bij hel vinden van nieuwe
functies voor telegrafisten, zowel binnen als buiten het bedrijf.
Wie had gedacht dat het allemaal zijn tijd nog wel zou duren werd toch wel
hardhandig met zijn neus op de feiten gedrukt. Misschien klampte men zich
daarom nu des te energieker vast aan wat achteraf strohalmen zouden blijken
te zijn, zoals het in dienst blijven als navro. Er waren wat dat betreft nl. enige
illusies gewekt tijdens een uiteenzetting die de heer Dill, Hoofd Planbureau
Vluchtproductie, op 16 januari 1957 had gegeven in een bijeenkomst met
vertegenwoordigers van de vakbeweging. Hij gaf daarin een overzicht van de
planning met betrekking tot de sterkte van het vliegend personeel van de
KLM in de komende jaren. Het vliegerskorps, toen 550 man sterk, zou uit
groeien tot 700 man in 1960. Door een te lage planning in het recente ver
leden was er op dat moment al een tekort en moesten naast afgestudeerde
RLS-leerlingen ook buitenlandse militaire vliegers worden aangetrokken.
Verder zouden navigators de plaats moeten gaan innemen van derde vliegers;
de veertig op dat moment beschikbare navigators zouden voorde helft in deze
behoefte kunnen voorzien, daarnaast bestond de mogelijkheid om een aantal
telegrafisten daarvoor in te zetten. Bij de communicatiewerkzaamheden zou
nl. het zwaartepunt naar de grond worden verlegd waarbij rond 1960 goed
deels op telefonie zou zijn overgeschakeld zodat de telegrafist dan overbodig
zou zijn geworden. Wat er na 1960 zou moeten gebeuren was nog niet met
zekerheid te zeggen, maar op de nog in dienst blijvende oudere vliegtuigtypen
zouden zeker voorlopig navigators nodig blijven. De heer Dill verwachtte
overigens na 1960 ook een vermindering van het aantal boordwerktuig
kundigen omdat hun taak door op de grond gestationeerde technici zou
worden overgenomen, met name op de korte routes.
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Met deze uiteenzetting in het achterhoofd zette het bestuur van de VRKLM
in mei 1958 in een aangetekende brief aan president-direcleur Aler nog eens
uiteen welke voordelen het voorde KLM zou hebben wanneer zij haar tele
grafisten in de functie van navigator, tevens belast met de communicatie, aan
boord van haar vliegtuigen zou handhaven. De heer Aler antwoordde hierop
dat in de eerste plaats in de naaste toekomst een vérgaande automatisering
van de navigatie en de communicatie werd verwacht en dat bovendien de
plaats van de derde vlieger ten volle zou moeten worden benut om afgestu
deerde RLS-leerlingen verder op te leiden en de nodige ervaring bij te
brengen. Hieruit volgde dat er voor gespecialiseerde navro’s in feite geen
plaats meer zou zijn.
Een felle discussie
Toen gebeurde er iets dat tot een plotselinge polarisatie leidde in de menings
verschillen tussen directie en VRKLM. Op 14 augustus 1958 verdween de
Super Constellation "Hugo de Groot", op weg van Shannon in Ierland naar
Gander in Newfoundland, spoorloos in de Atlantische Oceaan en met hel
vliegtuig verdwenen acht bemanningsleden en 91 passagiers. Het was een
raadselachtig ongeluk, gebeurd nadat men het contact met het vliegtuig had
verloren zodat men geen enkele melding had opgevangen over wat er aan
boord van de "Hugode Groot" gebeurd was. Uit de publicatie van de lijst van
omgekomen bemanningsleden bleek dat zich daaronder geen telegrafist
bevond en dat bracht meteen het vraagstuk van de communicatie in het
Noordatlantisch luchtverkeer in het felle licht van de publiciteit. Een mis
leidende kop boven een dagbladartikel, die suggereerde dat een onderdirec
teur van de KLM had verklaard dat telegrafisten overbodig waren, leidde tot
felle reacties van de kant van de VRKLM die opnieuw en nu heel duidelijk
stelde, dat de communicatie door middel van radiotelefonie in het Noord
atlantisch luchtverkeer geen afdoende garantie was voor de veiligheid op
deze route omdat er herhaaldelijk lange tijd achtereen geen verbinding wasen
omdat de apparatuur het nog veel te dikwijls liet afweten.
Toevallig was er juist op dat moment een belangrijke ICAO-vergadering over
het onderwerp Communicatie aan de gang in Montreal waarop de 1RASA
als waarnemer was toegelaten. Zodoende ontstond het plan om door de
IRASA, waarvan de heer H. Swart, voorzitter van de VRKLM, een van de
vice-voorzitters was, een memo bij de ICAO-vergadering te laten indienen
met daarin een groot aantal voorstellen, o.a. om op alle transatlantische
vluchten de aanwezigheid aan boord van een communicatie-expert verplicht
te stellen, alsmede om in alle vliegtuigen een automatisch werkende noodzender aan te brengen die door de communicator door het omzetten van een
schakelaar in werking kon worden gebracht. In dit memo werden hel geval
van de "Hugo de Groot", alsmede een ander, waarbij in een KLM Constel264

lation brand in een motor was uitgebroken en de eerstvolgende landings
plaats hierover tijdig kon worden gealarmeerd, met name genoemd. Het was
de bedoeling van de IR ASA om ditzelfde memo tegelijkertijd aan de pers te
verstrekken om er zodoende de nodige publiciteit aan te geven.
De heer Swart vond het echter als KLM-erjuist om ook zijn directie over deze
actie in te lichten, zodat hij een afschrift van het bewuste memo aan
president-directeur Aler zond. Het resultaat was een bespreking tussen de
directie en het VRKLM-bestuur op 21 augustus in Den Haag, waarbij de
standpunten van beide partijen fel tegenover elkaar bleken te staan. De heer
Aler zette uiteen, dat hij het niet juist vond om dit memo ook aan de pers te
verstrekken, omdat dit alleen maar tot averechtse gevolgen zou leiden; de
ICAO zou door de perspubliciteit worden geïrriteerd en daardoor al meteen
afwijzend tegenover de gedane voorstellen staan en aan het reizend publiek
zou ten onrechte worden gesuggereerd, dat het vliegen over de Atlantische
Oceaan lang niet zo veilig zou zijn als men beweerde. De telegrafistendele
gatie, bestaande uit de heren Swart, Van Ekelenburg en Van Gosliga, ver
weerde zich door te stellen dat zij in de afgelopen jaren herhaaldelijk hun
zienswijze naar voren hadden gebracht dat met het uitsluitend gebruik van
telefonie de veiligheid op de Noordatlantische route niet voldoende kon
worden gewaarborgd, maar dat zij nergens gehoor hadden gevonden en
overal als het ware tegen een muur waren opgelopen want iedereen ging
ervan uit dat zij alleen maar voor hun broodwinning vochten en daarom een
voudig van geen verandering wilden weten. Nooit hadden zij een objectieve
derde partij kunnen vinden tussen zichzelf en de luchtvaartmaatschappijen
en nu bood de publieke opinie, in de vorm van de pers, zich als derde partij
aan.
De directie weerlegde dit door te zeggen dat de invoering van de telefonie met
volledige instemming van de vliegers was verricht en dat ook de telegrafisten
er altijd loyaal aan hadden meegewerkt, ook bij de proefnemingen op dit
gebied die al in 1948 begonnen waren. Aan de invoering van de telefonie in
1956 was dus een proefperiode van acht jaar voorafgegaan! Van de kant van
de telegrafisten werd hiertegen ingebracht dat veel vliegers diep in hun hart
graag de telegrafist terug wilden hebben, dat zij in geval van nood "deden wat
des vliegers is" en de communicatie er dan bij inschoot en dat andere maat
schappijen - Sabena, Lufthansa, SAS, Swissair, Iberia en Alitalia - nog altijd
gebruik maakten van telegrafisten of van een navigator met telegrafiebevoegdheid. Alleen de KLM moest zo nodig achter de Amerikanen aan
hollen en zonder telegrafist gaan vliegen! De heer Aler vroeg tenslotte om
meer gegevens over de hele materie, over de voor- en nadelen van telefonie,
over het aantal communicatiestoringen op de Noordatlantische route en de
betrouwbaarheid van de verbindingen. Hij ontried de IRASA om het
bewuste memo aan de pers te geven en had kritiek op het feit dat daarin uit-
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sluitend twee KLM-gevallen werden genoemd waardoor z.i. sterk gesugge
reerd werd dat dit memo verband hield met het ongeluk van de ”Hugo de
Groot” waarvan volgens hem niet vaststond dat het voorkomen had kunnen
worden als er een telegrafist aan boord was geweest.
De gevraagde gegevens werden aan de heer Aler toegezegd en wel op korte
termijn maar toen hem op de man af werd gevraagd of hij bereid was om met
onmiddellijke ingang weereen telegrafist op de Noordatlantische vluchten in
te delen, wees hij dit van de hand. Ook in zijn brief aan de VRKLM van 28
augustus, waarin hij zijn conclusie na bestudering van het hem toegezonden
materiaal samenvatte, bleef hij erbij, dat hij geen aanleiding zag om de tele
grafist weer op de Noordatlantische route in te zetten, omdat naar zijn
mening de veiligheid van de vluchtuitvoering zeker niet minder was dan
vroeger toen er van telegrafie gebruik werd gemaakt.
Er was tegelijk nog een andere ontwikkeling gaande. In 1953 hadden de
vliegers nog samen met de International Transport Workers Union een zg.
”crew complement policy” opgesteld waarin werd vastgelegd dat de beman
ning van een intercontinentaal verkeersvliegtuig zou moeten bestaan uit ten
minste twee vliegers, een navigator, een radio-officier en een werktuigkun
dige. Maar in 1958 dachten zij daar radikaal anders over. Het was hen dui
delijk geworden dat in het voor de deur staande straaltijdperk de groei van het
luchtverkeer zou worden verwerkt met weliswaar grotere vliegtuigen maar in
veel kleiner aantal. Op de vergadering van de internationale federatie van
verkeersvliegersverenigingen IFALPA die in 1958 in Bogota in Columbia
werd gehouden beslisten zij dat de cockpitbemanning in de toekomst uitslui
tend uit vliegers zou bestaan. De vliegers waren daarom bereid om ander
werk, zoals dat van de navigator, radio-officier en werktuigkundige erbij te
gaan doen, want, zeiden zij, het is van belang dat deze taken worden verricht
door iemand, die zo nodig ook het vliegtuig kan besturen. Men ging zelfs zo
ver, dat men stelde alleen straalvliegtuigen te willen besturen als er drie
vliegers in de cockpit zouden zijn. De International Transport Workers
Union protesteerde scherp tegen deze resolutie van de vliegers, die bovendien
betekende, dat de functie van navro, op dat moment nog door zoveel telegra
fisten begeerd, ook maar een tijdelijk bestaan beschoren zou zijn. De samen
stelling van de cockpitbemanning van een modern straalvliegtuig zou overi
gens nogjarenlang een twistpuntblijven,dat bij verscheidene maatschappijen
zelfs tot stakingen leidde, hoewel later met name op kleinere typen die korte
lijnen vlogen uitsluitend vliegers in de cockpit dienst gingen doen.
Eind 1958 waren er van de 260 telegrafisten ruim honderd op non-actief
gegaan zodat de Chef van het Corps Telegrafisten, de heer Van der Smagt, in
zijn kerstboodschap terecht kon spreken van ”een bewogen jaar”. Als kerst
gratificatie bood hij zijn medewerkers ”een kerstgans en een fles goede wijn”
aan maar vanwege de vervoersmoeilijkheden werden deze aangeboden in de
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vorm van een cheque.
Ook in 1959 ging het bestuur van de VRKLM bepaald niet bij de pakken
neerzitten. Al op 3 januari ging er een brief naar de voorzitters van de drie
vakcentrales waarin hen werd gewezen op de besluiten van de vliegers in
Bogota en van hen werd gevraagd om er op toe te zien, dat bij onderhandelingen van de - niet meer georganiseerde - KLM-vliegers met hun directie de
belangen van andere groepen werknemers niet over het hoofd gezien zouden
worden. Op 10 februari volgde er een tweede brief aan de voorzitters van de
vakcentrales waarin zij erop attent werden gemaakt dat voor diè telegrafisten,
die na de bewuste termijn van anderhalfjaar nog geen nieuwe positie hadden
gevonden binnen de KLM, onherroepelijk ontslag dreigde. Door het niet
aanstellen van de ex-telegrafisten in een grondfunctie zou een heleboel erva
ring en vakkennis voor de KLM verloren gaan. Verder was de directie haar
toezegging om een verlies, dat in Indonesië gestationeerde telegrafisten
hadden geleden als gevolg van de devaluatie van de roepiah, recht te trekken
nog steeds niet nagekomen en was zij dit kennelijk ook niet van plan, terwijl
ook de pensioenbesprekingen al maanden stil lagen. Bij dit alles was men zeer
teleurgesteld over het gebrek aan daadwerkelijke steun van de kant van de
drie vakcentrales waarbij de telegrafisten als enige vereniging van KLMpersoneel waren aangesloten en het bestuur van de VRKLM had daarom
besloten om op een komende ledenvergadering het voortzetten van de
samenwerking met de vakcentrales ter discussie te stellen.
Ook de regering werd benaderd. Op 1 1 februari 1959 ging er een brief uit naar
de toenmalige minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, waarin
gewezen werd op het dreigende ontslag voor een groep werknemers die de
KLM jarenlang goede diensten had bewezen, maar nu door een bepaalde
technische ontwikkeling overbodig werd, terwijl toezeggingen om hen in een
grondfunctie te plaatsen waarin hun ervaring en kennis van luchtvaartzaken
tot hun recht zouden blijven komen niet door de KLM-directie werden
gehonoreerd. Pas drie maanden later, op 11 mei, kwam hierop een reactie,
maar van de minister’s ambtgenoot van Sociale Zaken, waarin deze zich van
de zaak afmaakte door te stellen dat de hele telegrafisten-affaire hem bekend
was maar dat hij op de plannen van de KLM in deze zaak geen invloed kon
uitoefenen omdat dit het beleid van de maatschappij betrof. Hij wees er
verder op dat ”er voldoende waarborgen waren tegen ongemotiveerde ontsla
gen”. Daar moesten de voor hun bestaan en voor hun gezin vechtende tele
grafisten het dan maar mee doen! Een derde van het Corps was toen op nonactief.
Een verrassende ontwikkeling
Toen kwam er op 15 maart 1959 plotseling een verrassende ontwikkeling in
de gang van zaken. Er werd nl. bekend dat de KLM van plan was om 20 tot 25
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telegrafisten die op non-actief waren gesteld, in dienst terug te roepen!
Toen de VRKLM op 3 1 maart een ledenvergadering hield bleek die medede
ling nogal wat verwarring te veroorzaken. Alles bleek voort te komen uit een
geschil tussen de directie en de vliegers omdat deze voor het extra werk dat zij
te doen kregen nu er geen telegrafist meer meevloog een salarisverhoging
vroegen van, zoals de geruchten luidden, maar liefst 50%! Toen de directie dit
van de hand wees stelden de vliegers als eis, dat zij dan weer een telegrafist aan
boord wilden hebben. Moest men nu, als men werd opgeroepen om weer te
gaan vliegen, zonder meer zijn dienst hervatten of moesten er eerst eisen
gesteld worden met betrekking tot bv. een werkgarantie voor een zekere
periode? Er werd besloten dat men op basis van vrijwilligheid zelf kon
beslissen om al of niet te gaan vliegen, mede in overweging nemend, dat de
afvloeidatum was verschoven van 1 januari 1960 naar 1 januari 1961. Boven
dien werd meegedeeld dat, als de directie en de vliegers het niet met elkaar
eens zouden kunnen worden, arbitrage door een neutrale instantie buiten de
KJLM zou worden gevraagd maar dat deze zaak nooit zou (mogen) worden
beslist buiten en over de rug van de telegrafisten.
Men bleef de gang van zaken nauwlettend in het oog houden. Voorzitter
Pouw van de IR.ASA zond op 9 october 1959 aan de toenmalige presidentdirecteur Van den Beugel een memorandum over de hele telegrafisten
controverse, waarin hij de verdiensten van het Corps nog eens onderstreepte
en er nog eens op aandrong, om de op sommige routes door telegrafisten
uitgeoefende functie van navro een meer definitief karakter te geven. Hij
verwierp daarbij de visie van de directie, dat de derde vlieger dit werk moest
doen als onderdeel van zijn opleiding, temeer omdat binnen afzienbare tijd
de navigatie automatisch zou worden verricht met systemen als Dectra en
Doppler. Waarom zou men hiervoor dan een kostbare opleiding geven aan
een jonge vlieger terwijl een ervaren telegrafist dit werk na een korte scholing
zou kunnen verrichten?
Ook het Hoofd Vliegbedrijf stelde op 21 december 1959 over deze materie
een memo op waarin hij aangaf dat men al in 1949 had besloten om
het telegrafistencorps zo snel mogelijk af te voeren, maar dat de geplande
invoering van de telefonie in een veel langzamer tempo had plaatsgevonden
dan men geraamd had zodat men in 1957 het van 303 tot 258 geslonken corps
nog met 15 man had moeten aanvullen.
Indejaren tot 1957 hadden de telegrafisten dan ook geregeld een ruime over
productie gemaakt, terwijl zij bovendien door het tekort aan vliegers her
haaldelijk waren ingedeeld als navigator. Gezien de te verwachten ontwikke
lingen in de komende jaren - pensioneringen, ontslagname, verdere invoe
ring van de telefonie - ging men er van uit, dat er per 1 januari 1966 nog ca. 62
navro’s en telegrafisten in dienst zouden zijn, terwijl tegen die tijd de com
municatie geheel door de vliegers zou kunnen worden uitgevoerd. Het Hoofd
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Vliegbedrijf stelde daarom voor om in ieder geval voorde telegrafisten die als
navro dienst konden doen een arbeidsgarantie te verstrekken tot het moment
waarop men in de cockpit geen speciale functionaris meer nodig zou hebben
voor de navigatie en de communicatie. Daarna zou de KLM hen zoveel
mogelijk een passende functie op de grond moeten geven of anders een
inkomensgarantie tot de pensioengerechtigde leeftijd. Dat was een heel ander
geluid dan men nog aan het begin van hetzelfde jaar 1959 van directiezijde
had kunnen horen!
Intussen namen ook technische problemen de aandacht van de telegrafisten
in beslag. In december 1959 was nl. de Lockheed Electra in dienst gesteld, die
aanvankelijk radiotechnisch geheel was ingericht voor vluchten zonder tele
grafist, maar de vliegers hadden nu toch het meegaan van een "communicator” geëist. Dat betekende dat hiervoor de nodige wijzigingen in de radio
apparatuur moesten worden aangebracht, zoals de inbouw van een BC-348,
het meest bekende na-oorlogse type vliegtuig-ontvanger. Maar dit was een
typisch telegrafistenapparaat met een continu variabele afstemming terwijl
men ten behoeve van de vliegers de voorkeur gaf aan een kanaaFkeuzeschakelaar, waarbij geselecteerd kon worden uit te voren in het apparaat vast inge
stelde frequenties, een zaak die technisch nog al wat moeilijkheden gaf.
Vooral bij de ontvangst waren er dan ook continu problemen, zoals blijkt uit
hele series rapporten van telegrafisten, die hiermee te kampen hebben gehad.
Uit een rapport van telegrafist Pouw, blijkt b.v. dat hij geregeld aan de boord
werktuigkundige of de vlieger moest vragen om met de selectors op hun
instrumentenbord bepaalde frequenties in te stellen! Het heeft maanden
geduurd voordat al deze problemen ook maar enigszins bevredigend uit de
wereld waren geholpen en één rapport van een telegrafist besluit met de wel
gemeende raad aan de maatschappij om in de toekomst te luisteren naar goed
gedocumenteerde adviezen van mensen uit de praktijk.
Zo werd het 1960. De navro-opleidingen gingen van start met als doel om aan
het eind van de zomerdienst over ca. 135 van deze functionarissen te beschik
ken. De jaarvergadering van de VRKLM, die normaal vóór 1 april had
moeten plaats hebben, moest tot een latere datum worden uitgesteld, onder
meer wegens ziekte van voorzitter Pouw die nu de minder prettige gevolgen
moest ondervinden van de grote inspanning, die hij zich de laatste tijd voorde
vereniging getroost had, terwijl het bestuur verder zwaar belast was met de
onderhandelingen met de directie over de status van het corps. De eerste
DC-8 toestellen werden afgeleverd en op deze vliegtuigen was geen telegrafie
meer mogelijk wat vooral voor gebruik op de route naar het Verre Oosten en
Australië en naar Zuid-Afrika als een handicap werd beschouwd, omdat juist
op deze routes de faciliteiten voor telefonie nog het een en ander te wensen
overlieten. Overwogen werd om een afstandbediening voor een van de HF
zender/ontvangers op het navigatiestation in te bouwen. Ongeveer tegelijker269

tijd werd er een planningsschema gepubliceerd voor het aantal benodigde
telegrafisten en navigatoren in de komende vijfjaar, dat het volgende beeld
gaf:
Wat de telegrafisten betrof:
1. Op de Azië- en Australiëroute één navro tot eind 1960, daarna noggedeeltelijkeen navro tot begin 1961,
2. de Midden-Oosten routes tot begin 1960 met telegrafist, daarna gedeel
telijk nog tot begin 1961,
3. de Afrika-route toteind 1960 met telegrafist,
4. op de Midatlantische routes tot begin 1961 met twee telegrafisten, waarna
gevlogen wordt met een navro. De Zuidatlantische route tot begin 1961
met telegrafist.
Met betrekking tot de navigatoren:
1. Tot en met winter 1961 is dit aantal bepaald op de tot nu toe gebruikelijke
wijze,
2. per zomer 1962 wordt verwacht, dat de automatische navigatie-apparatuur (Doppler) in bedrijf zal zijn op de DC-8. Daardoor loopt de behoefte
terug tot ca. 60 man, die nodig zijn voor:
a. navigatie op de Poolroute,
b. navigatie op conventionele vliegtuigen (met zuigermotoren),
daar aangenomen wordt dat daarin geen Doppler wordt aange
bracht.
Na 1961 zouden er dus geen telegrafisten meer nodig zijn, alleen navigatoren,
terwijl daarvan nog een gedeelte door de vliegers zou kunnen worden gele
verd’.
In september 1960 telde het Corps Telegrafisten nog 175 man, waarvan er 18
vóór 1945 in dienst waren; er waren 130 vierbanders onder. Men overwoog
een algehele pensionering op 45-jarige leeftijd mits met een grondfunctie
erbij, maar de gevoelens hierover waren zeer gemengd. Wel besloot de
VRKLM om in verband met de verdediging van pensioenbelangen ook de
oud-leden te organiseren, voor wie de contributie werd verlaagd van ƒ 25,tot/ 10,-. Op 1 maart 1961 waren 43 oud-leden toegetreden.
Garantie een feit
Op 10 januari 1961 was bovendien de garantie-regeling voor de telegrafisten,
in 1959 door het Hoofd Vliegbedrijf bepleit, een feit geworden. Daarbij
garandeerde de KLM aan die telegrafisten die boven een royaal gestelde
planningssterkte overcompleet zouden worden het aanbod van een andere
functie bij het vliegend of grondpersoneel. Boven de 45 jaar kreeg men een
aanvulling op de afvloeiingsregeling tot 50% van het laatst genoten telegrafis
tensalaris tot de datum van ingang van het uitgestelde pensioen. Voor de
afvloeiïng werd een zg. anciënniteitslijst opgesteld die op zichzelf natuurlijk
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het onderwerp van menige controverse werd. Pas in september 1962 was er
een definitieve lijst tot stand gekomen waarop als vijfde de naam van een der
langst vliegende telegrafisten, de heer Lak, voorkwam. Weinig kon hij op dat
moment vermoeden dat hij jaren later als laatste der Mohikanen zou af
zwaaien, daarbij plechtig toegesproken door de toenmalige presidentdirecteur Van der Wal.
Op 13 april 1961 overleed de heer M. J. Gijlswijk die vijftien jaar lang de
administratie van de VRKLM had verzorgd, zelfs nog toen de laatste tijd zijn
gezondheid te wensen overliet. Aangezien hij slechts een zeer mager pen
sioentje van Radio-Holland had, werd besloten om aan zijn weduwe vijfjaar
lang het volledige salaris van haar echtgenoot door te betalen. De heer Chr.
Charmant volgde hem als administrateur op. De heer F. Hendriks werd per 1
maart 1961 voorzitter van de VRKLM. De vereniging liet een protest horen
tegen het feit dat er ca. 30 collega’s met drie banden op hun uniformen rond-
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liepen terwijl zij al lang het salaris van een vierbander ontvingen. Hierop
reageerde de KLM met de mededeling dat van deze mensen de salarispromo
tie gewoon was doorgegaan, maar dat een en ander het gevolg was van een
soort devaluatie van de oudere vliegtuigtypen waarop personeel met een
lagere rang dienst moest doen! Voor het overige liepen de contacten met de
directie nu niet onverdienstelijk en zelfs aan het probleem met de radiouitrusting van de Electra kwam nu een einde. In plaats van de vroegere fede
ratie ontstond er nu een Contactgroep Bemanningen waarin elke vereniging
één afgevaardigde had.
In de zomermaanden van 1961 ging de uitdunning van het telegrafistenkorps
overigens gestadig verder. De KLM bood daarbij waar mogelijk de helpende
hand, met name als iemand buiten het bedrijf te werk gesteld wilde worden.
Al in 1958 was de afdeling Personeelszaken begonnen met advertenties van
vacatures buiten de KLM te verzamelen en fotocopieën daarvan toe te zen
den aan die telegrafisten die gezegd hadden dat zij daarop prijs stelden. Het
was uiteraard goed bedoeld, maar een selectie van de beroepen waarvan men
dacht dat zij geschikt waren voor ex-telegrafisten - verkoper centrale verwar
mingsketels, senior signals officer in Nigeria, verkoper van chirurgische
instrumenten, vertegenwoordiger bij Remington-Rand, commercieel direc
teur van een meubelfabriek, artsenbezoeker, vertegenwoordiger in cosme
tica, ambtenaar van de Sociale Dienst, bedrijfsleider bij een herenkleding
bedrijf, om er maar enkele te noemen - wijst er wel op dat men hierbij erg
willekeurig tewerk ging, ondanks alle goede bedoelingen en alle verleende
medewerking door de heren Bodt en Pietersen van Personeelszaken.

De afgang
Pas in de zomer van 1961 beëindigden alle daarvoor in opleiding zijnde tele
grafisten de zg. Long range cursus waardoor er ongeveer 130 navro’s waren.
Maar de zaken gingen toen slecht voorde KLM, zoals bleek uit een lezing die
president-directeur Van den Beugel voor een aantal functionarissen had
gehouden. In plaats van een verwachte toename van de verkoop met 17% was
er een teruggang van 18% terwijl men tevens kort achter elkaar twee ernstige
ongelukken - bij Lissabon en bij Caïro - had gehad. De directie had dan ook
bepaalde stappen moeten nemen, zoals afremmen van de productie tot eind
1962, opheffing van of frequentievermindering op bepaalde lijnen en een
personeelsstop. Voorzitter Hendriks citeerde deze feiten uit de lezing van de
heer Van den Beugel tijdens een ledenvergadering op 25 juli. Voorde telegra
fisten maakte het allemaal niet veel uit, ze werden nu al geleidelijk terugge
trokken van de routes naar het Midden- en Verre Oosten en men was eigen
lijk al bezig met de "achterhoedegevechten”. Opvallend was ook dat de
ledenvergaderingen nu veel beter werden bezocht, waarschijnlijk omdat vele
op non-actief gestelde leden daar nu veel meer tijd voor hadden.
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In 1962 was de heer Bergisch voorzitter geworden terwijl er toen nog 45 leden
van het korps actief vlogen en er 95 op non-actief stonden die ofwel studeer
den ofwel aan het solliciteren waren. In het kader van de bezuinigingen in het
gehele KLM-bedrijf waren er 50 vliegers ontslagen en 46 tijdelijk bij andere
maatschappijen geplaatst; ook was er 50 man cabinepersoneel ontslagen. Het
tewerkstellen van een aantal ex-telegrafisten bij de passage was geen succes
gebleken omdat zij hier, gestoken in een ander uniform, herhaaldelijk werden
geconfronteerd met mensen uit hun eigen en andere korpsen. Er waren voorts
op dat moment 59 buitengewone leden, t.w. personen die in of buiten de
KLM een nieuwe werkkring hadden gevonden; negen van hen werkten bij
Philips. Inmiddels was er ook een wijziging gekomen wat betreft de contact
man van de vakbond St. Raphael; de heer Van Hout werd vervangen door de
heer Van Zeil, die in de komende jaren een grote steun zou blijken te zijn bij
het oplossen van allerlei problemen.
Eind 1962 kwam men tot een break-down van het getal van 95 non-actieven
met het volgende resultaat; vijf werkten er bij de KLM in een grondfunctie,
22 hadden een betrekking buiten de KLM, 37 volgden een dagcursus en 31
deden helemaal niets. Wel erg frustrerend voor mensen die merendeels ge
zinshoofden waren en zich toch al niet zo happy voelden omdat het vliegen
de laatste jaren al niet meer was, zoals voorheen. Ook met allerlei bijzaken
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waren er problemen. Er was bv. een belastingtechnisch advies nodig in ver
band met de aftrek van studiekosten omdat het hier geen positieverbetering
betrof maar bittere noodzaak was. Pas in november 1963 kwam men er
eindelijk achter dat de bestaande voorschriften in deze mogelijkheid eigenlijk
niet voorzagen . . .
Andere punten waren de vertegenwoordiging in het Pensioenfonds van de
non-actieve en buitengewone leden en de zg. IPB-rechten betreffende vrij
vervoer op lijnvluchten voor personeelsleden. Strengere voorschriften van de
IATA waren een reden voor de KLM om hierover niets op papier te zetten
hoewel men beloofde een en ander in de praktijk zo soepel mogelijk te zullen
regelen (dit werd genotuleerd). Volgens de geldende voorschriften moest men
nl. zijn dienst tot zijn pensioengerechtigde leeftijd hebben verricht om zijn
rechten hierop te behouden, maar dat zat er voor de telegrafisten gewoon niet
meer in. Uiteraard kon de KLM hier niets aan doen maar er was als gevolg
van een en ander ook op dit punt geen zekerheid.
In 1962 werden de navro's teruggetrokken van de Noordatlantische route en
van de routes naar het Midden-Oosten maar op de routes naar Midden- en
Zuid-Amerika werd dit voorlopig verhinderd. Het plan was om hier te
blijven doorvliegen met navro’s tot 1 april 1964, in de praktijk werd het nog
een jaar langer. Op 1 januari 1963 vlogen er van het korps nog44 man en op 1
october van dat jaar nog maar 36. 57 oud-collega’s hadden op dat moment
een functie buiten de KLM en elf bij de KLM zelf, terwijl er 28 studerend
waren en 28 anderen nog steeds helemaal niets deden. De heer Slijper was
inmiddels voorzitter geworden van de nog maar weinig actieve leden tellende
VRKLM. Overigens bleek, dat het betalen van de contributie nog altijd een
probleem opleverde; wat dat betreft was er sinds 1946 helaas nog niet veel
veranderd.
Ondanks de verbrokkeling van het korps en de verspreiding van de leden in
en buiten de KLM werden de onderlinge banden toch zo goed mogelijk
gehandhaafd, niet in het minst via het verenigingsblad waarin, zoals ge
woonlijk, een min af meer vaste kern van medewerkers allerlei zaken aan de
orde stelde, zoals bv. de pensioenzaken waarmee de heren Bergisch en
Greidanus zich bezighielden. Achteraf kan men niet anders dan het grootste
respekt hebben voor de prestaties van die kleine groep die steeds weer
opnieuw voor de belangen van het corps en zijn leden in de bres is gespron
gen. Uit de diverse gegevens bleek dat inmiddels het overgrote deel van de
ex-telegrafisten buiten de KLM aan de slag was gekomen en dat zelfs vier van
hen waren geëmigreerd.
In 1965 kwam er nog een nieuwe salarisregeling uit de bus, alleen maar van
direct belang voor de kleine groep die nog vloog maar wel belangrijk voor de
pensioengrondslag. Er kwam tevens overleg op gang over het waardevast
maken van alle pensioenen, ook voorde ex-telegrafisten.
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Ook internationaal kwam het vraagstuk van het afvloeien van de telegrafisten
natuurlijk aan de orde. De Franse telegrafisten, die altijd heel sterk hadden
gestaan en de volle steun hadden van hun vliegers, kwamen in 1962 met het
voorstel om een "deskundige niet-vlieger” in de bemanning op te nemen die
de functies van telegrafist, navigator en boordwerktuigkundige in zich zou
verenigen. Maar op een internationale vergadering in Londen in 1963 werd
dit voorstel zwaar aangevochten, met name door de verenigingen van boord
werktuigkundigen van diverse maatschappijen. Hierbij speelde opnieuw het
vraagstuk van de bezetting van de cockpit, waarbij werd verwezen naar een
conflict bij een grote Amerikaanse maatschappij, dat ertoe leidde dat de
boordwerktuigkundige op de viermotorige Boeings en Douglassen moest
plaats maken voor een derde vlieger. Uit op die vergadering verstrekte gege
vens bleek bovendien hoe de situatie op dat moment bij enkele andere lucht
vaartmaatschappijen was. Bij de Sabena waren de telegrafisten bv. omge
schoold tot boordwerktuigkundigen, evenals bij de BOAC en de TAL De
Lufthansa had nog twee telegrafisten in dienst op de route naar ZuidAmerika waaraan men contractueel tot juli 1963 was gebonden. De vertegen
woordigers van de Franse vereniging SNORAC verklaarden desgevraagd in
Londen dat zij daar 245 radiotelegrafisten van de Franse burgerluchtvaart
vertegenwoordigden.
Zo naderde toch langzaam het einde. In september 1965 verscheen er in het
mededelingenblad van de VRKLM een bekendmaking over het inleveren
van uniformkleding bij het beëindigen van de dienst als telegrafist. Drie
volledige uniformen, de laatste regenjas en twee koffers moesten dan bij
Personeelszaken worden ingeleverd. Wie dat wilde mocht zijn laatste
uniform met pet en uitmonstering houden, de pet als "kapstokgedenkteken” . . . Ook de Mercator- en Aristo computers mocht men desgewenst
houden. Officieel was het corps al op 1 april van dat jaar op non-actiefgegaan
hoewel toen nog een enkeling was blijven vliegen. Op 18 october 1965, bij de
jaarlijkse uitreiking van de vliegurenpenningen, nam de KJLM officieel
afscheid van het Corps Radiotelegrafisten. Nadat hij aan telegrafist J. Lak de
penning voor 15.000 vlieguren had uitgereikt zei president-directeur dr. G.
van der Wal het volgende:
"Wij willen op dit moment - en als ik zeg "wij” dan bedoel ik daarmee de
gehele KLM in al haar geledingen - onze aandacht richten op wat het corps
der Boordtelegrafisten heeft betekend. Na een zowat 35-jarig dienstbetoon en ik wil terstond samenvattend zeggen eer- en roemvol dienstbetoon - is dit
corps op 1 april jl. uit de activiteit getreden, tengevolge van de steeds
voortschrijdende technische ontwikkeling, die - dat weet ieder van ons - wel
in bijzondere mate de techniek van het vliegen beïnvloedt en wijzigt.
Ik zie dat in deze zaal zitten het bestuur der Vereniging van KLM Radiotele
grafisten, alsook de telegrafisten van het eerste zowel van het laatste uur.
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Mijne heren, leden van dit corps, ik dank u namens onze gehele maat
schappij voorde wijze waarop u de vele en dikwijls zeer uiteenlopende taken,
die u gedurende deze 35 jaar door de KLM werden opgedragen, hebt uitge
voerd.
Eigenlijk begon het al eerder, want reeds in 1924 maakte Willem Vogt met
gezagvoerder Boon Sillevis een geslaagde radio-proefvlucht naar Londen en
terug in een F. III. Maar op dat ogenblik woog het te behalen economisch
voordeel nog niet op tegen het gewicht en de kosten van het extra beman
ningslid en van de benodigde apparatuur. Zo duurde het tot 1930 voordat de
vluchtbeveiliging en de regelmaat van de dienstuitvoering het gebruik van
een door een expert als afzonderlijk bemanningslid bediende boordradio tot
een gebiedende eis maakte. Toen reeds speelde u in de economie van de
Maatschappij een belangrijke rol. Immers, punctuele regelmaat en dienst
uitvoering zijn nog altijd de beste verkoopargumenten.
De gehele vooroorlogse ontwikkeling van de boordradio heeft zich geken
merkt door een doelbewust streven om van het vliegtuig een zelfstandig en
onafhankelijke opererende eenheid te maken, waarbij de gezagvoerder in
staat was de volle verantwoordelijkheid van de vluchtuitvoering te dragen en
ook droeg. Met andere woorden: van de grond wel informaties, maar geen
orders in de strikte zin. De verwezenlijking van dit principe werd mede door
het vakbekwame gebruik van de radio-navigatiemiddelen volledig bereikt.
Bij de wederopbouw van de KLM na de oorlog hebt u onze Maatschappij
bijzonder grote diensten bewezen door een in het licht der huidige tewerk
stelling moeilijk haalbare arbeidsinspanning te leveren, waarbij het behaalde
vlieguren-aantal per jaar en per man tussen 1200 en 1400 lag. Daarbij
kwamen dan nog neventaken als boordadministratie, diplomatieke post,
navigatie, enz. De zg. Mauritius-operatie van 1948-1949 steunde vooreen
groot deel op de bijdrage van de boord-telegrafisten. Ook de moeilijkheden
rondom de Suezkanaal-crisis konden zonder belangrijke ongemakken, dank
zij de boordcommunicatie worden overwonnen. Dit zijn slechts enkele wille
keurige grepen, als het ware wandelend door uw verleden, gedaan.
De directie heeft gezocht naar een mogelijkheid, waarbij iedereen die met de
KLM te maken heeft, maar wel in de eerste plaats de overige corpsen van het
vliegend personeel, blijvend zouden kunnen worden herinnerd aan het
embleem van de ”sparks”, dat gij met zoveel ere hebt gevoerd. Wij hebben
dus gemeend dat het zin had om in het nieuwe bemanningscentrum van
Schiphol (al kan dit dus pas over enkele jaren worden uitgevoerd), een deco
ratieve klok te plaatsen waardoorheen het embleem van uw corps is verwerkt
en waarvan de opdracht getuigt van de aanzienlijke mate waarin het corps
der KLM radiotelegrafisten heeft bijgedragen aan onze vluchtuitvoering.
Om van dit voornemen in concreto iets te vertonen is dus reeds door het
Navigatiebureau van de Vliegdienst een eerste ontwerp op papier gezet, dat
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ik thans in ingelijste vorm aanbied aan u, mijnheer Lak, die als laatste
vandaag het uniform met het embleem van de KLM-radiotelegrafisten
draagt.”
Daarmee was een geschiedenis van vijfen dertigjaar definitiefafgesloten. Het
Corps Radiotelegrafisten van de KLM had nu officieel opgehouden te
bestaan.
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Hoofdstuk 10

Op zoek naar een nieuw bestaan
In 1965 kwam er dus na een periode van vijf en dertig jaar een einde aan het
werk van de vliegende telegrafist bij de KLM. De mannen die in al die jaren in
de cockpit van de Nederlandse verkeersluchtvloot het telegrafische berich
tenverkeer hadden verzorgd - dikwijls in combinatie met een aantal neven
functies - moesten nu voorgoed op de grond blijven. De technische ontwik
keling in de burgerluchtvaart had hen destijds hun plaats aan boord bezorgd,
diezelfde ontwikkeling haalde hen daar nu weer weg. Het was een gang van
zaken die onvermijdelijk was maar die voor enkele honderden mannen de
consequentie met zich meebracht dat zij genoodzaakt waren om een geheel
nieuw bestaan te gaan opbouwen, meestal sterk afwijkend van het vak dat zij
tot op dat moment met hart en ziel hadden uitgeoefend
Het was voor de betrokkenen in veel gevallen een dramatische ontwikkeling
en er zijn dan ook in die jaren en ook nog daarna heel wat verwijten geuit, met
name aan het adres van de KLM, die zich niet al te veel gelegen zou hebben
laten liggen aan deze groep kundige, ervaren en enthousiaste medewerkers
die nu eenmaal graag hadden willen blijven doorvliegen maar die nu door de
ontwikkelingen in de radiotechniek aan de kant werden gezet. Enerzijds
waren die verwijten begrijpelijk, maar aan de andere kant toch ook niet hele
maal terecht. Van de zijde van de KLM-directie is er nl. wel degelijk van alles
gedaan om de overgang van de telegrafisten naar een andere functie - hetzij in
of buiten de KLM - soepel en met zo weinig mogelijk problemen voor de
betrokkenen te laten verlopen, al zal dat in het ene geval wel eens beter tot
zijn recht zijn gekomen dan in het andere.
Kort geschetst komt de hele na-oorlogse ontwikkeling hierop neer: direct na
de tweede wereldoorlog kon de KLM beschikken over rond vijftig voor
oorlogse telegrafisten terwijl een aantal anderen, die bij het uitbreken van de
oorlog in opleiding waren, deze nu konden afmaken en ook op korte termijn
konden gaan vliegen. Maar de KLM ging toen direct in een snel tempo
groeien - evenals trouwens de meeste buitenlandse maatschappijen - zodat
de behoefte aan allerlei categoriën personeel snel toenam. Ook nieuwe tele
grafisten werden in hoog tempo aangetrokken en zodoende zagen heel wat
jonge Nederlanders met reislust en met kennis van en interesse voor radio
techniek hier een prachtige kans op een mooie carrière liggen. Het Corps
Radiotelegrafisten van de KLM groeide dan ook in een zeer korte tijd uit naar
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een sterkte van ruim driehonderd man.
Maar er was op dat moment al achter de schermen een bepaalde ontwikke
ling op gang gekomen die zich langzaam maar onverbiddelijk zou voort
zetten. Zoals al in een vorig hoofdstuk is opgemerkt had men vóór de oorlog
in Europa en in Azië uitgebreide faciliteiten geschapen voor het telegrafieverkeer door en met vliegtuigen, maar in Noord-Amerika, waarde ontwikke
ling zich toen nog geheel gescheiden van het oostelijk halfrond voltrok, had
men in het luchtverkeer nooit gebruik gemaakt van telegrafie zodat de tele
grafist als bemanningslid daar dan ook onbekend was. Zoals wij hebben
gezien hebben de Amerikanen destijds een poging gedaan om na de oorlog
ook in Europa het bij hen gebruikelijke systeem met telefonische communi
catie in te voeren omdat de tijdens de oorlog opgedane ervaring hen duidelijk
had gemaakt dat de Atlantische Oceaan niet langer meer een onoverbrugbare
hindernis voor verkeersvliegtuigen zou zijn, en dat geregelde transatlantische
luchtdiensten dus na de oorlog een feit zouden worden. Deze Amerikaanse
actie is toen weliswaar mislukt maar toch lieten de Amerikanen in de eerste
na-oorlogse jaren niet na om bij herhaling te wijzen op de - volgens hen grote voordelen die hun systeem had.
Omdat de ontwikkeling van de voor de communicatie in het luchtverkeer
gebruikte apparatuur uiteraard niet stilstond en zelfs zeer snel voortschreed
werd het weldra duidelijk dat er een tijd zou komen waarin alle communi
catie tussen een vliegtuig en een of meer grondstations geheel telefonisch zou
kunnen worden afgewikkeld, zodat de vlieger rechtstreeks en zonder tussen
komst van een derde persoon in contact kon staan met de grond. Zodoende
werd het al in 1949 duidelijk dat de telegrafist aan boord vroeg of laat zou
moeten verdwijnen, al was het op dat moment nog onzeker wanneer dit het
geval zou zijn.
In de jaren die volgden, kwam allerlei nieuwe communicatie-apparatuur
beschikbaar en werden er bepaalde systemen voor de navigatie en de verbin
dingen tussen vliegtuigen en grondstations ontwikkeld die men in de praktijk
ging beproeven. Geleidelijk zag men toen op bepaalde, meestal korte, routes
de radiotelegrafist verdwijnen of men ging terug van twee telegrafisten op één
die dan bovendien minder te doen kreeg en dikwijls meer op ”stand-by” zat,
om, als de telefonie het liet afweten, met zijn seinsleutel het werk over te
nemen. Vanzelfsprekend hadden de toen geïntroduceerde apparaten en
systemen nog met allerlei kinderziekten te kampen en op de Noordatlantische route duurde het bv. ruim tien jaar voordat men ertoe overging om
geheel zonder telegrafist te vliegen.
Het verwijt is daarbij meermalen gemaakt, dat de Amerikanen deze ontwik
keling via de ICAO hebben ”doorgedrukt” omdat die bijzonder goed in hun
straatje te pas kwam en dat de KLM soms wat al te ijverig achter de Ameri
kanen aangelopen heeft, omdat zij eerder tot gebruik van nieuwe systemen en

280

het vliegen zonder telegrafist zou zijn overgegaan dan andere Europese
maatschappijen. Dat is misschien gedeeltelijk waar, maar als men ermee
gewacht zou hebben zou het toch maar voor korte tijd uitstel van executie
zijn geweest. Wat er uiteindelijk zou gaan gebeuren - de telegrafist uit de
cockpit en alle communicatie met telefonie - kon iedere insider al een hele
tijd van tevoren zien aankomen.
Een minder prettige kant van de zaak was de onzekerheid, die lange tijd onder
de telegrafisten - ook van andere maatschappijen - heeft geheerst met
betrekking tot het punt hoe lang zij nog als zodanig werkzaam zouden
kunnen blijven. Die onzekerheid is door verschillende factoren in de hand
gewerkt. De ontwikkeling van de apparatuur en de installatie van alle grond
en vliegtuiguitrusting werd verscheidene malen vertraagd, zodat het tijdstip
waarop men aan de afbouw van het telegrafistencorps zou beginnen enige
malen moest worden opgeschoven. Ook had men, rekening houdend met een
geleidelijke teruggang van het aantal benodigde telegrafisten, de aanname en
opleiding van nieuwe telegrafisten na 1950 sterk beperkt, zodat, toen men
langer van hun diensten gebruik moest maken dan men aanvankelijk had
gedacht, de beschikbare telegrafisten meer vlieguren moesten maken om het
tekort enigszins aan te vullen. Ook moesten zij, toen er een tekort aan derde
vliegers was, tijdelijk invallen als navigator wat ook een extra beroep op het
corps betekende. Met dat al bleef de onzekerheid over wel of niet blijven
doorvliegen en zo ja hoe lang nog?
Maar in 1957 was het tenslotte duidelijk geworden dat de telegrafisten nu op
korte termijn moesten afvloeien en daarom werden toen van directiezijde de
nodige stappen daarvoor genomen. Omdat men veronderstelde, dat de tele
grafisten in eerste instantie wilden blijven vliegen, werd hen de mogelijkheid
geboden om te worden omgeschoold tot vlieger, boordwerktuigkundige of
steward. In tegenstelling tot wat bij een aantal andere maatschappijen o.a. de
Sabena, gebeurde was er maar weinig animo voor omscholing tot boord
werktuigkundige. Voorde opleiding tot steward vond men wat meer gegadig
den en ook de vliegersoplciding sprak kennelijk velen aan. Telegrafisten die
niet ouder waren dan 32 jaar - eventueel 34 jaar als men al bepaalde brevet
ten of bevoegdheden had - konden zich hiervoor aan melden en niet minder
dan 107 van hen gaven zich hiervoor op, die allen aan de medische keurings
eisen bleken te voldoen. Deze mensen werden aan een psychotechnische test
en een Linktrainerproef onderworpen waarna de resultaten hiervan door een
speciale KLM-commissie werden beoordeeld. Het geheel leidde ertoe dat in
totaal 24 candidaten geschikt werden bevonden om in 1958 met hun vliegeropleiding bij de Rijksluchtvaartschool op de luchthaven Eelde te beginnen.
Deze 24 man begonnen op 28 april 1958 op Eelde met een zg. ”grading”,
bestaande uit weer een Linktrainertest en een vliegtest met de Tiger Moth.
Vier man werden al zonder opgave van redenen afgewezen, voordat zij de
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vliegtest hadden gedaan en van de overige twintig werden er nog zeventien
afgewezen. Dat was voor de betrokkenen uiteraard een grote teleurstelling,
want zij waren alles bijeen ongeveer een jaar met deze selectie bezig geweest,
hadden daarvoor studiemateriaal aangeschaft en andere kosten gemaakt en
zagen nu de weg naar een vliegcarrière geblokkeerd. Een beroep op de geno
men beslissing bleek niet mogelijk te zijn ondanks het feit dat men naar voren
bracht, dat mensen die zo lang en zo zwaar getest waren nu niet ineens
konden afvallen. Aan de afgewezenen werd verteld dat de KLM, omdat er
toch al een overschot aan vliegers was, alleen maar de allerbesten kon gebrui
ken en dat men zodoende gewoon de eindstreep nèt niet gehaald had. Des te
verwonderlijker en tegelijk frustrerend was het daarom, dat men tegelijkertijd
wèl tien nieuwe leerlingen aannam die pas van de HBS kwamen en dus nog
helemaal geen luchtvaartervaring hadden.
Aan alle andere pogingen die werden gedaan om toch te kunnen blijven
vliegen, bv. als navro of "deskundige niet-vlieger”, is in de vorige hoofd
stukken voldoende aandacht besteed en daaruit is gebleken, dat ook wat dat
betreft door enige nieuwe ontwikkelingen, zoals de automatisering van de
navigatie, de telegrafisten de pas werd afgesneden. Overplaatsing in.een
grondfunctie bij de KLM of het aanvaarden van een betrekking buiten het
bedrijf waren de enige alternatieven. Maar een nadeel daarbij bleek te zijn,
dat een telegrafist een sterk gespecialiseerd beroep had. plus een daarmee
verband houdende opleiding, zodat hij lang niet gemakkelijk in een andere
functie kon worden geplaatst. Er werd hen daarom aangeboden om zich bij de
Psychologische Dienst van de KLM aan een onderzoek te onderwerpen en
zodoende te laten vaststellen voor welke positie in of buiten de KLM zij het
meest geschikt zouden zijn. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek
zouden de betrokkenen dan beter in staat zijn om conclusies ten aanzien van
hun toekomst te trekken, zo dacht men.

Vacatures zoeken
Toen op 1 juli 1958 de afvloeiingsregeling voor de telegrafisten officieel van
start ging werd aan de afdeling Personeelszaken Vliegend Personeel opgedra
gen om die afvloeiing zo vlot en voor de betrokkenen zo gunstig mogelijk te
laten verlopen. Eenvoudig was dat natuurlijk niet. Vacatures lagen in die tijd
zowel bij de KLM als bij andere bedrijven en instanties niet voor het op
scheppen en als ze er waren was het lang niet zeker dat een ex-telegrafist er
geschikt voor was. Daar kwam nog bij dat men binnen het bedrijf ook reke
ning moest houden met de belangen en promotiekansen van het reeds in
bepaalde functies werkende grondpersoneel. Bovendien waren er dikwijls
grote verschillen in het inkomen dat een telegrafist vliegend verdiende en het
geen hij in een grondfunctie aan salaris zou kunnen krijgen zodat men in de
meeste gevallen financieel een forse stap terug zou moeten doen. Desondanks
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is het toch gelukt om een flink aantal telegrafisten in een andere functie te
plaatsen, ook buiten de KLM, waar met name Philips, de Rijksluchtvaart
dienst en Eurocontrol diverse oud-telegrafisten in dienst hebben genomen.
Een middel dat daarbij werd aangewend waren de al eerder genoemde adver
tenties, waarop door de telegrafisten nogal eens kritiek is geuit hoewel lang
niet altijd terecht. De grondgedachte van Personeelszaken was dat lang niet
iedere telegrafist de mogelijkheid zou hebben om alle advertenties onder
ogen te krijgen die voor hem van belang zouden kunnen zijn. De KLM moest
dus deze taak van hen overnemen, vond men. Daarom werden aan die
telegrafisten die desgevraagd hadden verklaard dat zij daarop prijs stelden
fotocopieën toegezonden van advertenties uit verschillende dag- en week
bladen, waarbij men uitdrukkelijk stelde dat men ze gewoon ter kennis
neming doorgaf zonder ook maar enige functie aan te bevelen of medewer
king te bieden bij bepaalde sollicitaties. Het nemen van initiatieven werd
geheel aan de telegrafisten zelf overgelaten. De selectie van de doorgegeven
advertenties was noodgedwongen zeer willekeurig. Tenslotte zaten er onder
de paar honderd telegrafisten vogels van allerlei pluimage, onderling zeer
verschillend in aanleg en niveau en het was dan ook uiterst moeilijk om te
beoordelen wie voor welke functie geschikt was of wie voor welke functie
belangstelling had.
Los daarvan deed men bij Personeelszaken natuurlijk ook nog andere pogin
gen om telegrafisten elders geplaatst te krijgen. Zo wist men voor een aantal
van hen een positie te vinden bij de ICAO in Kongo terwijl anderen als
verkeersleider bij International Aeradio geplaatst konden worden. Ook ver
scheidene Nederlandse bedrijven werden benaderd maar lang niet altijd met
succes omdat er enerzijds onvoldoende vraag was naar personeel voor iets
betere functies, terwijl van een andere kant de nogal gespecialiseerde telegrafisten-opleiding en de salariseisen een belemmering vormden.
Over de afvloeiingsregeling zelf en de daarmee verbonden financiële tege
moetkomingen werd al eerder geschreven. Onderstreept dient hierbij nog te
worden dat deze regeling tot stand kwam in nauw overleg tussen de KLMdirectie, de VRKLM en de drie grote vakcentrales en dat een dergelijke vorm
van overleg in dit soort zaken toen nog een unicum in ons land was en wel
licht zelfs een primeur. Later is dit systeem in soortgelijke gevallen vrijwel
algemeen toegepast. Er is dan ook geen moment sprake geweest dat de KLM
naar het Gewestelijk Arbeidsbureau zou stappen om collectief ontslag te
vragen voor alle leden van haar telegrafistenkorps, omdat deze als gevolg van
nieuwe technische ontwikkelingen overcompleet waren geworden.
Bij dit alles bleven de telegrafisten uiteraard zelf ook niet bij de pakken neer
zitten. Verscheidenen van hen die al eerder hadden zien aankomen dat zij
niet tot hun pensionering als telegrafist, zouden kunnen blijven vliegen
hadden op eigen initiatief een of andere studie aangepakt. Het beeld van een
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telegrafist die op rust- of verlofdagen tussen twee vluchten met studieboeken
voor zich zat was bepaald niet ongewoon. Verder is het verhaal bekend van
een telegrafist die door een hoogleraar werd verzocht om op een bepaalde dag
te verschijnen voor het afleggen van een universitair tentamen en die toen
vroeg: ''Professor, mag het ook op donderdag?” Toen de hoogleraar verwon
derd vroeg: "Hoezo?” luidde het antwoord: "Omdat ik vrijdag voor mijn
werk naar New York moet.”
Ondanks het feit dat velen pas aan een bepaalde studie begonnen op een rela
tief late leeftijd welke in een geheel andere richting leidde dan het beroep
dat zij tot op dat moment hadden uitgeoefend werden er toch opvallende
resultaten geboekt. Enkele telegrafisten hebben zich bv. later gevestigd als
arts of tandarts, anderen werden leraar of wetenschappelijk medewerker na
het behalen van bv. akten MO wiskunde of doctoraal wis- en natuurkunde,
anderen studeerden met succes HTS Werktuigbouw en één telegrafist werd
fysiotherapeut. Weer anderen studeerden economie en verwierven zich later
een goede positie in het bedrijfsleven. In totaal zeven telegrafisten zijn vlieger
geworden en drie telegrafisten vlogen later als navro bij de
Swissair. Een teleurstelling incasseerden de veertig telegrafisten, die zich in
oktober 1964 hadden aangemeld voor een navro-cursus bij de Lufthansa
waar twintig vacatures waren voor een contractuele periode van drie jaar,
want in februari 1965 kwam er via de KLM een bericht dat de hele zaak als
gevolg van wat men noemde "gewijzigde omstandigheden” niet doorging.
Van 22 telegrafisten die bij Eurocontrol op het vliegveld Zuid-Limburg solli
citeerden werden er maar enkelen geplaatst. Acht telegrafisten belandden in
een technisch-commerciële functie bij Philips. Vier telegrafisten zijn ten
slotte geëmigreerd naar het buitenland waar zij duidelijk meer mogelijk
heden zagen om zich te ontplooien.
Melding moet beslist worden gemaakt van de prestaties van enige telegrafis
ten die grote financiële risico’s namen door voor zichzelf zaken te gaan doen.
Een telegrafist heeft zich bv. in de zeer onzekere branche van de fruitteelt
gestort en daarvoor eigenhandig ruim 2.600 appelbomen geplant. Een andere
collega stichtte in het plaatsje Gees in Drenthe een vacantie-bungalowpark
en via het verenigingsblad QTC wekte hij alle oud-collega's op om er hun
vacantie eens te komen doorbrengen.
Anderen wilden het groter aanpakken en eind 1958 richtte een groep telegra
fisten daarom de "Coöperatieve Vereniging Luchtvaartbelangen” op, die
zich volgens haar statuten tot doel stelde "luchttransport in elke vorm onder
bredere lagen van de bevolking te brengen, o.a. door een herdistributie van
beschikbare stoel- en vrachtruimte via een soort "pool”, waarbij sterke
tariefsverlagingen mogelijk zijn door het uitschakelen van parallelvluchten
door elkaar beconcurrerende luchtvaartmaatschappijen". Er werd energiek
gestart en in Amsterdam werd zelfs een eigen kantoor geopend. Van de zijde
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van het bedrijfsleven, o.a. de KLM en Fokker, stond men aanvankelijk erg
welwillend tegenover dit initiatief, maar de Nederlandse reiswereld stelde
zich collectief afwijzend tegen deze nieuwe vereniging op, waardoor het hele
plan tenslotte een zacht en ontijdig einde vond. Het idee bleek te prematuur
te zijn om met vrucht te worden gerealiseerd.
In het algemeen kan men zeggen dat de oud-telegrafisten, mede dank zij hun
eigen energie, enthousiasme en inzet, na hun vliegende carrière goed terecht
zijn gekomen, al is hun weg daarbij dikwijls niet over rozen gegaan. Hoe
moeilijk het soms was mag blijken uit het verhaal vaneen van hen:
''Gedurende de eerste tien maanden van het jaar 1962 heb ik zegge en schrijve
92 sollicitatiebrieven verstuurd. Om de moed erin te houden kreeg ik slechts
op vijfeen positiefantwoord. Toch was de uiteindelijke uitslag altijd negatief.
Of ik was te oud óf het salaris was te laag terwijl weinig of geen toekomst
mogelijkheden aanwezig waren.
Om toch aan de slag te geraken heb ik een betrekking geaccepteerd bij het
Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland. Het werk was niet aantrek
kelijk (mechanische administratie) en het salaris was zéér laag (onder 7C).
Maar ik kreeg bij mijn sollicitatie de belofte dat, zodra zich een betere moge
lijkheid binnen het bedrijf zou voordoen, ik zeer zeker in aanmerking zou
komen.
Na drie maanden kreeg ik beter werk toebedeeld. Na een jaar werd mijn
positie ook financieel herzien (ongeveer 7C). Sinds 1 januari 1965 kreeg ik
weer beter soort werk met daaraan gekoppeld een niet onbelangrijke salaris
verhoging. Goede kansen om mij nog verder te verbeteren blijven bestaan.
Momenteel heb ik een gedeeltelijk coördinerende, gedeeltelijk contactuele
taak in de administratieve sector. Hierbij ben ik werkzaam op het
kantoor in Bloemendaal en op de centrale in Velsen. Afwisselend en interes
sant, doordat ik met veel facetten van het bedrijfte maken krijg.
De sfeer in deze ambtelijke wereld is mij 100% meegevallen. Op het gebied
van de sociale voorzieningen, zoals ziekte, ongevallenverzekering, vacantie,
pensioen, etc. is dit semi-overheidsbedrijf beslist beduidend beter dan bij
menig particulier bedrijf.
In het begin is het dus echt niet meegevallen, integendeel. Maar dit valt toch
ook wel weer te verklaren. Want wat weetje als navro van administratie van
een electriciteitsbedrijf af? Desondanks is het mij toch gelukt (zonder bij
zondere relaties of hulp van de KLM) een behoorlijke positie bij het PEN te
krijgen en dat is zeer belangrijk. Ik voel mij nu, na bijna driejaar, hier be
hoorlijk "thuis”.
Dit ene verhaal bewijst wel dat lang niet iedere telegrafist het gemakkelijk had
bij zijn pogingen om elders zijn "draai” te vinden. De teruggang in de
conjunctuur speelde daarbij natuurlijk ook een rol omdat die de perspec
tieven in het bedrijfsleven aanzienlijk ongunstiger maakte dan men aan-
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vankelijk kon voorzien. Aan het bestuur van de VRKLM waren op 31
december 1966 zeker 31 gevallen bekend van oud-collega’s die met min of
meer ernstige aanpassingsmoeilijkheden te kampen hadden en insiders
weten wel wat dat wil zeggen. Veel dank was men in dit verband verschuldigd
aan de vakbondsvertegenwoordiger Van Zeil die meermalen persoonlijk
voor een oplossing in een bepaald moeilijk geval heeft gezorgd. Daarnaast
moet nogmaals worden gewezen op het enthousiasme en doorzettingsver
mogen van al die telegrafisten die nog op latere leeftijd gingen studeren en
zich voor een nieuwe functie gingen bekwamen, daarbij in niet geringe mate
gesteund door de aanmoedigingen van hun ”thuisfront”, dat er mede toe bij
droeg dat zij zich er met succes doorheen wisten te slaan. Eind 1967 kon men
dan ook met enige voldoening meedelen dat nog slechts enkele oud-telegrafisten en -navro’s wachtten op de afwikkeling van hun functiegarantie en dat
ook zij begin 1968 een passende werkkring gevonden hadden, waarmee dan
een eind kwam aan de langdurige en intensieve inspanningen van zowel het
bestuur van de VRKLM, de afdeling Personeelszaken van de KLM en de
vakbeweging om al deze noodgedwongen afgevloeide telegrafisten weer aan
een nieuwe, bevredigende positie in de maatschappij te helpen.
Toch blijft, achteraf bezien, de wat trieste indruk bestaan dat de verandering
van werkkring en positie en de omschakeling op een geheel ander beroep, als
mede de teleurstellingen en frustraties die men in verband hiermee te verwer
ken had gekregen, toch wel hun tol hebben geëist. Het is tenminste opvallend
dat nogal wat oud-telegrafisten op relatief vroege leeftijd - meestal tussen de
50 en 60 jaar - zijn overleden. Het is bv. voorgekomen dat een bepaalde oudtelegrafist in het blad QTC een In Memoriam schreef voor een overleden
collega en dat men in het volgende nummer ’s mans eigen overlijdensbericht
kon lezen . . .
Vereniging bleef
Het opheffen van het Corps Radiotelegrafisten bij de KLM heeft niet geleid
tot het liquideren van de VRKLM, integendeel, de vereniging bleef actief.
Voorlopig was zij nog intensief betrokken bij de afwikkeling van heel wat
zaken, onder meer de omscholing en plaatsing van ex-telegrafisten in andere
functies. Eind 1966 telde men 190 leden en behalve een jaarlijkse reünie van
oud-telegrafisten die door het bestuur werd voorbereid en georganiseerd
waren er nog heel wat andere zaken die de gemoederen bezighielden. Verder
kon men nog belangrijk werk verrichten op het gebied van de pensioenrege
ling. In 1963 was het overleg over een nieuwe pensioenregeling tussen de
KLM-directie en de verenigingen van vliegend personeel op gang gekomen
maar vier jaar later was men nog altijd niet tot definitieve en concrete resul
taten gekomen. Bij de besprekingen die omstreeks die tijd werden gehouden
bleek dat de verenigingen van vliegers en boordwerktuigkundigen aanvanke-
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lijk geneigd waren om eventuele additionele pensioenvoordelen aan hun
eigen leden ten goede te laten komen. Over de telegrafisten werd daarbij niet
gesproken, die bestonden immers niet meer. . .
Maar al was er geen telegrafistenkorps meer, er was nog wel een VRKLM en
dankzij de inzet van het toenmalige bestuur van deze vereniging kon er ook
voor de telegrafisten op pensioengebied nog een en ander worden bereikt.
Ook de vakorganisaties onder leiding van de meergenoemde heer Van Zeil
hebben zich hiervoor ingezet. Nog steeds was het op dat moment zo dat de
telegrafisten als enigen bij de erkende vakbonden waren aangesloten, voor
wie de heer Van Zeil als woordvoerder optrad.
Het waren dit soort zaken die de oud-telegrafisten ervan overtuigden dat het
nuttig was om oude contacten in verenigingsverband te handhaven, want al
vloog men niet meer voor de KLM, er waren toch bij deze maatschappij nog
heel wat belangen voor de voormalige telegrafisten te behartigen, nog
helemaal afgezien van het feit dat dit verenigingsverband niet
alleen nuttig, maar ook plezierig kon zijn. Via het nog altijd verschijnende
verenigingsorgaan QTC bleef men op de hoogte van elkaar’s wel en wee en
van zaken die voor iedere oud-telegrafist van belang waren.
Op een buitengewone algemene ledenvergadering, die op 13 juni 1970 werd
gehouden, nam de vereniging een belangrijk besluit. De VRKLM was op 1
februari 1946 opgericht voor een periode van 25 jaar en zou dus logischer
wijze op 3 1 januari 1971 ophouden te bestaan. Het bestuur stelde nu voor om
de vereniging opnieuw aan te gaan, nu voor 30 jaar, en tegelijkertijd de naam
te wijzigen in ”Vereniging van oud-KLM-Radiotelegrafisten”. Als nieuwe
oprichtingsdatum zou 28 maart 1970 worden aangehouden, zodat de Vereni
ging voorlopig voortbestaat tot 27 maart 2000. De leden keurden deze voor
stellen van het bestuur goed, zodat de wijzigingen ter bestemder plaatse aan
hangig konden worden gemaakt en officieel konden worden goedgekeurd.
Nog jaarlijks houden de oud-radiotelegrafisten hun reünie en via QTC*
blijven de oude contacten bestaan. Ook van nieuwe vorderingen in de radio
techniek houdt men elkaar op de hoogte.
Sinds 1968 bestaat ook in de USA een vereniging van actieve en oud-radiotelegrafisten met een internationaal ledenbestand, de "Society of Wireless
Pioneers, Ine.", te Santa Rosa, Calif. Deze vereniging organiseert behalve
vergaderingen in de afdelingen van grote Amerikaanse en Canadese steden,
ook bijeenkomsten in Engeland, Zwitserland, Holland en Australië. De leden
moeten aan de eis voldoen, dat ze te eniger tijd in hun leven beroepshalve als
radiotelegrafist werkzaam zijn geweest, hetzij als militair, in de burgerlucht
vaart of bij de koopvaardij. Hun status in de vereniging wordt bepaald door
het tijdstip, waarop zij hun eerste telegrafiestation bemanden. Een SENIOR
* QTC betekent: ik heb een bericht voor u. Internationale afkorting in de Q-code.
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SPARK-GAP PIONEER is een uiterst zeldzaam lid intussen geworden: zijn
eerste telegrafiewerkzaamheden vielen vóór 1915, en dat was in ieder geval
met een antieke vonkzender.
Van 1915 t/m 1925 geeft aan SPARK-GAP PIONEER, van 1926 t/m 1939
een PIONEER, de vooroorlogse KLM-radiotelegrafisten dus, van 1940 t/m
1949 is men VETERAN, en vanaf 1950 een REGULAR MEMBER. Bij de
aanmelding als lid dient men zijn bewijs van bekwaamheid, certificaat of
license te overleggen, en de telegrafieroepnaam te vermelden van zijn eerste
station.
Doel van de Society is: ”collecting, researching, and recording the history of
Communications, particularly that which relates to Hertzian waves and the
wireless or radiotelegraph mode of the art”.
Betekent dit alles nu het einde van het Morse-telegrafiesysteem? Geenszins!
Een nog steeds groeiende groep radiozendamateurs maakt voor het overbrug
gen van lange afstanden gebruik van telegrafie. Men werkt dan met de ouder
wetse seinsleutel van het recht-op-en-neer oertype, wat een echt persoonlijk
"handschrift” meebrengt, waaraan de zendende man voor de ontvangende
man herkenbaar wordt, of met modernere sleutels, zoals de ”double speed”
sleutel of een ”bug”, die zelf-completerende tekens levert, en waarvan electronische varianten bestaan.
De doublespeeds werden bij de KLM veel gebruikt, o.a. omdat ze remousresistent waren, doordat de seinende hand op het tafelblad bleef rusten. Met
een gewone seinsleutel is het bijna onvermijdbaar, dat een remoustik van het
vliegtuig een seinfout veroorzaakt.
De verdere apparatuur, die de amateurs gebruiken kan zeer geavanceerd zijn,
en bestaan uit een Morse-gever, die de op een toetsenbord aangeslagen letters
omzet in Morsetekens.
Aan de ontvangkant kan gebruik gemaakt worden van een Morse-convertor,
of-omzetter, die van de ontvangen tekens via een computer gedrukt schrift of
beeldbuistekst maakt.
Hoe geraffineerd en kunstig deze ontvang-apparaten ook geconstrueerd zijn,
ze zullen altijd een schoon, d.w.z. min of meer ongestoord telegrafiesignaal
aangeboden moeten krijgen, willen ze hun taak redelijk vervullen. Een
geoefende telegrafist heeft, wat dat betreft geen concurrentie te vrezen van de
meest perfecte apparatuur, die nooit zal kunnen beschikken over wat we zou
den moeten noemen cerebrale separatie. Een radiotelegrafist, die gelijktijdig
twee even harde morseberichten ontvangt, kan zich concentreren op één van
deze berichten, hoewel zijn gehoor beide signaalsoorten doorgeeft naar zijn
hersenschors, waar de bewustwording plaatsvindt. We geven dit aan met de
benaming concentratievermogen, maar in wezen is in de schors een suppressieproces mogelijk voor niet gewenste informatie, hoewel de kracht waarmee
deze door de perifere zintuigen wordt doorgegeven, even groot is als van de
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gewenste signalen.
Hoe actief ook de research is, die de amateurs ten toon spreiden voor de
mogelijkheden van geavanceerde apparatuur, toch blijft de trend in de rich
ting van het echte onvervalste handwerk voorde amateurcommunicatie. Er
is in feite slechts één struikelblok: voor echte telegrafiebeoefening is een
scholing ofopleiding absolute noodzaak.
In Nederland verschaffen beide grote Amateurverenigingen hiertoe gelegen
heid vcor hun leden en voor ieder, die wil meeluisteren. Van de VERON staat
de verenigingszender PAoAA in Sassenheim. Deze zender straalt op meer
dere frequenties o.a. Morseoefeningen uit op een vaste avond in de week. Van
de VRZA waarvan de voorzitter PAoWX een oud-KLM-telegrafist is, is
eveneens een verenigingszender actief met een Morse-cursus op bepaalde
frequenties vanuit Apeldoorn. Technisch gezien hebben vele radio-amateurs
een uitzonderlijk hoog niveau bereikt, waardoor ze soms met succes nieuwe
wegen in de radiocommunicatie aangeven, of tot bijzondere hulpverlening in
staat blijken bij calamiteiten. Zij waren het, die in de vroeg-twintigerjaren als
eersten de lange afstandsmogelijkheden van de korte golven, zoals ze toen
genoemd werden, ontdekten, zodat wereldwijde verbindingen mogelijk
werden. Op 29 juni 1926 kwam op deze korte golven, 17 en 24 meter, de
eerste officiële verbinding tot stand tussen Amsterdam en Soerabaja.
Sinds jaren beschikken de radio-amateurs over de gebruiksmogelijkheden
van satellieten, tot voor kort een tweetal, Oscar 7 en Oscar 8 (Orbiting Satelite
Carrying Amateur Radio), gerealiseerd door de amateur-vriendelijke NASA,
die ruimte reserveerde voor de zend- en ontvang-apparatuur, ook voor telegrafiekanalen. De nieuwste in oktober 1981 gelanceerde amateur-satelliet is
de UOSAT-Oscar 9, een zgn. polaire, zonsynchrone satelliet, die overdag
van Zuid naar Noord over de polen vliegt op 530 km hoogte, en tegelijk met
de zon meeloopt van Oost naar West.
Het is o.a. een echte didactische satelliet, die overal op aarde de gemiddelde
schooljongen met de elektronische spraak van zijn speech-synthesizer kan
toespreken over zijn bevindingen in de ruimte, mits die beschikt over een
eenvoudige VHF-ontvanger met de 2-meter band erop. Maar deze UOSAT,
met zijn 8 zenders, maakt ook telex, EZB (enkelzijbandtelefonie) en video
mogelijk op de ultra hoge frequenties, en verder Morse-telegrafie met twee
seinsnelheden, 10 en 20 woorden per minuut, toongemoduleerd voor de ont
vangst op eenvoudige ontvangers. Voor de amateurs zijn hiermee nieuwe
mogelijkheden met deze communicatie-technieken geschapen.
Zoals van deze zeer goed gemotiveerde groep onderzoekers kan worden
verwacht, zijn ze hiermee weer op het spoor gebracht van nieuwe mogelijk
heden, om verbindingen te leggen via letterlijk alles, wat zich in de ruimte
bevindt. Onderdelen van hun programma zijn dan ook moon-bounce,
meteorscatter, het laten weerkaatsen van uitgezonden signalen naar collega’s
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door de maan, of bepaalde meteoorzwermen, en het bestuderen van o.a.
"ducting" verschijnselen in de magnetosfeer als verklaring voor LDE’s (long
delayed echo’s), én in de onderste lagen van de troposfeer, waarbij grote
afstanden overbrugd kunnen worden met geringe vermogens door terug
kaatsing tussen inversielagen en het aardoppervlak. In november 1979 o.a.
waren deze zgn. tropocondities in extreme mate aanwezig. De KLM-radiotelegrafisten waren destijds ook al bekend met onverwacht abnormaal grote
propagatiemogelijkheden, vooral op VHF-telefonie. Van hen waren velen,
voordat zij hun professionele KLM-loopbaan begonnen, ervaren radio
amateurs, die vaak terugkeerden naar hun oude hobby, na het opheffen van
het Corps.
Men kan stellen, aan de hand van al het voorafgaande, dat de noodzaak, om
voor de telegrafiecommunicatie langdurig opgeleide en geoefende vakmen
sen in te zetten, een commerciële factor dus, de belangrijkste reden is geweest,
naast de sterk toegenomen vliegsnelheid, dat de toepassing in de luchtvaart is
gestaakt. Deze factoren wogen bij de KLM zó sterk, dat het telegrafiesysteem
lang voordat de militairen dit deden, door de maatschappij verlaten werd.
Heel lang, veertien jaar langer dan bij de KLM heeft de luchtvaarttelegrafie
zich kunnen handhaven bij de Koninklijke Luchtmacht, waar commerciële
factoren een veel geringere rol spelen. In ”de Vliegende Hollander”, het
maandblad van de Luchtmacht, werd nog in juni 1977 beschreven, hoe goed
het systeem voldeed bij het 334-squadron, gestationeerd op Soesterberg, en
uitgerust met een twaalftal Fokker Friendships en Troopships. Al 20 jaar
vliegt het squadron met deze machines voor het vervoer van leden van het
Koninklijk Huis, ministers, VIP’s, militairen, gewonden etc. De bemanning
van de vliegtuigen is samengesteld op "Dakota-basis”, d.w.z. twee vliegers,
een boordwerktuigkundige, en een radiotelegrafist. Over dit laatste beman
ningslid doet de Luchtmacht een veelzeggende uitspraak: "We doen het nog
op de ouderwetse manier met een seinsleutel, dat voldoet gewoon het beste.
Zoals wij werken, hebben we op de gekste plaatsen verbinding met de kisten.”
Hiervoor dient het grondstation van het 334-squadron, dat dag en nacht
bemand is door radiotelegrafisten met vliegervaring, en vliegplanwijzigingen, startberichten, positiemeldingen, weerberichten etc. rechtstreeks uit
wisselt met het vliegtuig.

Onlangs, eind 1979 viel ook voor deze tak van de luchtvaart het doek voor de
vliegtuigtelegrafist. Nieuwe sterk geautomatiseerde VHF-apparatuur deed
zijn entree in de Luchtmacht Friendships. Een onderzoek had uitgewezen,
dat ook in een eventuele oorlogstijd geen behoefte zou bestaan aan de
normale telegrafiefrequenties. Het einde werd gevierd door het symbolisch
doorknippen van een antennedraad door de commandant van het
334-squadron, majoor Margadant.
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Van technische onbruikbaarheid van het Morse-telegrafiesysteem is echter
geen sprake. Niet alleen is het van alle modulatiesystemen, die tegenwoordig
in gebruik zijn, dus FM, EZB (enkel-zijbandtelefonie) en TOR (telex over
radio) of RTTY, zoals de amateurs dit noemen, het enige single-frequency
systeem, dus aether-vriendelijk, maar het feit, dat elke verbinding gedragen
wordt door twee geoefende mensen, die elkaar van punt tot punt en van
streep tot streep kunnen onderbreken, aanvullen of corrigeren, brengt het
systeem tot grote operationele betrouwbaarheid.
Radioverbindingen onder moeilijke omstandigheden, d.w.z. zwak signaal en
veel storing, afgewikkeld door vakmensen met telegrafie, opgenomen op het
gehoor, zijn nog steeds superieur.
Waar dat goed wordt begrepen is in de landen achter het ijzeren gordijn. Daar
wordt de jeugd al jong vertrouwd gemaakt met Morse-telegrafie door organi
saties, die zich bezighouden met wat in het Oostduitse blad "Funkamateur"
heel onverbloemd "vormilitarische Bildung" wordt genoemd. Het is ook niet
toevallig, dat vanuit het Oostblok zoveel amateurs met telegrafie worden
gehoord. In verband hiermee staat het feit, dat bij militaire radiosystemen
ook nog andere aspecten dan de verstaanbaarheid een rol spelen, namelijk de
mindere gevoeligheid voor moedwillige storing (jamming).
Een en ander vormt ook een reden, dat de Koninklijke Marine radiotelegrafie
als reserve-systeem overeind houdt. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
van de Marineverbindingsdienst op 5 december 1979 schreef de toenmalige
chef van de dienst. Kapitein ter Zee O. den Boeft: "Evenals dit geldt voor de
maritieme communicatie in de civiele sfeer, is de introductie van satellietcommunicatiesystemen een oplossing van vele problemen van lange-afstandsverbindingen. Dit houdt vooralsnog echter nog geen afscheid in van de
bekende HF-verbindingen doch betekent een belangrijke aanvulling, om de
mogelijkheden, zéker voor de vitale verbindingen, te vergroten. Hoewel ook
in de militaire sector ondermeer in verband met opleidingsproblemen
gestreefd wordt de morsetelegrafie tot een minimum te beperken, speelt het
aspect van de electronische oorlogvoering nog een rol.’’
Niet onmogelijk is, dat satellieten in de toekomst een kwetsbare schakel in de
nieuwere communicatietechnieken zullen worden. Er kan een tijd komen,
dat met deze apparaten in de ruimte gemanipuleerd wordt door de bemande
ruimtevaartuigen, evenals men dat in de tweede wereldoorlog deed te land en
ter zee door het storen, vernietigen, of gewoon kapen van eikaars radar- en
beamapparatuur(de Bruneval raid).
Een krachtig bastion van de radiotelegrafie wordt vooralsnog gevormd door
de al genoemde civiele maritieme sector, de koopvaardij dus. In Nederland
zijn nog ongeveer 450 radiotelegrafisten in dienst van Radio Holland, de
maatschappij, die de communicatie-apparatuur op Nederlandse schepen
verzorgt. Radio-officier is hun officiële status, en het onverminderd optreden
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van ernstige scheepsrampen over de gehele wereld, zal internationaal de
aanwezigheid van deze getrainde communicatie-ofïicier nog lang nood
zakelijk maken, temeer waar de hoeveelheid electronica aan boord van
schepen nog steeds toeneemt. Mogelijk evolueert zijn functie naar die van
radio-safety-ofïicer.
Intussen is satellietcommunicatie ook voor schepen mogelijk geworden, via
een sinds 1978 operationeel geworden drietal Marisats, resp. boven de Atlan
tische, Stille en Indische Oceaan, met bijbehorende grondstations aan de
Amerikaanse Oost- en Westkust en in Japan. Deze Marisats bevinden zich in
geo-stationaire banen, d.w.z., dat zij op vaste punten boven deze oceanen
gelijk op roteren met de dagelijkse omwenteling van de aarde. Dat kan, als de
centrifugale kracht als gevolg van de omwentelingssnelheid van de satelliet
gelijk is aan de centripetale kracht, uitgeoefend door de aantrekkingskracht,
de zwaartekracht dus, van de aarde, en dit is het geval op een hoogte van
ongeveer 36.000 km boven het aardoppervlak.
In 1977 waren 60 handelsschepen uit 12 verschillende landen uitgerust met
apparatuur, waarmee het berichtenverkeer per telefoon of telex kan worden
onderhouden via deze Marisats. Een telefoongesprek via Marisat kost rond
$ 10 per minuut, en een telexbericht $6 per minuut, maar op de totale
bedrijfskosten, die voor grote schepen duizenden dollars per dag bedragen, is
dit slechts een fractie.
In 1980 waren ongeveer 500 schepen voorzien van de speciale uitrusting om
van het Marisatsysteem gebruik te kunnen maken, waaronder olietankers,
grote vracht- en containerschepen, zeeslepers en booreilanden.
Intussen is een nieuwe internationale organisatie gepland voor de satelliet
communicatie, Inmarsat, met het hoofdkantoor in Londen, vanaf 1982, en
men verwacht, dat een nieuwe generatie satellieten vanaf 1985 de conti
nuïteit zal waarborgen. De nationale PTT-organisaties zullen zich met de
doorberekening van de kosten aan de gebruikers belasten. Marisat zelf
verwacht pas tegen 1985 een break-even point bereikt te hebben, en na 1990
uit de rode cijfers te zijn. De scheepsreders intussen zijn goede rekenaars, en
zij hebben hun bedenkingen. Voor sommigen onder hen, b.v. de zeeslepers,
zijn bliksemsnelle beslissingen, dus zéér snelle verbindingen van eminent
belang, anderen, de meesten, zien de telegrafist, per dag uitgerekend, als een
veel goedkopere kracht. De situatie ligt geheel anders, dan destijds voor de
KLM, die met de invoering van de grote jets met een plotselinge royale
verdubbeling, of verdrievoudiging van de vliegsnelheid te rekenen had, en
mede daardoor de directe piloot-grond telefonieverbinding de kans gaf.
Mogelijk zal uit het gewone commerciële berichtenverkeer op de zéér lange
duur de seinsleutel voor het overgrote deel verdwijnen, maar voor speciale
doeleinden zal hij, fooi proof en jamming proof zijnde, onmisbaar blijven.
Wie het Morse-alfabet eenmaal geleerd heeft, vergeet het nimmer meer, en

292

met zijn vaste, internationale afkortingen blijft het een universele onsterfe
lijke wereldtaal, en voorde oud-KLM-telegrafisten zal het altijd de betekenis
van een tweede moedertaal behouden.

1
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In de uitoefening van hun beroep
omgekomen KLM Radio-telegrafisten
G. VANZADELHOFF
20 december 1934
met de Douglas DC2 PH-AJU
"Uiver" te Rutbah Wells
Syrische woestijn

TH. J. VAN DER KLEIN
6 april 1935
met de Fokker FXII PH-AFL
"Leeuwerik” te Brilon (Dld.)

G.F.NIEBOER
14 juli 1935
met de Fokker FXX11 PH-AJQ
"Kwikstaart” bij Schiphol

L.AAFJES
20 juli 1935
met de Douglas DC2 PH-AKG
"Gaai” te Pian San Giacomo
Italiaanse Alpen

P.C. V. VANBEMMEL
9 december 1936
met de Douglas DC2 PH-AKL
"Lijster" te Curley (Londen)

B. LUDEKLJIZE
28 juli 1937
met de Douglas DC2 PH-ALF
"Flamingo" te Hal (België)

J.J.STODIECK
6 oktober 1937
met de Douglas DC-3 PH-ALS
"Specht” te Palembang

C. J. W.SURBER
14 november 1938
met de Douglas DC-3 PH-ARY
"Ijsvogel” bij Schiphol

A. A.G.BEKKING
9 december 1938
met de Lockheed-14 PH-APE
"Ekster” op Schiphol
L.EYMAAL
19 augustus 1931
door draaiende propeller
te Londen

J.G. RAS
26 juli 1940
gesneuveld tijdens operatie
320 squadron MLD

M.R. VANKOOIJ
25 februari 1941
J.G.ULJEE
19 augustus 1941
M.L.D., vermist tussen
Engeland en Noorwegen

295

K. VAN TONGEREN
2 december 1941
M.L.D.,bij Vanse(Noorw.)
P. PRONK
28 februari 1942
na een noodlanding van de
Douglas DC3 PK-AFZ op Sumatra
C. VAN OYEN
22 augustus 1942
met de Lockheed-14 PJ-AIA
bij Trinidad (West-Indië)

C.VAN BRUGGE
1 juni 1943
met de Douglas DC3 G-AGBB
tussen Lissabon en Bristol
W. L. MILO
H.L. VOS
14 november 1946
met de Douglas Dakota PH-TBW
te Schiphol
S. M. A. PIJNENBURG
W. BRANDENBURG
26 januari 1947
met de Douglas Dakota PH-TCR
op Kastrup (Kopenhagen)
H.P.P.HURTS
W. BLEUZÉ
21 oktober 1948
met de Lockheed L-049 PH-TEN
"Nijmegen” te Prestwick (Schotl.)

L. POST
J.M.W.HOUT
23juni 1949
met de Lockheed L-749 PH-TER
"Roermond” bij Bari (Italië)
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J. W. HOOGLAND
P. DEN DAAS
12 juli 1949
met de Lockheed L-749 PH-TDF
”Franeker”bij Bombay

A. VANSEUMEREN
2 februari 1950
met de Douglas Dakota PH-TEU
voor de Nederl. Noordzeekust

C. HOEFNAGEL
S. DE WAARD
22 maart 1952
met de Douglas DC6 PH-TPJ
"Koningin Juliana" bij Frankfurt

A. P. VANAGGELEN
23 augustus 1954
met de Douglas DC6 B PH-TFO
"Willem Bontekoe" bij Egmond

J.G. MACHIELSE
P. TH. HOOYBOER
15 juli 1957
met de Lockheed L-1049 C
PH-LKT ”Neutron” te Biak

G. VAN VUURE
30 mei 1961
met de Douglas DC8-53 PH-DCL
"Fridtjof Nansen” bij Lissabon

Als gevolg van verzetswerk
omgekomen KLM radio-telegrafisten
A.C. KERKHOFF
5 september 1944 te Vught
C. H. VAN BEUKERING
25 januari 1945 te Rathenow
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Lijst van medewerkenden
Grote erkentelijkheid gaat uit naar allen, die aan de totstandkoming van dit
boek hebben medegewerkt, met name:
D. J. v. Berk, graficus
Mevr. M. G. Th. J. M. van Beukering-Janssen
Hoofdredactie CQ-PA, weekblad van de VRZA
L. C. Dik, oud-radiotelegrafist KLM
Evert v. Dijk, oud-gezagvoerder KLM
P. J. Edelenbos, Hoofd afdeling Publicaties en Bibliotheek, Ministerie van
Verkeeren Waterstaat
Anthony van Kampen,auteur
M. M. W. Kasteleijn, Koninklijke Ned. Ver. voor Luchtvaart
A. P. Lankhof, Hoofd KLM-Fotodienst
J. v. d. Lugt, oud-KLM-vertegenwoordiger Rotterdam
OPPTLG J. Elkerbout, Marinestaf/afd. Verbindingen
J. Noordegraaf, Radio-Holland BV
J. den Outer, oud-Hoofd Radiodienst KLM
H. P. Pietersen, oud-medewerker Personeelszaken Vliegend Personeel KLM
H. Prins, oud-radiotelegrafist KLM
J. Punt, Directeur Prins Bernhard Fonds, Amsterdam
Ir. D. W. Rollema, hoofdredacteur "Electron”, maandblad van de VERON
A. A. de Roode, oud-Directeur Luchtverkeersbeveiliging van de Rijks
luchtvaartdienst
G. A. v. Rijsdijk, Hoofd Persdienst, Ministerie van Verkeeren Waterstaat
Drs. A. R. F. v. Sten, Den Haag
W. v. Thiel Berghuis, oud-Hoofd Personeelszaken Vliegend Personeel KLM
J. J. M. Touw, Directeur Expertise- en Ingenieursbureau Rotterdam
J. F. Varekamp, oud-radiotelegrafist KLM
”de Vliegende Hollander”, maandblad van de Koninklijke Luchtmacht
A. Viruly, oud-gezagvoerder KLM
Ir. H. Volkers, redacteur Philips Telecommunication Review
J. A. Wassenbergh, oud-radiotelegrafist KLM
W. v. Westerop, Directeur-Conservator Aviodome, Schiphol
R. C. J. Wunderink, Hoofd KLM Public Relations
F. Zandvliet, Hoofd KLM-archief
P. H. v. Zeil, Staatssecretaris Economische Zaken
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Epiloog
Dat dit boek uiteindelijk tot stand is gekomen, moet bovenal toegeschreven
worden aan het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Albert J.
Postma,oud-radiotelegrafist KLM.
De eerste activiteiten zijnerzijds dateren van eind 1969, toen hij consta
teerde, dat bij de herdenking van het 50-jarig bestaan van de KLM, in woord
noch geschrift enige aandacht werd geschonken aan het Corps Telegrafisten.
Postma stelde een boekcommissie samen waarin ex-collega’s Dick Rietman
en Hans Pouw, de vroegere zeer actieve voorzitter van het Corps, en tevens A.
Viruly, Ron Wunderink en Bart v. d. Klaauw zitting hadden.
Vanaf mei 1975 werd het heilige vuur overgenomen door Klaas Houtkooper,
Jan van Leeuwen en Rinus van der Valk, allen oud-KLM-radiotelegrafisten.
Gestadig verzette deze aldus gevormde boekcommissie veel werk, waarbij
Klaas Houtkooper zich ontpopte als een zeer kundig telegrafie-historicus.
Deze oud-collega leverde een aanzienlijke bijdrage in het voorbereiden en
bewerken van het manuscript van Bart v. d. Klaauw.

I
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Errata

!

blz. 75: 3e alinea: v. d. Zijde, moet zijn v. d. Sijde.
4e alinea: werkplaatsen van de KLM, moet zijn van de KNILM.
blz. 78: 3e alinea: Direct na Kerstmis, moet zijn Op 2e Kerstdag.
op Oudejaarsavond, moet zijn 30 Dec. des avonds.
en in 1931, moet zijn en in 1932.
blz. 79: onderschrift foto 28: familie Beukering moet zijn familie van
Beukering.
blz. 84: le alinela: drie maanden later, moet zijn een maand later.
blz. 98: le alinea: acht moet zijn vijf.
blz. 101: onderste alinea: Duitse Ei fel gebergte, moet zijn Taunusgebergte.
blz. 105: 4e alinea: minder meegingen n.1. 12, moet zijn 11.
blz. 112: 2e alinea onderaan: de DC-2 Ijsvogel, moet zijn DC-3 Ijsvogel.
blz. 136: 2e alinea: Douglas DC-3’s, moet zijn Douglas C-47’s.
4e alinea: het vliegtuig was de ”Ibis”, moet zijn Het vliegtuig was de
"Zilverreiger”.
blz. 152: le alinea: Zeventien viermotorige DC-4’s (Skymasters) en rond 50
C-47’s, moet zijn Achttien viermotorige C-54’s (Skymasters), en 35
C-47’s.
blz. 157: onderste alinea: de eerste DC-3’s, moet zijn C-47’s.
blz. 164: 2e alinea: 250 km/u, moet zijn 270 km/u.
blz. 188: onderste alinea: 250 km/u moet zijn 270 km/u.
blz. 209: onderste alinea: vloot van 23 Douglas DC3-’s (Dakota’s), moet zijn
23 Douglas C-47’s (Dakota’s).
blz. 235: 2ealinea: 1 Januari 1963, moetzijn27 Nov. 1962.
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