
Chaos in den aether
De opkomst van het zendamateurisme in Nederland

De opkomst en het gebruik van radio in de meest brede zin van het woord 

is in de beginjaren van de vorige eeuw met horten en stoten gegaan. De 

ontwikkeling van de radiotechniek had een experimenteel karakter en het 

publiceren van vooruitgang vond in een kleine kring plaats. Dat gold niet 

alleen voor het ontwikkelen van de techniek van het zenden maar ook voor 

die van het luisteren. En als er al mensen waren die zich privé bezig wilden 

houden met luisteren dan was het een hele opgave om onderdelen te 

krijgen. Zo goed als alle onderdelen moesten zelf ontwikkeld en gemaakt 

worden. Zend- en ontvangstbuizen kwamen mondjesmaat op de markt.

In de beginjaren van de vorige eeuw nam het berichtenverkeer tussen 

krantenuitgevers, handelshuizen en beurzen enorm toe. Alles gebeurde 

met morse. De uitgewisselde berichten mochten niet openbaar worden en 

de Nederlandse regering stelde een luisterverbod in.

De afwikkeling van berichten tussen officiële radiostations kon alleen maar 

goed gaan als er gebruik werd gemaakt van een stationsidentificatie. 

Landenletters bestonden wel en werden door officiële stations gebruikt. 

Zo waren rond 1922 onder meer de reeksen HDA t/m HEZ, OLA t/m OMZ 

en PAA t/m PIZ voor Nederland gereserveerd. HD voor Holland en P voor 

Pays-Bas. De officiële stations in Nederland gebruikten drie letters, zoals 

PCH voor Scheveningen Radio; de particuliere stations gebruikten vier 

letters.

Vanaf de oprichting van Scheveningen Radio was dat station in de lucht 

met de call SCH. Later werd dat PCH.

Intussen had de Nederlandse regering besloten om aan bedrijven die zich 

professioneel met radiotechniek bezighielden, en waarvoor een noodzaak 

was om met een zender in de lucht te komen, roepletters uit te geven. Het 

feit dat er al professionele zenders gemaakt konden worden vormde voor 

Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda, kortweg Idzerda, de aanlei-

ding om zelf met een omroepstation ‘in de lucht’ te komen. Voor algemeen 

publiek verzorgde hij onder de call PCGG vanaf 6 november 1919 de al-

lereerste van tevoren in de dagbladen aangekondigde omroepuitzending 

ter wereld. Hij was de eerste die met een commercieel station in de lucht 

kwam en muziek uitzond. Het was zelfs mogelijk om muzieknummers aan 

te vragen. Door omstandigheden werd hij op 11 september 1924 failliet 

verklaard.

Naast Idzerda waren er nog meer omroepstations in de lucht, zoals de 

firma Smith en Hooghoudt te Amsterdam. Dit station werkte onder de 

call PA5. Het eerder genoemde beleid van vier letters voor particuliere 

stations werd kennelijk niet altijd aangehouden. In Den Haag waren nog 

twee stations in de lucht: Velthuizen (PCKK) en het Heussen-Laboratorium 

(PCUU). In 1922 werd aan P.C. Middelraad, een bekende ‘buizendokter’ uit 

die tijd, de call PCMM toegewezen. In Deventer werd in 1922 aan de firma 

Ratabos de call PCSS uitgegeven. 

In Amsterdam was A.H. de Voogd een van de eersten die zelf een ontvang-

station had gebouwd en dus berichten kon ontvangen. Dat was al in 1908. 

OM De Voogd had zijn experimenten uiterst nauwkeurig gedocumenteerd 

in schriften. Enige tijd later deed hij al seinproeven met zijn schoolvriend 

S.T. Bok. De Voogd kwam in de lucht met de ‘call’ VO en Bok gebruikte de 

roepletters BK (zij hadden dus zelf hun callsigns bedacht). Dat was tamelijk 

risicovol, aangezien er een luister- en zendverbod voor particulieren gold. 

Foto 1 toont het station van OM De Voogd uit 1908. Voor zover bekend is 

dit de eerste foto van een ontvangstation.

De Voogd kan beschouwd worden als de pionier van het experimenteel 

radio-onderzoek in de categorie amateurs.

Het luisterverbod werd aangevochten door een actief technisch georiën-

teerd persoon, J.C. Corver, die als stenograaf in de Tweede Kamer gemak-

kelijk toegang had tot het ministerieel niveau. Hij wist tijdens een audiëntie 

minister Lely ervan te overtuigen dat radiosignalen vrij ontvangen en ont-

cijferd konden worden. Diep onder de indruk van deze mogelijkheid nam 

minister Lely stappen om het luisterverbod op te heffen. Voordat deze op-

heffing gepubliceerd werd waren er trouwens al 400 ontheffingen verleend. 

Het verbod werd officieel in 1914 opgeheven, maar in verband met de 

oorlog die in Europa woedde, waarin Nederland echter neutraal was, werd 

er weer een luisterverbod ingesteld. Er werd zelfs overgegaan tot het in 

beslag nemen van apparatuur. Men was terug bij af. Er waren echter ama-

teurs die met de luistertechniek verder gingen en toch een eigen station 

bouwden. Luisteren en zenden vormden een uitdaging, en er werd illegaal 

geëxperimenteerd. Foto 2 toont een station uit 1914.

Intussen traden er meer mensen op de voorgrond die interesse had-

den in de radiotechniek. Naast de eerder genoemde heren De Voogd en 
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Foto 1  Een Nederlands amateurstation in 1908: station VO

Foto 2  Een amateurzendontvanger uit 1914
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Corver was er een andere pionier die zich inzette voor de radiotechniek: 

Antonie Veder. Hij kwam via Idzerda in contact met Corver. Intussen was 

duidelijk dat er behoefte was aan een vereniging. Op 10 maart 1916 werd 

de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie’, kortweg NVVR op-

gericht. Veder werd voorzitter en Corver secretaris. De vereniging stelde 

zich tot taak om opheffing van het luisterverbod gedaan te krijgen. Op 12 

september 1917 werd het luisterverbod opgeheven door het ministerie 

van Oorlog. Dit bericht werd natuurlijk met veel enthousiasme begroet. 

Vanaf 1924 was het mogelijk roepletters aan te vragen voor verenigings-

stations. De in 1916 opgerichte NVVR had voor het verenigingsstation te 

Amsterdam de call PB3 en voor het station in Den Haag de call PB6.

In de loop der tijd werd duidelijk dat het mogelijk was op kortere golven uit 

te zenden dan tot dan toe gebruikelijk was. Zoals bekend waren de toen-

malige radiopioniers steeds op zoek naar uitdagingen, niet alleen op tech-

nisch vlak, maar ook door het gebruik van deze kortere golflengtes.

In 1923 werd in Amerika de tweede ARRL National Convention gehouden. 

Tijdens die conferentie is geopperd dat het op korte termijn mogelijk zou 

zijn verbindingen tot stand te brengen tussen Amerika en het Europese 

continent. In het najaar van 1923 werden reeds talloze Amerikaanse ama-

teurs op een korte golf gehoord. Op 27 november 1923 vond de eerste 

verbinding plaats tussen het Franse amateurstation 8AB van Leon Deloy 

en het Amerikaanse station 1MO van OM Schnell.

Deze oproep werd nog eens gestimuleerd toen er uit Amerika een uitnodi-

ging werd gestuurd om deel te nemen aan zogenaamde Trans-Atlantische 

proeven. De NVVR stelde met het oog hierop in december 1923 de 

Commissie voor Trans-Atlantische Proeven in. Een machtiging werd aan-

gevraagd. Deze werd echter geweigerd. Wel werd een vergunning verleend 

aan prof. Van der Bilt (hij was lid van het bestuur van de NVVR) voor een 

station aan de TH te Delft. Tevens werd toestemming verleend om het 

station buiten de gebouwen van de TH te gebruiken. Het station wordt 

uiteindelijk geïnstalleerd bij OM G.J. Eschauzier te Den Haag. Hij was lid 

van de eerder genoemde commissie. Aan het station wordt de call PA9 

toegekend.1

Reeds voor de Eerste Wereldoorlog waren de broers Ru en Wolf 

Tappenbeck bezig met het ontvangen van stations. Hun vader was eige-

naar van hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Dat hotel was hoog en groot 

genoeg voor het spannen van antennes. Het familiekapitaal zal ook wel 

geholpen hebben bij het experimenteren. Ru en Wolf waren zelf ook gere-

geld met zenders in de lucht. Omdat zij illegaal in de lucht waren, hebben 

zij in de loop der jaren diverse calls gebruikt. 

In die tijd was er niet veel contact tussen ‘zendamateurs’, en zij zagen 

in dat er behoefte was aan een radioclub. Rond 1917 hebben zij de 

Noordwijkse Radioclub opgericht. Lid waren onder anderen Henk Jesse, 

Eschauzier en Groot Enzerink.

De leden van deze radioclub zaten niet stil en zij waren druk bezig met het 

ontwikkelen van een amateurzendstation. OM Jesse was tijdens een ver-

blijf in Engeland in het bezit gekomen van een versterkerbuis. Het zend- en 

ontvangstation werkte naar behoren. Een call ontbrak echter. Roepletters 

werden aan experimenterende radioamateurs nog niet toegekend. OM 

Jesse wilde graag de call PCJJ gebruiken (J van Jesse) maar die was 

reeds uitgegeven aan Philips. Als reactie daarop is hij met de call PCII in de 

lucht gekomen.

In de nacht van 26 op 27 december 1923 werd het eerste contact tussen 

PCII en Amerika gelegd. Aan Amerikaanse zijde was dit 2AGB te Summit, 

NJ. De gebruikte golflengte lag rond de 110 meter. Dat was voor die tijd 

erg kort. OM Jesse deed het werk niet alleen; hij werd in zijn activiteiten 

gesteund door de gebroeders Tappenbeck en Groot Enzerink.

Het station PCII werd vanwege het illegaal zenden in beslag genomen en 

OM Jesse werd veroordeeld, maar hij kreeg geen straf opgelegd. De rech-

ter had gevoel voor de technische ontwikkeling die met het opbouwen van 

dit station gepaard ging.

In het kader van de eerder genoemde Trans-Atlantische proeven zaten de 

gebroeders Tappenbeck ook niet stil. Op 18 februari 1924 hadden ook zij 

een verbinding met Amerika. Om niet op te vallen onder de uitgegeven 

vierletterige roepletters waren zij illegaal in de lucht onder de call PCTT. 

(Een van de zenders van Radio Kootwijk gebruikte later officieel deze call.)

Foto 3 toont de QSL-kaart van de gebroeders Tappenbeck. Ook werd 

de call n0CI door hen gebruikt. Foto 4 toont hun QSL-kaart met die call.

Parallel aan hun illegale radioactiviteiten zijn zij actief bezig geweest de 

Nederlandse regering ervan te overtuigen dat de Nederlandse radioama-

teurs, die met zelfgebouwde zenders in de lucht waren, roepletters zou-

den moeten krijgen. Die toekenning vond echter pas in 1929 plaats.

De gebroeders Tappenbeck waren samen met nog een aantal verte-

genwoordigers namens de Nederlandse radioamateurs op 18 april 

1925 aanwezig bij de oprichting van de International Amateur Radio 

Union (IARU) te Parijs. Hier waren 22 naties aanwezig. Dit had tot 

gevolg dat op 7 juni 1925 de Nederlandse sectie van de IARU is ge-

vormd met beide heren in het bestuur. Foto 5 toont de kop van de 

brief waarin te zien is dat zij de IARU vertegenwoordigden. Vanaf 

1926 was het niet meer mogelijk dat men op persoonlijke titel lid was 

van de IARU. Om toch een 

Nederlandse sectie te heb-

ben waarbij een Nederlandse 

vereniging de IARU verte-

genwoordigde, is op 6 juli 

1925 de ‘Nederlandsche 

Vereeniging voor Internationaal 

Radioamateurisme’, kortweg 

NVIR, opgericht.

Foto 3  De QSL-kaart van de gebroeders Tappenbeck

Foto 4  Een andere QSL-kaart van de gebroeders Tappenbeck, met de 

call n0CI

Foto 5  Het briefhoofd uit 1926 van 

de Nederlandse sectie van de IARU
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Doordat steeds meer stations hoorbaar werden was het niet meer dui-

delijk uit welke landen de amateurs kwamen. Van de eerder genoemde 

call 2AGB was bekend dat dat station in Amerika zat, maar voor een 

buitenstaander was dat niet duidelijk. In Europa werden de calls 0NX en 

0MK gehoord. Men vermoedde dat deze stations in Engeland zaten. Het 

bleken twee illegale Nederlandse amateurs te zijn. Ze hadden de 0 in hun 

roepletters gekozen omdat dat cijfer nog niet werd gebruikt.

De Nederlandse radioamateurs hadden nog geen enkele mogelijkheid 

om met een erkende call in de lucht te komen. Er ontstond een wildgroei 

van calls. Hoewel de officiële stations zich bedienden van roepletters 

die met een P begonnen, volgden de Nederlandse amateurs het door de 

ARRL in 1924 voorgestelde systeem. In QST van december 1924 werd 

door de IARU aan Nederland de n (klein geschreven) als landenletter 

toegekend. In Frankrijk ging men de F gebruiken. Toen de enkele letters 

uitgeput raakten werd de landenletter voorafgegaan door de eerste letter 

van het continent. Voor Nederland werd dat En0. De 0 bleef gehand-

haafd.

De Nederlandse amateurs bedienden zich echter niet consequent van dit 

systeem. Tot op het moment dat het eerste zendexamen werd gehouden 

gebruikten de amateurs een scala van illegale prefixen. Er werd gebruik 

gemaakt van EN0, van de combinatie N0, NPxx, EN 0 en n 0. Zij kozen 

ook zelf hun suffix. De gebroeders Tappenbeck zagen in dat er toch een 

vorm van coördinatie in het uitgeven van roepletters moest komen en 

begonnen met het vastleggen en uitgeven van calls. Een bekend voor-

beeld van hun coördinerend werk is wel dat zij aan OM Van der Toolen de 

call EN 0 NP toewezen. Na het examen is dit PA0NP geworden. Ook OM 

Tullenaars, de latere PA0PT, was illegaal actief. Foto 6 toont de door hem 

gemaakte zender en QSL-kaart.

Er waren destijds amateurs in de lucht die de illegale call personaliseer-

den door het gebruik van hun voorletters of een combinatie ervan in de 

suffix. Veel amateurs hebben die suffix na het afleggen van het officiële 

examen gebruikt in hun PA0-call. Op deze wijze is de call GN (H.B. Görtz 

uit Nijmegen) later PA0GN geworden. OM Blommaart gebruikte de call 

en-0LY; dit werd later PA0LY. De suffix LY refereerde aan de naam van zijn 

XYL: Lisa Ysebaert.

In het zicht van de zendexamens hadden veel amateurs zich kort voor die 

datum al een PA0-call aangemeten. Zo waren onder andere de volgende 

calls al in de lucht: PA0BU, PA0DU, PA0MM, PA0WIM en PA0ZF. De ge-

broeders Tappenbeck maakten al gebruik van de call PCTT. Zij hadden 

zich voorgenomen dat ze gebruik zouden gaan maken van de call PA0CI. 

Zowel Ru als Wolf hebben nooit zendexamen gedaan. Deze vurig ge-

wenste call is onder hun naam nooit in de lucht gekomen. Het vermoe-

den bestaat dat het runnen van het gerenommeerde hotel Huis ter Duin 

meer en meer aandacht vroeg.

Uiteraard heerste er grote geheimzinnigheid onder de amateurs van toen. 

De Radiocontroledienst was zeer gespitst op het in beslag nemen van de 

illegale zenders. De QSL-kaarten die de amateurs naar elkaar stuurden 

vermeldden begrijpelijkerwijs bijna nooit adressen; hooguit een naam. 

De Internationale Radioconferentie van Washington in 1927 schreef 

voor dat “alle vaste, land- en mobiele stations en ook alle particuliere 

experimentele stations (amateurzenders) een oproepteken bezitten, dat 

ontleend moet worden aan de letterseries, welke aan de verschillende 

landen zijn toegekend”. Nederland kreeg het letterblok PAA-PIZ toege-

wezen. Na deze conventie werd dus een wereldwijd systeem geïntrodu-

ceerd voor de herkenning van zendstations. 

Uiteindelijk vond op 19 augustus 1929 het eerste examen plaats. 

De Nederlandse regering had vastgelegd dat de roepletters van de 

Nederlandse zendamateurs moesten beginnen met PA0. De amateur was 

vrij in het kiezen van de suffix. OM Brouwer was de eerste kandidaat die 

slaagde. Hij koos voor de call PA0BZ. Het gebruik van het cijfer 0 is te 

beschouwen als een eerbetoon aan de amateurs uit de illegale periode.

De enige legale PA0-call die werd uitgegeven voordat het eerste zendexa-

men plaatsvond, is PA0AA. Deze call werd van 16 tot 26 mei 1929 gebruikt 

tijdens de derde Radio Salon te Scheveningen. Foto 7 geeft weer op welke 

wijze het station PA0AA ook werd gebruikt. Rechts zien we OM Brouwer 

PA0BZ. In de ‘bovenkast’ van de installatie zien we een QSL-kaart van 0PT.

1  In Electron van februari 1994 is op bladzijde 63 een foto opgenomen met als 

begeleidende tekst: “Uiteraard was PA9 een clandestien station”. Gelet op het 

feit dat deze call door de Nederlandse regering was uitgegeven om deel te 

nemen aan de Trans-Atlantische proeven, is deze stelling niet correct.
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De amateurverenigingen voor 1946

Inleiding
In het vorige artikel is de situatie geschetst aangaande de ontwik-
keling van activiteiten in het illegale circuit die geleid hebben tot het 
uitgeven van officiële door de staat erkende roepletters. In dit artikel 
zal ingegaan worden op het ontstaan van de bekende vooroorlogse 
verenigingen. Tevens wordt aandacht besteed aan de kleinere vereni-
gingen, destijds ook wel sociëteiten genoemd. De periode tot aan de 
oprichting van de VERON zal worden besproken.

Noordwijkse Radio Club
De gebroeders Tappenbeck zagen in dat het belangrijk was een lo-
kale vereniging op te richten. Zo richtten zij in 1917 de Noordwijkse 
Radio Club op. Leden waren onder andere Henk Jesse (operator van 
PCII) en De Groot Enzerink (nauw betrokken bij de voorbereidingen 
en uitzendingen van PCII). Deze radioclub had twaalf leden, die al-
lemaal interesse hadden in de ontwikkeling van het radioamateu-
risme. Zij hadden nauw contact met G.J. Eschauzier, die later een rol 
speelde bij de Trans-Atlantische proeven. Het is niet bekend wat er 
met deze radioclub is gebeurd. Wellicht is deze opgegaan in de NVIR, 
gelet op het feit dat de gebroeders Tappenbeck hiervan in 1928 de 
medeoprichters waren en de NVIR een meer landelijk karakter had.

Burgerwacht Noordwijk
Na de Eerste Wereldoorlog werd in Nederland een paramilitaire ver-
dedigingsorganisatie opgericht, de zogenaamde Burgerwacht, die 
uitgerust was met radioapparatuur. Ruud Tappenbeck werd hiervan 
lid (1919-1920) en kwam in de lucht met de call BN, afgeleid van 
‘Burgerwacht Noordwijk’. Hij stelde zelfs dienstroosters op voor het 
radiostation en ondertekende die met ‘De Chef van de Radiodienst’. 
Een van de operators van de Burgerwacht was J.G. de Regt, met wie 
hij enkele jaren ervoor illegale radioverbindingen had gemaakt. Het 
vermoeden bestaat dat Ruud door de call BN de mogelijkheid had 
zenders te bouwen en ermee te experimenteren. 
Hoelang deze Burgerwacht heeft bestaan is niet duidelijk.

Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie
In Rotterdam had voor de Eerste Wereldoorlog bankier Anton Veder 
veel belangstelling voor radio. Omdat berichtenverkeer alleen in morse 
plaatsvond, had hij bij het bekende instituut Steehouwer morse geleerd. 
Directeur Steehouwer was zo enthousiast over de interesse van Anton 
dat hij zelfs een radiostation aan hem meegaf. Er vonden toen illegale 
uitzendingen plaats, maar het duurde niet lang of hij werd aangehouden. 
Intussen had hij thuis een indrukwekkend radiostation opgebouwd. 
In zijn diensttijd kreeg Anton te maken met radio. Hij kon van zijn eigen 
station gebruik maken doordat hij thuis ‘ingekwartierd’ was. Via Idzerda 
kwam hij in contact met Corver, en door een samenloop van omstandig-
heden komen ze tot de conclusie dat er behoefte bestond aan een ra-
diovereniging. Na een voorbespreking bij Veder thuis werd op 10 maart 
1916 officieel de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie, 
NVVR, opgericht. Veder werd voorzitter en Corver secretaris. Hoewel 
ontstaan in een tijd dat luisteren naar radio-uitzendingen bij wet verbo-
den was, was de NVVR een serieuze vereniging onder leiding van een 
‘van alle wetsovertreding afkerige’ voorzitter. De NVVR is daarom door 
minder rechtzinnige groepen wel eens als de ‘hoge hoeden vereniging’ 
bestempeld. Toch wenste ze zich beslist niet als een eliteclub te profi-
leren. De circulaire die tot lidmaatschap uitnodigde stelde heel duidelijk 
dat de NVVR open stond voor iedereen die interesse in radio had.

In maart 1918 organiseerde de NVVR de Eerste Nederlandse 
Radiotentoonstelling. Een tiental firma’s op radiogebied exposeerde 
er. Daarnaast waren er maar liefst 55 inzendingen van particulieren, 
dus van radioamateurs. De tentoonstelling genoot kennelijk veel be-
langstelling onder deze groep. 

Tijdens het diner ter gelegen-
heid van het tienjarig bestaan 
van de NVVR werd aan het 
bestuur een fraai boek aange-
boden waarin bekenden uit de 
radiowereld uit binnen- en bui-
tenland een korte beschrijving 
gaven van de ontwikkeling van 
de radiotechniek. Foto 1 toont 
de omslag. 
Na het tienjarig bestaan van 
de NVVR werd de Stichting 
Wetenschappelijk Radiofonds 
Veder opgericht. Dit fonds staat 
tegenwoordig ook bekend als 
het Vederfonds, en nomineert 
sinds 1963 de Amateur van het 
Jaar. De bekendmaking daarvan 
wordt gedaan door een lid van 
de familie Veder, in de hoedanig-
heid van voorzitter van dit fonds.

De NVVR hield zich bezig met het stimuleren van de belangstelling 
voor het radioamateurisme. Zo werd van 29 mei tot 7 juni 1925 de 
Eerste Nederlandsche Radio Salon in het Kurhaus te Scheveningen 
georganiseerd. Er werden 18.686 betalende bezoekers geteld. 
Men was zelfs met een mobiel station in de lucht. 
Met dit grote succes in het achterhoofd werd in 1926 de Tweede 
Nederlandsche Radio Salon georganiseerd, en wederom was dit een 
groot succes. Er kwamen 18.000 bezoekers. Ditmaal werden er ook 
demonstraties met draadloos telefoneren gegeven. 
De NVVR streed onvermoeibaar voor persoonlijke zendmachtigin-
gen. De zaak kwam in de Tweede Kamer een aantal keren aan de 
orde, echter zonder resultaat; zij het dat er aan rechtspersoonlijkheid 
bezittende verenigingen een zendvergunning kon worden verleend. 
De NVVR en negen afdelingen maakten hier gebruik van. Foto 2 toont 
het station PB3 van de afdeling Amsterdam. Er golden wel beperkin-
gen. Een ervan was dat er tussen 19.00 en 23.00 uur mocht worden 
gezonden beneden de golflengte van 200 meter en met maximaal 
100 watt in de antenne. 

Remy F.G. Denker PA3AGF

Foto 1  De omslag van het 
gedenkboek dat ter gelegenheid 
van het tienjarig bestaan van de 
NVVR werd uitgegeven

Foto 2  Het station PB3 van de afdeling Amsterdam van de NVVR
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De NVVR had ook een QSL-bureau voor de radioamateurs ingericht. 
Van 16 tot en met 26 mei 1929 organiseerde de NVVR de Derde 
Nederlandsche Radio Salon. Aangezien de NVVR een erkende radiover-
eniging was, mocht zij met een eigen amateurstation in de lucht komen. 
Foto 3 toont de aankondiging. De aanvraag werd gehonoreerd en het 
station kreeg de call PA0AA. Dit was de eerste officiële toewijzing van een 
PA0-call. Kort daarop vonden de eerste officiële zendexamens plaats.

In de jaren dertig is onderzoek gedaan naar de achtergrond van 
NVVR-leden. 13% was radioamateur en 87% was professioneel be-
zig met techniek. Het is duidelijk dat de zend- en luisteramateurs zich 
niet langer thuis voelden bij de NVVR. Op last van de bezetter werd 
de NVVR op 22 april 1942 officieel ontbonden.

Vereeniging voor Arbeiders-Radio-Amateurs
In de socialistische krant Het Volk stond sinds 1923 de rubriek ‘Ons 
Radiohoekje’. Lezers die zelf radio’s bouwden (radioamateurs) kregen 
hier tips en konden vragen stellen. 
Sommige zagen al snel in dat de radio ook als politiek instrument bruik-
baar was. Op 18 april 1925 wees een anonieme lezer van het Radiohoekje 
er bijvoorbeeld op dat in Duitsland de socialistische radioamateurs zich 
aaneen hadden gesloten in een vereniging. ‘Zou dit ook niet iets voor ons 
land kunnen zijn?’ Na enige respons op deze oproep te hebben ontvangen 
schreef Van Looi dat de taak van zo’n vereniging ‘zou moeten bestaan in 
het mogelijk maken van uitzending van óns woord, onze muziek en onze 
zang, door onze sprekers en kunstenaars’. De reacties op Van Looi’s vraag 
waren dusdanig dat zich in de zomer van 1925 een groepje vormde om het 
ideetje concreet te maken. 
Hadden Van Looi en zijn lezers vooral een technische belangstelling, een 
collega zag de radio onmiddellijk in relatie tot politieke propaganda en 
arbeidersontwikkeling. In de oproep voor een op te richten VARA, die 
vanaf september 1925 landelijk werd verspreid, werd er gewezen op de 
betekenis van radio voor ‘volksopvoeding en voorlichting’. Radio kon ook 
‘bijdragen tot de verbroedering der volkeren’ en ‘het inzicht der menschen 
verhelderen’ door onbevooroordeeld nieuws te verspreiden. Een belangrijk 
doel van de nieuwe vereniging was dan ook het goedkoop ter beschikking 
stellen van radiotoestellen voor de leden. En zo prijkte vanaf 3 oktober 
1925 wekelijks een oproep over de volle breedte van de radiopagina in Het 
Volk: ‘Zijt gij reeds lid van de Vereeniging voor Arbeiders-Radio-Amateurs?’ 
De reden dat in dit artikel aandacht wordt besteed aan de VARA is dat men 
tussen 1930 en 1938 gebruik maakte van een amateurradiostation onder 
de call PA0AR. Daar komt bij dat radioamateurs een rol hebben gespeeld 
bij de oprichting van de VARA.

Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal 
Radioamateurisme
Een belangrijke gebeurtenis is de oprichting van de Nederlandsche 
Vereeniging voor Internationaal Radioamateurisme, NVIR, op 26 februari 
1928. De aanleiding hiervoor was de volgende.
De enkele jaren ervoor opgerichte IARU kende in het begin individuele 
leden. Landen met meer dan 25 leden kregen echter de gelegenheid een 
landelijke sectie van de IARU op te richten. Uiteindelijk werden de statuten 
van de IARU zodanig gewijzigd dat individuele personen geen lid meer 
konden zijn. Zij moeten zich bij de landelijke secties aansluiten. 
Doordat de gebroeders Tappenbeck bij de oprichting van de IARU aanwe-
zig waren, bleven zij goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Zij kwa-
men tot de conclusie dat er een vereniging moest worden opgericht. Dat 

werd dus de NVIR, en er werd contact 
gezocht met de IARU. Op dat moment 
was er al een Nederlandse vereniging, 
de NVVR. Die kwam echter niet in aan-
merking voor erkenning door de IARU, 
omdat het IARU-bestuur vond dat de 
NVVR niet op het radioamateurisme was 
gericht. De NVIR werd wél erkend als lid. 
De naam van de vereniging was via een 
prijsvraag tot stand gekomen. Dat gold 
ook voor het embleem. Het gekozen 
ontwerp was gebaseerd op dat van 
Poulsen (zie foto 4). Dit was in de jaren 
dertig maar ook na de oorlog een be-
kend ontwerp, aangezien veel verenigin-
gen hun verenigingsembleem hiervan 
afleidden.

In de jaren twintig waren veel leden van de NVIR in feite illegale radio-
amateurs. De leden van de NVVR hadden een andere opvatting over 
radio en techniek. Zij zagen de leden van de NVIR als wetsovertre-
ders. Wellicht dat dat op bestuursniveau zo werd gespeeld: de leden 
van beide verenigingen hadden onderling een goed contact. 
De gebroeders Tappenbeck vormden samen met G.J. Eschauzier, 
C.C. Verbeek, B.A.J. ten Brink en W. Keeman het eerste NVIR-bestuur. 
De organisatie was solide opgezet. Er was een secretariaat, een ver-
koopbureau, een experimentele afdeling, een Traffic Bureau, een QSL-
dienst en een ijkbureau. Men kende ook luisteramateurs. De huidige 
organisatievorm van de VERON weerspiegelt deze structuur. 
In de loop der tijd begon de PTT toch te denken aan erkenning van 
het radiozendamateurisme. Men legde contact met de NVIR, en die 
kwam na intern overleg met de afdelingen tot een ontwerp-seinver-
gunning. De verwachting dat er een persoonlijke zendvergunning 
zou gaan komen was kennelijk zo groot, dat de illegale call PCTT, 
die door gebroeders Tappenbeck werd gebruikt, omgedoopt werd 
tot PA0CI. Men moest echter wachten tot 19 augustus 1929; de dag 
waarop de eerste zendexamens werden afgenomen. Deze call is door 
Ru of Wolf echter nooit aangevraagd. 
Op 8 december 1941 viel het doek voor de NVIR. Foto 5 werd tijdens 
de ontbindingsvergadering genomen. Achter de tafel zien we onder 
andere Flip Huis PA0AD en A. van Heulen PA0VH. Op last van de be-
zetter werd de NVIR op 22 april 1942 officieel geliquideerd.

Foto 4  Het logo van de NVIR

Foto 3  De aankondiging van de Derde Nederlandsche Radio Salon

Foto 5  Het bestuur van de NVIR tijdens de liquidatievergadering op 
8 december 1941
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Vereenigde Ultra Kortegolf Amateurs
In de jaren dertig hebben de besturen van de NVVR en NVIR met elkaar 
overlegd over het accepteren van elkaars leden. Het was blijkbaar 
niet toegestaan lid van beide verenigingen te zijn. Dit zijn zeer verhitte 
discussies geweest, die niet ten goede kwamen aan het beeld van de 
radioamateurs in Nederland. De discussies hebben ertoe geleid dat in 
de oostelijke afdeling van de NVIR een groep amateurs onder leiding 
van OM Brouwer PA0AG is opgestaan om te komen tot een nieuwe 
vereniging, genaamd Vereenigde Ultra Kortegolf Amateurs, kortweg 
VUKA. Op 12 november 1934 werd de VUKA opgericht. Het bestuur 
werd gevormd door R.H. Brouwer PA0AG, Th. C. van Braak PA0GA, 
G.J. Meijer PA0MU, J. Lourens PA0BN, W. Kluun PA0WK. Foto 6 toont 
de oostelijke afdeling van de NVIR waaruit later de VUKA is ontstaan.

Het bestuur van de NVIR was het er uiteraard niet mee eens dat er een 
concurrerende vereniging kwam en besloot PA0AG, PA0GA en PA0MU 
te royeren. De VUKA was in het oosten van het land opgericht, en daarbij 
speelde een rol dat men zich achtergesteld voelde door het westen, niet 
alleen op radiogebied maar ook in het algemeen. 
Eind 1933 konden de 233 gelicentiëerde radioamateurs kiezen uit drie 
verenigingen, die in feite allemaal hetzelfde doel nastreefden. Uiteraard 
had ook de VUKA een QSL-dienst. Deze situatie vroeg om een reactie 
van de radioamateurs, en in 1935 deden enkele amateurs uit de NVIR een 
poging om de VUKA en de NVIR te laten fuseren. In eerste instantie lukte 

dat, maar het VUKA-bestuur had de 
zaken verkeerd ingeschat waardoor er 
uiteindelijk geen fusie kwam. 
Het aantal leden van de VUKA groeide 
gestaag. In 1938 telde Nederland 
442 gelicentiëerde radioamateurs, 
en uit een onderzoek is gebleken 
dat 45% daarvan lid was van de 
VUKA. Kennelijk sloegen de doelstel-
lingen van de VUKA aan onder de 
Nederlandse amateurs. Eind 1941 
telde de VUKA ruim 1300 leden. Op 
last van de bezetter werd de VUKA op 
22 april 1942 officieel ontbonden. 
OM Brouwer had voor de VUKA een 
eigen voorzittershamer ontworpen en 
laten maken (zie foto 7). Zijn kleinzoon 
R.H. Brouwer PE1MXP is nu de trotse 
eigenaar.

In 1954 heeft er een reünie van oud-VUKA-leden plaatsgevonden. 
Ter gelegenheid hiervan was een reüniekrant uitgegeven, waarin OM 
H.A. de Reiger PA0ANI, naar aanleiding van de liquidatie in 1941, 
de inleiding besloot met de woorden: “Hiermede heeft wel de VUKA 
opgehouden te bestaan, maar haar geest moge tot welzijn van het 
radioamateurisme blijven bestaan en voortleven”. 

R.H. Brouwer PA0AG is later enkele jaren voorzitter geweest van de 
afdeling Twente van de VERON.

Rotterdamse Amateur Sociëteit
Rond 1933 werd de Rotterdamse Amateur Sociëteit, kortweg RAS, 
opgericht. Volgens de bij de schrijver bekende ledenlijst waren de 
volgende amateurs hiervan lid: A. Labout PA0DX, B.G. van Gemert 
PA0GG, Van de Water PA0HR (hij neemt de QSL-dienst voor zijn re-
kening), Henk Linse PA0UB (hij verzorgt later tekeningen in Electron), 
G. van Rhijn PA0VR, J.A. Kanters PA0ZO en N.J. Sandbergen PA0XD. 
Hoelang deze sociëteit heeft bestaan is niet bekend. Mogelijk is de 
RAS opgegaan in een lokale afdeling van een van de verenigingen.

Amsterdamse Radio Sociëteit
In 1930 werd in Amsterdam de Amsterdamse Radio Sociëteit opge-
richt. Deze sociëteit maakte gebruik van de call PA0ASD die op naam 
stond van W.F. Jacot. Het station werd door H.A. Veringa PA0LL, 
W.F. Jacot PA0ASD en S. Gratema PA0ZN opgericht. Men had een 
zeer geschikte locatie gevonden in de Buitenveldertse polder buiten 
Amsterdam. Foto 8 toont het station.

Hoewel hij geen licentie had, was OM Gajentaan tevens lid. Hij was 
na de oorlog betrokken bij de oprichting van de VERON en was tus-

sen 1954 en 1961 lid van het 
Hoofdbestuur. 

Het station PA0ASD is nauw 
betrokken geweest bij de 
eerste KLM-vlucht naar de 
West, die op 15 december 
1934 vanaf Schiphol startte. 
Hoewel de vlucht uiteraard 
werd gevolgd door de vlieg-
dienst van de KLM, heeft 
PA0ASD de positie van het 
vliegtuig tot op grote afstand 
kunnen volgen. 
In 1938 is deze sociëteit op-
gegaan in de NVIR.
OM Jacot was na de oorlog 
eigenaar van een tech-
nisch bureau. Zie foto 9 
van de advertentie in het 
KLM-personeelsblad 
Wolkenridder.

Foto 6  De oostelijke afdeling van de NVIR, waaruit later de VUKA is 
voortgekomen

Foto 8  Het station PA0ASD van de Amsterdamse Radio Sociëteit

Foto 7  De voorzittershamer 
van de VUKA

Foto 9  De advertentie van het 
technisch bureau van W.F. Jacot in het 
KLM-personeelsblad Wolkenridder
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Nederlandsche Radio Amateur Vereeniging
Het voornemen tot oprichting van deze vereniging ontstond tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Om de achtergronden van dit voornemen 
beter te begrijpen is het nodig aan te geven wat zich kort voor het 
begin van de oorlog afspeelde in amateurland. Op 30 augustus 1939 
was aan de Nederlandse zendamateurs een algemeen zendverbod 
opgelegd. Op 12 en 13 november werden de zendinstallaties in be-
slag genomen, en op 2 december werden de machtigingen ingetrok-
ken. Met dit zendverbod was de basis van het radioamateurisme, 
namelijk het zelf bouwen van zenders en ontvangers en het maken 
van verbindingen, weggenomen. 
In juni 1940 verscheen er een mededeling van de Duitse bezetter 
waarin werd aangekondigd dat het verboden was te luisteren naar 
andere dan Nederlandse en Duitse omroepzenders. Met deze mede-
deling was de beperking van de hobby compleet. Hiermee begon ook 
het illegaal luisteren naar de buitenlandse omroepen, onder andere 
naar de Nederlandse uitzendingen van de BBC. 
De beperkingen deden nogal wat stof opwaaien in de amateurver-
enigingen, en leidden tot vragen als ‘Krijgen we onze zenders nog 
terug?’, en ‘Indien dat niet zo is, kan de amateur dan een compensa-
tie voor de ingeleverde zenders verwachten?’ Pas na de oorlog werd 
een en ander uitgewerkt door het Afwikkelingsbureau, vallend onder 
het Departement van Defensie. 

Hoewel de amateurs via hun bladen alleen maar niet-technische in-
formatie krijgen en dus toch al weinig actiefs meer konden doen, liet 
de bezetter ook de amateurverenigingen niet ongemoeid. 
Op 26 april 1941 vond een bespreking plaats met bestuursleden van 
de NVIR en de VUKA op het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten te Den Haag. Voor het genoemde departement trad een 
Nederlandse zendamateur op als woordvoerder. Hij stelde dat het 
noodzakelijk werd geacht in Nederland tot meer eenheid op radioge-
bied te komen. De circa zeventien verenigingen (daarbij waren ken-
nelijk allerlei plaatselijke radioclubs meegerekend; het is de schrijver 
niet bekend welke lokale clubs aanwezig waren) zouden op den duur 
tot een grote vereniging (radiobond) moeten worden samengebracht. 
De grote, nieuwe, vereniging zou onder directe auspiciën van het 
Departement vallen. Tijdens deze vergadering werd de verenigingen 
gevraagd hoe die nieuwe vereniging er uit zou zien en welke naam 
deze zou dragen. 
Het resultaat van dit verzoek is niet bekend, maar dat was intussen 
ook niet meer van belang. De bezetter hief de VUKA, NVIR en NVVR 
gewoonweg op en de woordvoerder kwam met een plan voor een 
nieuwe vereniging op nationaalsocialistische grondslag. Dat die op-
heffing in de lucht hing wist de bewuste woordvoerder waarschijnlijk 
al bij de eerste bespreking op 26 april 1941, maar daar zweeg hij over, 
zoals dat paste in de Duitse tactiek om voor de Nederlandse bevol-
king onaangename maatregelen in kleine porties toe te dienen. 
De bezetter had al op 20 september 1940 een eerste aanzet gege-
ven door aan te kondigen dat alle verenigingen op den duur zouden 
worden opgeheven. Voor de uitvoering hiervan werd een omvangrijke 
administratieve organisatie opgezet en het opheffen werd geleid door 
vertegenwoordigers. Voor de drie verenigingen trad de eerder ge-
noemde woordvoerder op. 
Ook kwam er een verschijningsverbod voor de bladen. 
Langzamerhand werden alle verenigingsactiviteiten tot nul geredu-
ceerd, met als dieptepunt de opheffing van de verenigingen zelf. 
Alle bezittingen en alle correspondentie gingen over naar de centrale 
administratie. De verenigingen verloren hun identiteit. Uiteraard speel-
den hier ook andere zaken een rol, maar het heeft geen zin hierop in te 
gaan. Op 22 april 1942 werden alle verenigingen ontbonden.

Voor de op te richten Nederlandse Radio Amateur Vereeniging 
(NRAV) waren al statuten opgesteld. Artikel 1 ervan gaf aan waar de 
NRAV voor stond en wat het doel van de vereniging was. Artikel 2 gaf 
aan dat de NRAV de Nederlandse sectie van de IARU was, waarbij de 
voorzitter van de NRAV tevens de president was van de Nederlandse 
vertegenwoordiging. 
Na de inspanningen om te komen tot deze radioclub is van een echte 
oprichting niets meer vernomen. We kunnen stellen dat de dreiging er 
wel was, maar dat de NRAV nooit is opgericht.

In dit artikel wordt gesproken over meerdere amateurverenigingen. 
In het boek Vijftig jaar VERON – Honderd jaar Radio wordt ook nog 
melding gemaakt van de Utrechtse Radio Vereniging en de Leidsche 
Radio Vereniging. Helaas is hier niet veel over terug te vinden, zodat 
we moeten volstaan met het noemen ervan.

Na de bevrijding

Nederlandsche Vereeniging voor Radio-Amateurisme
Zoals bekend was Zuid-Nederland eind 1944 geheel bevrijd. Door het 
mislukken van de operatie Market Garden was het niet mogelijk de ri-
vieren over te steken om de rest van Nederland te bevrijden. Eindhoven 
was een spil in de activiteiten van de geallieerden. ‘Herrijzend 
Nederland’ zond haar berichten al vanuit een bevrijd gebied uit. De zen-
der stond in Eindhoven. 
Een aantal radioamateurs uit Eindhoven zag in dat er weer een radiover-
eniging moest komen. Zoals eerder aangegeven bestonden de vooroor-
logse verenigingen NVIR, NVVR en VUKA niet meer. In Eindhoven werd, 
onder meer door Flip Huis PA0AD, de Nederlandsche Vereeniging voor 
Radio-Amateurisme (NVRA) opgericht. Kort voor de officiële oprichting 
was er nog over gesproken om de nieuwe lokale vereniging de naam 
Nederlandsche Radio Amateurs Liga (NARL) te geven. 
Deze nieuwe vereniging heeft later zelfs de in het noorden van het land 
wonende amateurs, toen die na de bevrijding weer aangeschreven 
konden worden, benaderd. Men streefde dus na wat de VERON later op 
zich heeft genomen, namelijk een landelijke amateurvereniging te zijn. 
Op 25 november 1944 verscheen het eerste blad, genaamd HAM-
CONTACT. In deze uitgave werd de wens uitgesproken dat er een grote 
vereniging zou komen waarin alle goede zaken die de vroegere vereni-
gingen bezaten zouden worden verenigd. Een publicatie van de NVRA 
waarin over een oprichting werd gesproken verscheen pas op 14 juli 
1945. Het voorlopig bestuur bestond uit Ph. Huis PA0AD, J. Schaap 
PA0HH, K. Bijl L-206, J. Hendrich PA0QJ, A. van Heulen PA0VH, 
P.J. van den Berk PA0IN, F.M. Rigtering en G.F.J. Arends PA0DZ. Het is 
verrassend om te zien dat amateurs die, privé en zakelijk, druk bezig 
waren met de wederopbouw, toch tijd hadden om na te denken over de 
organisatie van een nieuwe vereniging.

Nederlandsche Unie van Radio Amateurs
In Amersfoort werd kort na de oorlog de Nederlandsche Unie van 
Radio Amateurs (NURA) opgericht. Helaas is bij de auteur hierover 
verder niets bekend. De NURA is kort daarna overgegaan in de 
NVRA. Misschien heeft dit plaatsgevonden doordat de NVRA, zoals 
hierboven gezegd, ook de amateurs en dus de leden van de NURA in 
Noord-Nederland heeft bereikt en ze heeft opgeroepen te komen tot 
een landelijke vereniging.

Bossche Amateur Radio Club
Kort na de bevrijding van Zuid-Nederland waren er in Den Bosch 
amateurs die elkaar opzochten en de noodzaak inzagen een Bossche 
vereniging op te richten zodat het makkelijker zou worden informa-
tie uit te wisselen. Op 9 december 1944 werd ten huize van Frater 
Martinus PA0VM aan de Papenhulst, de Bossche Amateur Radio 
Club (BARC) opgericht. Frater Martinus PA0VM, Martin Burgerhof 
PA0BU en Jan Damen (de latere PA3AJM), speelden tezamen met 
Jan van Drunen (NL220, de latere PA0PKC) een grote rol bij de op-
richting van deze lokale vereniging. Leden van de NVVR, VUKA en 
NVIR werden lid van de BARC. Kennelijk hadden allen het gevoel dat 
men samen verder moest om ervoor te zorgen dat er niet weer een 
versnippering van verenigingen zou plaatsvinden.

Nadat de VERON in 1945 werd opgericht heeft het bestuur van de 
BARC besloten integraal op te gaan in de VERON. Dat klopt, maar 
hier hoort een verhaal bij. OM Martin PA0BU, die inzag dat er een 
noodzaak was om een nationale vereniging op te richten, was er via 
zijn werkgever, het Militair Gezag, van op de hoogte gebracht dat er 
op 20 en 21 oktober 1945 in Hilversum een landelijke vereniging zou 
worden opgericht waarin de drie vooroorlogse verenigingen zouden 
samengaan. Hij wilde daarbij zijn en heeft met hulp van het Militair 
Gezag via omwegen Hilversum bereikt. Het was in die tijd nog niet 
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mogelijk rechtstreeks naar Hilversum te rijden doordat bruggen en 
wegen nog beschadigd waren. In Hilversum zag Martin echter een 
bekende Bosschenaar, die tijdens de oorlog de kant van de NSB had 
gekozen, in een Nederlands militair uniform zitten. Dit was Martin te-
veel, en hij is twee dagen bezig geweest om deze persoon achter de 
tralies te krijgen. Dientengevolge was hij niet bij de oprichting van de 
VERON aanwezig. Martin had die vergadering graag willen bijwonen. 
Als we de notulen van de oprichtingsvergadering nalezen dan zien we 
dat de afdeling Den Bosch inderdaad niet aanwezig was. We weten 
nu waardoor. 
Op 15 januari 1946 heeft het bestuur van de BARC officieel goedkeu-
ring gegeven aan de aansluiting bij de VERON. De BARC is als lokale 

vereniging verder gegaan en heeft later besloten onder de naam 
BRAC (Bossche Radio Amateur Club) haar activiteiten voort te zetten.
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Amateurinstallaties en zonnepanelen

Met enige regelmaat krijgen we vragen van amateurs 

die zonnepanelen willen aanschaffen, maar zich afvra-

gen of dit niet ten koste kan gaan van de hobby. Wat is 

de kans op ongewenste storing? 

Storing door zonnepaneelinstallaties wordt in het algemeen ver-
oorzaakt door het schakelen van het gelijkspanningscircuit van de 
inverter of omvormer [1, 2]. Of er storing zal optreden is afhankelijk 
van de gebruikte inverter(s) en de installatie van de bekabeling. Ook 
de afstand tot de antenne(s) van de amateur is van belang. De be-
kabeling van de panelen naar de omvormer(s) dient zo kort mogelijk 
te zijn, niet alleen om vermogensverlies in het gelijkstroomcircuit te 
voorkomen maar ook om de kans op lussen te verkleinen en daarmee 
het gedrag als antenne. In Duitsland wordt daarom de inverter bij 
voorkeur direct bij de panelen geplaatst.
 
De storing door de inverter kan ontstaan omdat de fabrikanten geen 
of onvoldoende filtering toepassen aan de DC-kant. Men verwijst wel 
naar de standaarden van de EN 61000 serie, maar de emissielimieten 
van 0,15 MHz - 30 MHz zijn nog ‘informatief’. Mede door de inbreng 
van de IARU en de VERON worden nu limieten ingevoerd, en de 
meetmethode voor geschakelde voedingen voorgeschreven. Bij deze 
aanpassing wordt nog geen rekening gehouden met storing door 
‘Optimizers’. Dit zijn DC-DC inverters die per een tot drie panelen 
worden toegepast om de Maximum Power Tracking te optimaliseren. 

Het probleem voor ons amateurs is dat de installateurs van zonne-
panelen niet bekend zijn met deze problematiek. Als je er naar vraagt 
krijg je meestal als antwoord: ‘nog nooit van gehoord’. Een fabrikant 
van inverters is wel duidelijk en adviseert geen zonnepanelen te in-
stalleren in de nabijheid van een amateurstation. Zie bijvoorbeeld de 
website van SolarEdge.

Anderzijds zijn er ook installaties in gebruik die geen problemen op-
leveren. 
De EMC Commissie inventariseert momenteel de probleemgevallen 
en vraagt amateurs die storing ondervinden dit aan de commissie te 
melden, en aan het Agentschap Telecom.
Aan de hand van deze meldingen hopen we u te kunnen adviseren bij 
de aanschaf van zonnepanelen.

Storing door zonnepanelen is makkelijk te herkennen: geen zon, dus 
na zonsondergang, dan geen storing!
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VERON EMC-EMF Commissie 
Jan Janssen PA0JMG

DX-peditie Luxemburg
Het contestteam van de VERON afdeling NoordOost-Veluwe gaat van 
26 september tot 3 oktober 2015 naar Luxemburg voor een HF DX-
peditie. De operators zijn: Gerrit PG3VA, Johan PE2J, Henk-Jan PH1JB 
en John PE1RZU. Wij zullen actief zijn onder de roepletters LX/PE2J.
De locatie van de DX-peditie is Greisch in het zuidwesten van 
Luxemburg (JN29xr).
Wij zullen ons voornamelijk concentreren op de banden 40m, 20m, 
15m en 10m. Bij goede condities zullen wij ook op 6m actief zijn. De 
verbindingen zullen worden gemaakt in SSB.

Het antennepark zal bestaan uit dipolen en verticals. De transceivers 
zijn twee Icom IC-7200’s, beide met een Acom 1010. Logs zullen wor-
den geüpload naar Clublog, en zijn ook zichtbaar op QRZ. Meer infor-
matie over de DX-peditie op QRZ.COM onder LX/PE2J. QSL-kaarten 
via het bureau of direct.
Tot werkens vanuit LX.

Contestteam PI4NOV,
Henk-Jan Berghorst PH1JB
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De VERON wordt gevormd

Na de bevrijding van Nederland was er een 
grote schaarste aan goederen. De levens-
omstandigheden waren allesbehalve roos-
kleurig. Toch begon het onder de radioama-
teurs te kriebelen. Van zendmachtigingen 
was nog geen sprake, maar men was het er 
wel over eens dat het onwenselijk zou zijn 
op dezelfde voet als voor de oorlog verder te 
gaan; dat wil zeggen: met drie verenigingen 
die op de een of ander wijze concurrenten 
van elkaar zijn.

Lokaal startten de afdelingen van de voor-
oorlogse verenigingen weer op. Er kwamen 
ook radioclubs die niet onder een landelijke 
vereniging vallen. De Nederlandse amateur 
was dus zoekend. Op landelijk niveau zagen 
de besturen in dat dat zo niet verder kon, en 
er werd een contactcommissie samenge-
steld onder leiding van Flip Huis PA0AD. Hij 
ging onderzoeken of er draagvlak was voor 
een landelijke vereniging. Parallel daaraan 
werden de besturen van de NVVR, NVIR en 
de VUKA uitgenodigd voor een landelijke 
vergadering die plaatsvond op 19 en 20 ok-
tober 1945. Men vergaderde in Hilversum, 
en de deelnemers werden bij amateurs thuis 
gehuisvest. In dit kader is het van belang 
aan te geven dat Nederland nog maar net 
een half jaar was bevrijd, en dat de ama-
teurs nu al weer bezig waren met oprichten 
van een landelijke vereniging. Wat een ener-
gie, en dat in het licht van het feit dat de 
meeste amateurs privé ook nog bezig waren 
hun eigen toekomst zeker te stellen door 
het vinden van een baan.

Op 19 oktober kwam de contactcommissie 
bij elkaar voor een verkennend gesprek.

De conferentie begon op de 20e. De drie 
besturen vergaderden eerst afzonderlijk, 
gevolgd door een gezamenlijke vergadering 
die om 14.00 uur begon. OM Van der Toolen 
PA0NP zat de gezamenlijke vergadering voor.

Er kwamen veel, heel veel onderwerpen ter 
tafel, en geleidelijk aan werd duidelijk welke 
richting men op wilde.

Een belangrijk punt is dat de besturen in-
zagen dat de vooroorlogse verenigingen 
ontbonden moesten worden voordat de 

volgende stap genomen kon worden (de ont-
binding door de bezetter was namelijk door 
de Nederlandse regering ongeldig verklaard). 
Dit toonde aan dat men verder wilde, en dat 
was al een goede stap in de richting van 
een enkele landelijke vereniging. Na hoor en 
wederhoor concludeerde de voorzitter op 
21 oktober om 11.46 uur dat er een solide 
basis was voor een landelijke vereniging. 
Vervolgens werd nagedacht over een naam 
voor de nieuwe vereniging.

Ten aanzien van de naam voor de jonge 
vereniging melden de notulen, die kort na de 
vergadering door OM De Reiger PA0ANI zijn 
geschreven, het volgende:

Remy F. G. Denker PA3AGF

Fig. 1  Het eerste hoofdbestuur, getekend door H. Linse PA0UB. Van links naar rechts: L.J. van der Toolen PA0NP, G. Kiela Jr. PA0QV, H.J.J. Bouman, 
H.A. de Reiger PA0ANI, Ph.J. Huis PA0AD, A.M.E.Th. Engers PA0YM, J. Stufkens PA0JK, J van Gent PA0GI en J. Roorda.
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Gelet op het internationale karakter van onze 
hobby werd dus ook over de betekenis van 
‘VERON’ in andere talen nagedacht. Zeer attent.
Nadat de naam was vastgesteld vond er een 
stemming plaats over de samenstelling van 
het hoofdbestuur.

Na stemming zag dat er als volgt uit:

Algemeen Voorzitter: OM Engers PA0YM

Secretaris: OM Huis PA0AD

Penningmeester: OM Stufkens PA0JK

Leden: J. Roorda, J. van Gent PA0GI, 
G. Kiela jr, L.J. van der Toolen 
PA0NP en H.J.J. Bouman.

Door middel van een prijsvraag werd de naam 
van het blad dat de VERON zou gaan uitgeven, 
in eerste instantie ‘VERON Mededeelingen’ ge-
naamd, gekozen. Het kreeg de naam Electron. 
(Zie ook Electron, januari 2015.)

OM Linse PA0UB, reeds bekend van zijn 
activiteit van voor de oorlog, tekende de 
cartoons in Electron. Ook die van het nieuwe 
hoofdbestuur zoals is te zien in figuur 1.
Daarmee begon het eerste hoofdbestuur van 
de VERON. Er was veel te doen. Het was 
tevens de start van een vereniging die na 70 
jaar nog bestaat en zeer levensvatbaar is. 
De notulen van de oprichtingsvergadering 
staan op de website van de VERON (zie de 
link onder Literatuur). Het is interessant te 
lezen hoe over de oprichting van de nieuwe 
vereniging werd gediscussieerd.

Met dit deel besluit ik een samenvatting van 
wat er in Nederland ten aanzien van het ra-
dioamateurisme is gebeurd. Er is uiteraard 
nog veel meer informatie beschikbaar. Ik heb 
me echter beperkt tot een aantal hoofdzaken. 
De kans is groot dat ik zaken met betrekking 
tot regionale radioclubs in de periode voor de 
Tweede Wereldoorlog niet heb beschreven. 
Mocht daarover nog informatie bestaan dan 
houd ik mij aanbevolen die te ontvangen.

Literatuur
D.W. Rollema, Vijftig jaar VERON – Honderd 
jaar radio, VERON, 1995
H.A. de Reiger PA0ANI, De wording van de 
V.E.R.O.N., VERON, 1945. Te downloaden 
via https://www.veron.nl/ 
wp-content/uplo  ads/2014/12/ 
De-wording-van-de-VERON.pdf .

Felicitatie
Beste radiovrienden,

Van harte gefeliciteerd met het 70-jarig be-
staan van onze VERON.
We kijken terug op een lange historie waarin 
veel is gebeurd. De achtergronden die geleid 
hebben tot de oprichting van de VERON op 
21 oktober 1945 heeft u kunnen lezen in het 
artikel ‘De VERON wordt gevormd’. Zoals 
daarin wordt genoemd wilden de amateurs 
die voor de oorlog al actief betrokken waren 
bij de genoemde verenigingen een herha-
ling van alle perikelen voorkomen. Hun inzet 
om tot een nieuwe structuur te komen was 
enorm, en dat zo kort na de bevrijding. Het 
resultaat mag er zijn. 
De VERON is een bloeiende vereniging maar 
ook een boeiende vereniging. 
Gedurende de afgelopen 70 jaar zijn veel 
zaken de revue gepasseerd, maar er is vol-
gens mij een zeer sterk element dat onze 
vereniging bij elkaar houdt, en dat is dat het 
een vereniging voor en door onze leden is. De 
VERON-organisatie wordt ondersteund door 
vrijwilligers, die dat al jaren doen met maar 
één focus, namelijk ervoor zorgen dat de 
VERON kan blijven voortbestaan. Een woord 
van dank is daarom op zijn plaats aan ieder-
een die hieraan bijdraagt of heeft bijgedragen.

Als we het hebben over ‘door en voor onze 
leden’ dan hoort daar onder andere ook bij 

dat we elkaar op de hoogte willen houden 
van eigen bouwprojecten, of dat nu elektro-
nica, mechanica of software betreft. 
Ons blad Electron en onze website bieden 
goede mogelijkheden om over uw project te 
publiceren, waardoor ze meer aandacht krij-
gen, meer nog dan wanneer ze op een minder 
bekende website worden geplaatst. Mijn op-
roep is dan ook om hiervan gebruik te maken. 

Op 7 november organiseert de VERON 
haar jaarlijkse Dag voor de RadioAmateur 
in Apeldoorn. Dat is weer een mooie ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten, en bij 
te praten. Ik hoop u allen daar welkom te 
heten.

Remy F.G. Denker PA3AGF,
algemeen voorzitter van de VERON

VERON-jeugdcommissie zoekt leden
Ben jij geïnteresseerd jongeren van deze tijd kennis te laten maken met onze hobby? Ben jij de persoon die onze commissie komt verster-
ken en zo het VERON-jeugdbeleid gaat uitdragen in Nederland? Dan zien we je graag terug in onze commissie.

Heb je nog meer vragen neem vrijblijvend contact op met Berend Kuiper PD1BK op telefoonnummer (06) 1043 1671 of stuur een e-mail 
naar voorzitter.jeugdcie@veron.nl .

Berend Kuiper PD1BK, voorzitter jeugdcommissie VERON

oktober 2015 425

https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2014/12/De-wording-van-de-VERON.pdf
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2014/12/De-wording-van-de-VERON.pdf
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2014/12/De-wording-van-de-VERON.pdf
mailto:voorzitter.jeugdcie%40veron.nl?subject=

