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In de herfst van 2010 werd ik benaderd door Jacob de Raadt die bezig was om het verhaal van zijn opa
aan te vullen over de octrooistrijd met Philips in Eindhoven in de dertiger jaren van de vorige eeuw.
De oprichter van mijn bedrijf, de heer W. Tasseron, was in dezelfde felle strijd gewikkeld en destijds
voorzitter van BORN, de Bond van Ondernemers in de Radiobranche in Nederland. Helaas is bijna al
het beschikbare archiefmateriaal door onwetendheid van de familie Tasseron vernietigd, zodat ik
Jacob niet veel van dienst kon zijn. Wel is er sinds die tijd een vriendschappelijke mailrelatie tussen
ons blijven bestaan. Toen dit voorjaar een gesprek over amateur zenden ging, herinnerde ik mij het
boek van Jacob, zodat ik contact met hem opnam om te vragen of ik een exemplaar kon inzien.
Helaas is het tot op heden nooit tot een echte uitgave gekomen.
Met zijn toestemming laat ik nu 6 exemplaren (ongecorrigeerd en zonder de krant van opa) afdrukken.
Nr. 1 en 2

voor Jacob

Nr. 3

voor het archief van Tasseron BV in Nootdorp

Nr. 4

voor mijn zoon Dennis die in 2012 zijn rechtenstudie voltooide met zijn scriptie over
dit onderwerp

Nr. 5

voor mijn vriend Robert Krijger die mij de afgelopen jaren regelmatig heeft verrast met
bijzondere verhalen van eigen hand

Nr. 6

voor Nick Verbeek die de aanleiding ertoe was dat dit balletje ging rollen

Richard Baay, Nootdorp, september 2016

Dit is nummer

van 6
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RRUVSURQNHOLMNJHVFKUHYHQGRRU-DFREGH5DDGW  

HQEHRRJGYRRUXLWJDYHLQDOVHHQNUDQWYDQEODG]LMGHQ

QXDDQ]LHQOLMNXLWJHEUHLGJHDQQRWHHUGHQHLQGHOLMNXLWJHJHYHQ

GRRU-DFRE$ULHGH5DDGW3(QJ0%$ NOHLQ]RRQ 




*UDVVURRWV&RQVXOWLQJ6HUYLFHV
/DQJOH\%ULWLVK&ROXPELD&DQDGD
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&RS\ULJKW-DFRE$ULHGH5DDGW

$OO ULJKWV UHVHUYHG 7KH PRUDO ULJKW RI WKH DXWKRU KDV EHHQ DVVHUWHG  7KH XVH RI DQ\ SDUW RI WKLV
SXEOLFDWLRQ UHSURGXFHG WUDQVPLWWHG LQ DQ\ IRUP RU E\ DQ\ PHDQV HOHFWURQLF PHFKDQLFDO
SKRWRFRS\LQJ UHFRUGLQJ RU RWKHUZLVH RU VWRUHG LQ D UHWULHYDO V\VWHP ZLWKRXW WKH SULRU ZULWWHQ
FRQVHQWRIWKHSXEOLVKHULVDQLQIULQJHPHQWRIWKHFRS\ULJKWODZ
&DQDGLDQ&DWDORJXLQJLQ3XEOLFDWLRQ'DWD
'H5DDGW-DFRE$ULH±

'H*DOJYDQ(LQGKRYHQ(HQYHUJHWHQVWXN1HGHUODQGVH5DGLRJHVFKLHGHQLV³7KH*DOORZVRI
(LQGKRYHQ$IRUJRWWRQSLHFHRI'XWFK5DGLR+LVWRU\´-DFRE$ULHGH5DDGWVWHG

2SJHGUDJHQDDQGHQDJHGDFKWHQLVYDQPLMQ2SD-DFREGH5DDGW

ELWWHUHLQGHUYDQGHODQJYHUJHWHQ%251





*UDVVURRWV&RQVXOWLQJ6HUYLFHV
±±$6WUHHW
/DQJOH\%&9$6&DQDGD
7HO
MDFREO\GLD#VKDZFD

3ULQWHGLQ&DQDGD
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9225:225'

,NVWHOYRRUGDW-RUGHQ9HUZHU 78'VWXGHQW GLWVFKULMIWHQZHORQJHYHHUDOVYROJW 

x +RHKHWNZDPGDWKLMPHWPLMFRQWDFWPDDNWH YLD7KHR¶VZHEVLWHZZZ2SHQ%6'RUJ HQ
ZDDURP )UHH6RIWZDUH)RXQGDWLRQ±DIVFKULIWYDQPLMQHPDLORYHU7KHR 
x +RHKHWODWHUNZDPGDWLNKHPVWXNNHQXLWÄ%251´ZHHNEODGVWXXUGH
x 'HVFULSWLHGLHKLMELMGH78'VFKUHHIRYHUHWKLVFKHNZHVWLHVLQ1HGHUODQGVHSDWHQWHQ
x :DWKLMPLVVFKLHQZLO]RXZLOOHQELMYRHJHQQXGDWÄ'H*DOJ´ZHHUXLWJHJHYHQZRUGW


DOOHVQLHWPHHUGDQHHQEODG]LM 
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'LWLVPLMQHHUVWHERHN$OVFLYLHOLQJHQLHXUVFKUHHIODVHQHYDOXHHUGHLNLQPLMQODQJHORRSEDDQYHHO
WHFKQLVFKH YHUVODJHQ HQ UDSSRUWHQ  7XVVHQ  HQ  LQ $UL]RQD 96$ ZDUHQ GDW ³3URMHFW
$VVHVVPHQW 5HSRUWV´ HQ RRN HHQ ³'HVLJQ &RQFHSW 5HSRUW´ LQ ERHNYRUP  YRRU YRRUJHVWHOGH
ZHJHQSURMHFWHQ1RUPDDOZHJVFKUHHILNHHUVWHHQ³GUDIWUHSRUW´GDWGDQGRRUWZLQWLJRIPHHU³SURMHFW
FRPPLWWHH PHPEHUV´ XLWHONDDU JHWURNNHQ ZHUG PHW DOOHUKDQGH WHJHQVWULMGLJH VXJJHVWLHV ZDDUYRRU LN
GDQRSORVVLQJHQPRHVWYLQGHQ RIVRPVYHUSOLFKWHYHUDQGHULQJHQRYHU³VFRSHVFKHGXOHDQGIXQGLQJ´
6RPVZDUHQHURRNZHOVSHOHQV\QWD[IRXWMHVPDDUJHOXNNLJJHHQEHJLQVHOIRXWHQ

'LWZHUNLVQDWXXUOLMNKHOHPDDOLHWVDQGHUVHHQUHODDVRYHUHHQFRQWURYHUVLHHORQGHUZHUSGDWQDMDDU
ZHHUXLWGHGRRISRWJHKDDOGZRUGW:DDURPLNRRUVSURQNHOLMNHHQOHHPWHYRQGLQKHWEHHWMHLQOLFKWLQJ
GDWLNNUHHJHQWRHQDDVGHRPHUPHHURYHUWHZHWHQWHNULMJHQOLJW]HNHULQPLMQJHDDUGKHLG,NNRQGLH
RXZHNRHLHQQHWHHQYRXGLJQLHWLQGHVORRWODWHQOLJJHQ$OVHUIRXWMHVLQGHRRUVSURQNHOLMNHWHNVWVWDDQ
NDQ LN 2SD QLHW GH VFKXOG JHYHQ  ÄHHQ PHQVFK EOLMIW HHQ PHQVFK´  $OV HU JURYH IRXWHQ VWDDQ LQ GH
YRHWQRWHQRILQZDWLQKHWHSLORRJHQPLMQVWXNMHVFRPPHQWDDUVWDDW]RXLNGDWMDPPHUYLQGHQ,HPDQG
LQ 1HGHUODQG PRHW GH JHVFKLHGHQLV GDQ PDDU YHUGHU SUREHUHQ WH FRUULJHUHQ  (U LV ZHO KHHO VORUGLJ
RPJHVSURQJHQ PHW ZDW HU ZHUNHOLMN JHEHXUGH LQ GLH PRHLOLMNH WLMG RD LQ GH ELRJUDILsHQ YDQ ,'=
0LVVFKLHQ ZRUGHQ EHLGH KRRIGSHUVRQHQ LQ GLW GUDPD ]RDOV WZHH %RHUHQJHQHUDDOV  GRRU GH SXEOLHNH
RSLQLHYDQGHHHHXZZHOHHQEHHWMHLQKXQHHUKHUVWHOGDOJHEHXUGHGDWRQJHOXNNLJQLHWLQ

+HWLVGXLGHOLMNGDWLNGH]HWDDNQLHWDOOHHQEHJRQHQRRNQLHWDOOHHQYROWRRLGH*RGJDIPLMJH]RQGKHLG
HQGHQRGLJHGRHOJHULFKWKHLGRPLQHHQSHULRGHYDQHHQRQZLOOHNHXULJYURHJ " DIWUHGHQHQYHUKXL]LQJ
KHW KHOH RQGHU]RHN PHW REVHVVLH DDQ WH YDQJHQ HQ WH YHUYROJHQ QDDU ZDW HU PHW YHUORRS YDQ WLMG YDQ
NZDP  $DQ +HP NRPW GDDURP DOOH HHU WRH  0LVVFKLHQ ZDV KHW ZHO JRHG GDW LN DOV NLQG WKXLV OHHUGH
W\SHQPHWWZHHYLQJHUVDOV]RRQYDQHHQVFKULMIPDFKLQHPRQWHXUHQRRNQLHWPLMQ1HGHUODQGVYHUORRU
]RDOVYHHODQGHUHÄNDDVNRSVHXQWMLHV´'DDUPDJLNPLMQ0RHGHUGDQNEDDUYRRUEOLMYHQ

+HHO YHHO GDQN RRN DDQ PLMQ YURXZ /\GLD GLH PRUHOH VWHXQ JDI HQ HHQ YHUVFKLOOHQGH YLVLH ZDQW LN
KRRUGHP¶Q2SDSUDWHQ GLHLNJHOXNNLJ GHQNLN KHERSJHYROJGPHWYHHOPHHUREMHFWLYLWHLWGDQWRHQ
LN HUPHHEHJRQ  ,HGHUHHQ NULMJW L] ]LMQ RI KDDU OHYHQ WHOHXUVWHOOLQJHQ YDQ ZHON VRRUW RI DDUG RRN DO 
2RNZLMKHEEHQGLHLQGHMDDUYDQRQVKXZHOLMNJHKDGPDDUQLHWLHGHUHHQJDDWKHWDDQGHJURWHNORN
KDQJHQ]RDOV2SDGHHG:LMPRHWHQGHYHUORRSYDQRQVOHYHQRYHUJHYHQDDQ*RGYDQZLHGHZUDDNLV

6RPPLJHPHQVHQOD]HQ³GUDIWV´LQ1HGHUODQG&DQDGDHQ=XLG$IULNDHQRRNHHQ(QJHOVH³V\QRSVLV´
GLH LN DDQ KHW HLQG HUELM LQJHYRHJG KHE RP RQ]H NLQGHUHQ GLH JHHQ 1HGHUODQGV RI $IULNDDQV PHHU
NHQQHQ  RS GH KRRJWH WH EUHQJHQ  ,HGHUHHQ PRHGLJGH PLM DDQ RP YHUGHU WH EOLMYHQ VSHXUHQ  ,Q PLMQ
QDYRUVLQJHQ YDQ YyyU  DI HQ YDQ  DI ³RQOLQH´ RQWPRHWWH LN YHUVFKLOOHQGH RXGHUDGLR
HQWKXVLDVWHQ HQ DUFKLHISHUVRQHHO GLH RRN HHUVW QLHW ZLVWHQ ZDW ]H OD]HQ ± HHQ VWXN RQEHNHQGH
JHVFKLHGHQLV=RQGHUKHQ]RXGLWHHQKDOIEDNNHQJHVFKULIWPHWHHQKHOHERHOYUDJHQJHEOHYHQ]LMQQXLV
KHWPHWKXQKXOSHHQVWXNEHWHUJHZRUGHQKRHZHOHUZHOQRJYUDJHQRYHUEOLMYHQ0LMQKDUWHOLMNHGDQN
GXVDDQMXOOLH1DPHQVWDDQLQGH%URQQHQOLMVWHQLNKRRSGDWLNQLHPDQGEHZXVWJHLJQRUHHUGKHE

:DDURP GH]H JHVFKLHGHQLV LQ 1HGHUODQG HHUVW YHUJHWHQ ZHUG HQ GDDUQD RQEHNHQG EOHHI LV ]HNHU HHQ
LQJHZLNNHOGHNZHVWLH'DDUZHHWLNDDQGHZHVWNXVWYDQ&DQDGDZHLQLJYDQ'DDUPDJ8DOVOH]HUHHQ
HLJHQRSLQLHRYHUYRUPHQPHWKHWYHUZHUNHQYDQGHLQKRXGYDQGLWERHNZDDUYRRULNXVWHUNWHWRHZHQV
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9RRUZRRUG

9HUDQWZRRUGLQJ

,QKRXGVRSJDYH

,QOHLGLQJ

Ä'H*DOJYDQ(LQGKRYHQ´  GRRU-DFREGH5DDGWPHWÄ9HUYROJRSGH*DOJYDQ(LQGKRYHQ´

(SLORRJ  GRRU-DFRE$ULHGH5DDGW
%LMODJHQ

Ä(HUVWH-DDUYHUVODJ%251´ZDDUVFKLMQOLMNGRRU-+GH9ULHV

Ä7HFKQLVFKH,QYHQWDULVDWLH´GRRU,'=

Ä*ROLDWKYHUVODJHQ'HUHFKWHQGHU3KLOLSVRFWURRLHQVWHUNLQJHNURPSHQ´GRRU,'=

Ä'HNOHLQH0DQ PHWHHQ&RQIHFWLHSDNNLHDQ ´GRRU/RXLV'DYLGVHQ-DFTXHVYDQ/RRQ

Ä'HXLWVSUDDNYDQ$UELWHUVLQKHWJHGLQJ3KLOLSVGH5DDGW´GRRU,'=

Ä0RHQLHEDQJZHHVQLH$OOHVVDOUHFKNRP´GRRU-DFREGH5DDGW

Ä1DEHVFKRXZLQJRSGHXLWVSUDDNYDQDUELWHUVLQKHWJHGLQJ3KLOLSVGH5DDGW´GRRU,'=

D Ä1RXEOLQN¶QEOLMHUGDJ´HQ E Ä/LHE¶9DWHUODQGNDQQVWUXKLJVHLQ´GRRU-DFREGH5DDGW

Ä+HW3KLOLSV¶URQGVFKULMYHQYDQ$SULO´9RRUORSLQJDQWZRRUGYDQ,'=
 Ä$UELWUDDO9RQQLV´
 Ä'HJUHQVEHUHLNW´GRRU--/YDQ=X\OHQ
 Ä,QJH]RQGHQ´ EULHI 
 Ä+HW6FKHPD,G]HUGD´EHVFKUHYHQGRRU,'=HQ0+HNHO
 Ä'H2FWURRLGXXUYHUOHQJG´RYHUJHQRPHQXLWÄ'H5.0LGGHQVWDQGHU´
 Ä3RORQDLVHRI)LQDOH"´ ,QJH]RQGHQ 
 Ä'H3KLOLSV/LFHQWLHV(HQ7HQGHQWLHXV%HULFKW´
 Ä,QJH]RQGHQ´ EULHYHQ 
 Ä2IILFLHHO´
 Ä(HQMDDUYDQDUEHLG´GRRU'U)/5XWJHUV
 Ä+)2QWNRSSHOLQJHQHHQ7HFKQLVFK8OWLPDWXP´GRRU,'=
 Ä.RUWYHUVODJYDQGHOHGHQYHUJDGHULQJHQYDQ1%5HQ%251´8WUHFKW-XOL
 Ä(HQNRUWHQDEHWUDFKWLQJ´GRRU--/YDQ=X\OHQ
 Ä(HQQLHXZ$UELWUDJHJHGLQJ´
 Ä'HORQWDDQJHVWRNHQ´GRRU,'=
 Ä'HLQWHUSUHWDWLHGHU2FWURRLUHFKWHQ´GRRU,'=
 Ä9HUVODJYDQGHYHUJDGHULQJYDQKHW+RRIGEHVWXXUYDQGHQ%251´$XJXVWXV
 Ä:DDURPHHQ&RPPLVVLHYRRU9RRURQGHU]RHNYDQ/LFHQWLHYULMH6FKHPD¶V"´GRRU,'=
 Ä$OV¶W8EOLHIWQLHW´ ,QJH]RQGHQ 
 Ä'HERQGHQFRQWUD3KLOLSV´2QWOHHQGDDQGH1LHXZH5RWWHUGDPVFKH&RXUDQW HQKHWYHUYROJ 
 Ä3URWRFROYDQGHEHVSUHNLQJHQPHWGHQ+HHU*GH5DDGWWH(LQGKRYHQRS'RQGHUGDJ0DDUW
´
 Ä+HWYRQQLVLQKHWSURFHV3KLOLSV/HOLH´XLWÄ5DGLREHODQJHQ´-DDUJDQJ1R0HL
 ,QYHQWDULVEODG]LMYDQHHQJHW\SGGRFXPHQW
 (HQQDRRUORJVHKXOGHEOLMNDDQ,U,G]HUGD
 'H5DDGWIDPLOLHIRWR2SD¶VHYHUMDDUGDJ0HL*RXGD
 1XLHWVVSHFLILHNSHUVRRQOLMNV
 %HVWDDQHUQRJ*5,UDGLRWRHVWHOOHQYDQGDDJ"
 2FWURRL$DQYUDJHHQ1HGHUODQGV2FWURRL
 (HQEULHIYDQRRP*HUULWPHWHHQYHU]RHN
 (QJOLVKV\QRSVLVIRUP\FKLOGUHQ DQGRWKHUVZKRGRQRWNQRZ1HGHUODQGV 
 %URQQHQOLMVWHQEHGDQNLQJHQ
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'LW ZDUH YHUKDDO LV PLMQ SRJLQJ RP DOV RXGVWH NOHLQ]RRQ HQ QDDPJHQRRW YDQ -DFRE GH 5DDGW 
 HHQVWXNMHJHVFKLHGHQLVYDQWRWMDDUJHOHGHQDDQGHYHUJHWHOKHLGWHRQWUXNNHQ'DW]RXKHHO
PDNNHOLMN RQPRJHOLMN JHZRUGHQ ]LMQ DOV LN QLHW LQ 6HSWHPEHU  HHQ RSJHYRXZGH HQ YHUJHHOGH
ÄNUDQW YDQ 2SD´ LQ KDQGHQ JHNUHJHQ KDG 0HW YRHWQRWHQ IRWR¶V NUDQWHQDUWLNHOV HQ HHQ KRRS DQGHUH
ELMODJHQLVGLWGXVHLJHQOLMNHHQJHDQQRWHHUGHKHUXLWJDYHYDQZDW2SDVFKUHHIZDDULQLNKHWYHUOHGHQZLO
ODWHQVSUHNHQLQGHKRRSGDWKHWHHQEHODQJULMNHVWUHNNLQJYRRUYDQGDDJHQYRRUGHWRHNRPVWKHHIW


'DWHUWLMGHQVGHUHJHULQJYDQ0LQLVWHU3UHVLGHQW&ROLMQLQ1HGHUODQGHHQ]HVMDDUODQJHVWULMGZDVRYHU
UDGLRRFWURRLHQ HQ OLFHQWLHV ZDDUGRRU VRPPLJHQ JHGXSHHUG ZHUGHQ ZHWHQ ZHLQLJHQ YDQGDDJ  'H
DUFKLHYHQYDQ3KLOLSVGHZLQQDDULQGLHVWULMG]LMQHU KRRJVWZDDUVFKLMQOLMNPDDURRNEHJULMSHOLMN VWRP
RYHU5HHGVYDQDISUREHHUGHLNFRQWDFWWHPDNHQPHWRXGHUDGLRHQWKXVLDVWHQGLHPLMKHHOZDWDDQ
KHWGHQNHQEUDFKWHQ9DQKHW1HGHUODQGV2PURHSPXVHXPLQ+LOYHUVXPNUHHJLNZDWLQOLFKWLQJHQLQ
 PDDNWH LN ZDW IRWRNRSLHsQ YDQ KXQ RQYROOHGLJ  VWDSHOWMH Ä%251´ ZHHNEODGHQ   +HW 0XVHXP
YRRU &RPPXQLFDWLH LQ 'HQ +DDJ YURHJHU EHNHQG DOV KHW 1HGHUODQGVH 3RVWPXVHXP  HQ KHW
6WUHHNDUFKLHI+ROODQGV0LGGHQLQ*RXGDNRQGHQPLMZHLQLJLQOLFKWLQJJHYHQ,NSUREHHUGHHHQWLMGOLMQ
RS WH PDNHQ HQ YRQG GDW LN LHWV KHHO EHODQJULMNV PLVWH YDQ Qi KHW EHJLQ YDQ   ,Q  VFKUHHI
-RUGHQ 9HUZHU HHQ 78' VWXGHQW HHQ 6FULSWLH Ä(WKLHN HQ RFWURRLHQ LQ GH MDUHQ GHUWLJ´ HQ PDDNWH
JHEUXLNYDQZDWLNKHPVWXXUGH+LMWURNGHOLMQPRRLGRRUQDDUGHSUREOHPDWLHNYDQYDQGDDJ




$OV WLHQGHUMDULJHQ LQ 3RWFKHIVWURRP 7UDQVYDDO 8QLH YDQ 6XLG$IULND MD ]R KHHWWH KHW WRHQ  ZHUGHQ
PLMQEURHU$ULH JHE HQLN JHE GRRURQ]HYDGHU7KHR  YHUWHOGGDWHUWXVVHQGH
VSXOOHQ GLH PHW RQ]H HPLJUDWLH LQ -XOL  PHHJHNRPHQ ZDUHQ RRN HHQ EOLNNH WURPPHOWMH ZDV PHW
SDSLHUHQYDQYURHJHUÄRYHU2SDHQ3KLOLSV´9DGHUZLOGHGDDUHLJHQOLMNQLHWRYHUSUDWHQKLM]HLGDWZLM
QRJWHMRQJZDUHQRPHULHWVYDQWHEHJULMSHQ2Q]HPRHGHU6DUD JHERUHQ6LHEHO   ZLVWHU
ZHLQLJYDQZDQWKHWZDVDOOHVJHEHXUGYRRUGDWRQ]HRXGHUVHONDDURQWPRHWWHQLQ


:LMZLVWHQKHHOJRHGGDW2SDVDPHQPHWRRP*HUULW  HHQUDGLR]DDNÄ:HVWPLQVWHU5DGLR´LQ
*RXGDKDGGHQ 9RRURQ]HHPLJUDWLH JLQJHQZH ZHOHHQVHHQ =DWHUGDJYDQ$OSKHQDDQGHQ5LMQ QDDU
*RXGDZDDUZHRSGHDFKWHU]ROGHUYDQÄGH]DDN´ :LMGVWUDDW PRFKWHQVSHOHQ'DDUODJHQGLQJHQ
]RDOVRXGHVSRHOHQHQVFKDNHODDUVHQRRNHHQWRHWHUYDQHHQ+LV0DVWHU¶V9RLFH " JUDPPRIRRQGLHLN
QDDUKXLVPRFKWQHPHQ2SDHQ2PDRRP*HUULWHQWDQWH0LHQZRRQGHQWRHQWH3HSHUVWUDDWHHQ
KXXUKXLV  1D GH HPLJUDWLH KDGGHQ PLMQ RXGHUV DOOHHQ PDDU EULHIZLVVHOLQJ PHW KXQ RXGHUV EURHUV
]XVVHQHQYHUGHUHIDPLOLHHQKHHOVRPVHHQHQNHONODQNEDQGMHPHW.HUVWIHHVWJHPDDNWGRRURRP*HUULW

1DGHKRJHUHVFKRROJLQJLNNPYDQKXLVDILQ3UHWRULDYRRUFLYLHOLQJHQLHXUVWXGHUHQ$ULHEOHHI
WZHHMDDUODWHUWKXLVWLMGHQV]LMQVWXGLH+HWLVHUJMDPPHUGDWHUODWHUQRRLWPHHUHHQJHOHJHQKHLGNZDP
RP ÄKHW YHUOHGHQ´ PHW 9DGHU XLW WH SUDWHQ  $ULH YHUWURN QDDU (QJHODQG YRRU YHUGHUH VWXGLH LQ 
0RHGHUVWLHUILQ9DGHUKHUWURXZGHLQHQVWLHUIQRJDOKHHORQYHUZDFKWVLQ0LMQYURXZ
/\GLD JHERUHQYDQ7RQGHU HQLNHPLJUHHUGHQPHWRQ]HYLHUNLQGHUHQQDDU&DQDGDLQ0LMQ
VWLHIPRHGHU%HWW\NHHUGHODWHUQDDU1HGHUODQGWHUXJHQVWXXUGHPLMYLDPLMQKDOI]XVWHU*HD JHE 
GLH QX RRN LQ 1HGHUODQG ZRRQW HHUVW HHQ VWDSHO RXGH EULHYHQ YDQ GH RRUORJVMDUHQ HQ ZRQGHU ERYHQ
ZRQGHURQODQJVRRNÄ'H*DOJYDQ(LQGKRYHQ´ 7RHQLNGDWODVNRQLN HHQSDDUQDFKWHQQLHWVODSHQ
9RRUGHYROWRRLLQJYDQGLWZHUNEH]RFKWHQ/\GLDHQLNLQ6HSWHPEHUGHDUFKLHYHQLQ1HGHUODQG

=RQGHURPXODQJHUWHODWHQZDFKWHQZLOLNGXVQX2SDDDQKHWZRRUGVWHOOHQ
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0U03/6WHHQEHUJKHWKDQV0LQLVWHUYDQ(FRQRPLVFKH=DNHQ
,U():9|OWHU5LMNVDPEWHQDDUELMKHW+RRIGEHVWXXUYDQ3RVW7HOHJUDDIHQ
7HOHIRRQWH¶V*UDYHQKDJH

YHURRUGHHOHQHHQPLGGHQVWDQGHURSYHU]RHNYDQ3KLOLSVWRWHHQJHOGERHWHYDQGXL]HQGJXOGHQSOXV
I±DUELWHUVORRQSOXVGHNRVWHQSOXVUHQWHSOXVHQ]

'(5(*((5,1*Ä1,(7%(92(*'´'(167523'2257(61,-'(1
3+,/,36'('(5'(75,80)((57(1(;(&87((57
((167$$7,1'(167$$7
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'(/('(1'(592250$/,*(%21'(19$15$',2+$1'(/$5(1
'(1('(5/$1'6&+(3(56

2SJHGUDJHQGRRU-'(5$$'7 YHUGUXNWEHURRLG



5DGLRKDQGHODDUELMGHJUDWLH*RGV
WH*28'$
HQRQWHHUG


Ä'DWLNWRFKYURRPPDJEOLMYHQ8ZGLHQDDUW¶DOOHUVWRQG
Ä'HWLUDQQLHYHUGULMYHQ'LHPLMPLMQKHUWGRRUZRQGW´


,1+28' 

+HWHHUVWHGUDPD GHERQGVJHVFKLHGHQLV




+HWWZHHGHGUDPD L 
PLMQHHUVWHSURFHV




PLMQWZHHGHSURFHV




KHWPLQLVWHUEULHIMH




PLMQGHUGHSURFHV
LL 
KHWEHURHSRSGHUHJHHULQJ
FRUUXSWLH
GHEHYRHJGHPLQLVWHU
GHRQEHYRHJGHPLQLVWHU
GHH[HFXWLH
LLL  KHWFKULVWHOLMNFRPPXQLVPH




PLMQ DDQ NODFKW
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1DGDW ZH RQV RSVFKULIW KHEEHQ QHHUJHVFKUHYHQ GDW 8 DO GDGHOLMN KHHO ZDW WH GHQNHQ ]DO JHJHYHQ
KHEEHQ ]XOOHQ ZH DDQVWRQGV PHW GH GHXU LQ KXLV YDOOHQ HQ WUDFKWHQ RS SRSXODLUH ZLM]H 8 HHQ WZHHWDO
GUDPD¶VYRRURRJHQWHVFKLOGHUHQGLH]LFKGHODDWVWHMDUHQLQRQVYULMH1HGHUODQGZDDULQRQ]HYDGHUHQ
MDDUJHVWUHGHQKHEEHQWHJHQ)LOLSVGHQWZHHGHQKHEEHQDIJHVSHHOG
:DDU DOOH KRRJHU EHURHS YUXFKWHORRV LV JHZHHVW GRH LN WKDQV HHQ EHURHS RS GH UHFKWEDQN GHU
SXEOLHNHRSLQLH
+HW LV RP HHQ JRHG RYHU]LFKW WH NULMJHQ QRRGLJ GDW LN HHUVW DOV LQOHLGLQJ LQ NRUWH WUHNNHQ GRH
YRRUDIJDDQ GH JHVFKLHGHQLV GHU UDGLRERQGHQ KHW HHUVWH GUDPD  RP GDDUQD KHW WZHHGH GUDPD WH
EHKDQGHOHQ


'(%21'6*(6&+,('(1,6

'HVWULMGYDQ3KLOLSVPHWGHERQGHQ
(HQLJHMDUHQQDGHQJURRWHQZHUHOGRRUORJZHUGHQGRRUVRPPLJHDPDWHXUVGHJHKHLPQLVVHQYDQGH
ÄGUDDGORR]H´EHVWXGHHUG*LMNHQW]HQRJZHOXLW8ZHLJHQRPJHYLQJGLHMRQJHOXLGLHPHWHHQSDDU
VSRHOHQGUDDGNORVMHVNULVWDOOHQHQODWHUODPSMHVPX]LHNQDDUYRUHQWRRYHUGHQ
'H]H DPDWHXUV KDGGHQ KXQ ÄIDEULHN´ PHHVWDO RS GHQ ]ROGHU  8LW GH]H FDWHJRULH YDQ WHFKQLVFK
DDQJHOHJGHPHQVFKHQ]LMQYRRU¶WPHHUHQGHHOGHUDGLRKDQGHODUHQYDQWKDQVYRRUWJHNRPHQ
6RPPLJH YDQ KHQ VWRQGHQ LQ JHUHJHOGH FRUUHVSRQGHQWLH PHW 3KLOLSV WH (LQGKRYHQ WRHQ QRJ HHQ
IDEULHN YDQ XLWVOXLWHQG YHUOLFKWLQJVODPSHQ HQ EUDFKWHQ 3KLOLSV RS KHW LGHH RRN UDGLRODPSHQ WH JDDQ
IDEULFHHUHQ
'HSLRQLHURSUDGLRJHELHG,U++6j6WHULQJD,G]HUGDWH¶V*UDYHQKDJHOHHUGHLQGLHQWLMG
3KLOLSV KHW IDEULFHHUHQ YDQ UDGLRODPSHQ ]RRGDW ]HOIV GH HHUVWH 3KLOLSV UDGLRODPSHQ JHPHUNW ZDUHQ
3KLOLSV,GHH]HW 'H]H,U,G]HUGDZHUGODWHUPLMQWHFKQLVFKUDDGVPDQ 



,U++6j6,G]HUGD
=HQGHU3&**%HXNVWUDDW'HQ+DDJ15&1RY

,QGLHQJRHGHQÄRXGHQWLMG´WRHQ3KLOLSVGHDPDWHXUVHQKDQGHODUHQQRJQRRGLJKDGDOWKDQVEOLMNJDI
]H QRRGLJ WH KHEEHQ EHVWRQG HU HHQ OHYHQGLJH JHGDFKWHQZLVVHOLQJ WXVVFKHQ GH DPDWHXUV GH MRQJH
UDGLREHGULMYHQHQ3KLOLSV



'H(QJHOVHWHUP³5DGLR6KDFN´"$OGHYRHWQRWHQ]LMQYDQPLMQKDQGHQVWDDQQLHWLQGHÄXLWJDYH´YDQ
 'H ZHUHOGSUHPLqUH YDQ HHQ RSHQEDUHUDGLRXLW]HQGLQJ ZHUG GRRU ,U ,G]HUGD   YHU]RUJG YDQXLW ]LMQ
ZRRQKXLVVWXGLRODERUDWRULXPWH%HXNVWUDDWLQ'HQ+DDJRS1RYHPEHU'HHHUVWH$PHULNDDQVH
RSHQEDUHUDGLRXLW]HQGLQJHQNZDPHQSDVLQ1RYHPEHULYPGHSUHVLGHQWVYHUNLH]LQJHQYDQGDWMDDU
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3KLOLSVPDDNWHEYHHQQLHXZHODPS]RQGGLHDDQGHPHHVWYRRUDDQVWDDQGHWHFKQLFLWHUEHSURHYLQJ
HQ ]LM RS KXQ EHXUW JDYHQ KXQ UDSSRUWHQ  +DQGHODUHQ GLH (QJHOVFKH ODPSHQ JHEUXLNWHQ ZHUGHQ GRRU
3KLOLSV EHZHUNW PHW KHW PRWLHI ÄNRRSW 1HGHUODQGVFK IDEULNDDW´ HQ ÄEHYRRUGHHO GH QDWLRQDOH
LQGXVWULH´HQLQGHUGDDG]HGHGHQKHWRRNRQGHUJHWHHNHQGHHHQDDQJHQDPHYHUVWDQGKRXGLQJGHUKDOYH
GLHHFKWHUZUHHGZHUGYHUVWRRUGZDQWWHUZLMOLQPLGGHOVPHHUGHUHDPDWHXUV]RRYHUJHYRUGHUGZDUHQ
GDW ]H HHQ EORHLHQG UDGLREHGULMI JHNUHJHQ KDGGHQ KDG 3KLOLSV SODQQHQ JHVPHHG RP GHQ JHKHHOHQ
1HGHUODQGVFKHQUDGLRKDQGHOLQERHLHQWHVODDQQLHWDOOHHQGRFKRRNRQJHNHQGGUXNNHQGHEHODVWLQJHQ
RSWHOHJJHQ
'DDUWRHKDG3KLOLSVDFKWHUGHQUXJGLHUKDQGHODUHQRPLQ$PHULNDHHQLJHRFWURRLHQRSJHNRFKWGLH
RQPLVEDDU]LMQYRRUGHQERXZYDQUDGLRWRHVWHOOHQ
0HW GH]H WZHHGHKDQGVSDWHQWHQ GLH QRFKWDQV YDQ JURRWH EHWHHNHQLV ZDUHQ LV 3KLOLSV LQ GH
PDFKWVSRVLWLHJHNRPHQGLHJHOHLGKHHIWWRW
GHPHHVWDINHXUHQVZDDUGLJHH[FHVVHQ
:DWLVWRFKKHWJHYDO"
,QSODDWVYDQGHJHQHQDDQZLHQGH]HILUPDKDDURSNRPVWWHGDQNHQKDGRSHHQZDDUGLJHZLM]HWH
EHKDQGHOHQZHUGKXQKHWPHVRSGHNHHOJH]HW
,N]HOI KDGMXLVW HHQEHVWDDQGEHGULMI DDQ GH :HVWKDYHQ DOKLHU JHOLTXLGHHUG RP PLM JHKHHO RS GHQ
DDQPDDNYDQUDGLRWRHVWHOOHQWRHWHOHJJHQ
9LMIMDDUKDGLNUHHGV DQGHUHQQRJLHWVODQJHU UDGLRWRHVWHOOHQJHERXZGHQDIJHOHYHUGWRHQ3KLOLSV
QRJJHHQHQNHOWRHVWHOERXZGH
3ORWVHOLQJ YHUVFKHHQ HHQ FLUFXODLUH YDQ 3KLOLSV ZDDULQ DDQ GHQ UDGLRKDQGHO ZHUG EHULFKW GDW KHW
ERXZHQYDQUDGLRWRHVWHOOHQ]RQGHUWRHVWHPPLQJYDQ3KLOLSVYHUERGHQZDVHQGDW]HGXVOLFHQWLH

EHODVWLQJ ]RXGHQJDDQKHIIHQ
.RUW GDDUQD ZHUG GRRU KHW
EHVWXXU YDQ GHQ 1HGHU
ODQGVFKHQ %RQG YDQ 5DGLR
KDQGHODUHQ GH 1%5  PHGH
GHHOLQJ DDQ KDDU OHGHQ JHGDDQ
GDW KHW EHVWXXU PHW 3KLOLSV
KLHURYHUKDGRQGHUKDQGHOGHQWRW
RYHUHHQVWHPPLQJZDVJHNRPHQ
+HWFRQWUDFWGDW3KLOLSVPHW
GH UDGLRKDQGHODUHQ ZLOGH
DIVOXLWHQ EHKHOVGH YRONRPHQ
HFRQRPLVFKHVODYHUQLM
3KLOLSV HLVFKWH YRRU ]LFK KHW
 UHFKW RS GHQ JHKHHOHQ UDGLR

KDQGHOLQ1HGHUODQGRQGHU]LMQ



'DWJHEHXUGHDOLQ,QNRFKW3KLOLSVGH1HGHUODQGVFKH6HLQWRHVWHOOHQIDEULHN 16) WH+LOYHUVXP
GDWHHQILOLDDOZHUGHQLQQRJOLFHQWLHSODDWMHVEHWDDOGH%HLGHILUPDVEHJRQQHQUDGLR¶VWHERXZHQLQ

,QEHJRQQHQ*HUULWGH5DDGW  HQ]LMQRXGHUHEURHUV3LHWHUHQ$ULHLQ*RXGDHHQPHXEHOHQ
PDWUDVVHQIDEULHNODWHURRNHHQVWRRPHULMHQIXPLJDWLHEHGULMI$OVMRQJVWHHQHQLJH]RRQ RXGVWHEURHU/HHQGHUW
RYHUOHHGDDQWXEHUFXORVHWZHHMRQJHUHEURHUWMHV$ULH&RUQHOLVHQ3LHWHUVWLHUYHQHUJMRQJ QDP2SDGHILUPDRYHU
LQ=XVVHQ%HUWKD%HWVHQ$DOWMHWURXZGHQHQYHUOLHWHQ*RXGD]XV/HHQDZHUGVFKRROMXIIURXZLQ$OIHQHQ
ODWHURRN*RXGD±]LHGHIRWRYDQYRHWQRRW

8LWGH1LHXZH5RWWHUGDPVFKH&RXUDQW9ULMGDJ1RYHPEHUEO'
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FRQWU{OHWHEUHQJHQGRRURPPDDULHWVWHQRHPHQELM
LHGHUHQ UDGLRKDQGHODDUOLFHQWLHQHPHU GHQ YRRUUDDG RS
WHQHPHQEDODQVWHNXQQHQPDNHQNRUWRPHHQFRQWU{OH
]RR LQWHQV GDW GH]H QLHW DDQYDDUGEDDU ZDV  'H]H
JHGDFKWH ]HOIV YDQ KHW RSPDNHQ YDQ GHQ NRVWSULMV
GHUWRHVWHOOHQELMKDDUFRQFXUUHQWHQOHHIWQRJLQKHW
EUHLQGLHUKHHUHQ=LMWUDFKWHQGH]HNRVWZDWKHWZLOWH
YHUZH]HQOLMNHQ+LHURYHUODWHU
*LMYUDDJWRQZLOOHNHXULJZDWGLWWHPDNHQKHHIWPHW
KHW JHYHQ YDQ ERXZYHUJXQQLQJ HQ OLFHQWLHKHIIHQ"  -D
ZDDUOLMNGDWKHEEHQZLMRQV]HOIRRNDIJHYUDDJG
0HQ PRHW ZHO YRONRPHQ YHU]HNHUG ]LMQ YDQ ]LMQ
PDFKWVSRVLWLHRPPHW]XONHHQHLVFKWRWWHQUDGLRKDQGHO
WHGXUYHQNRPHQ

(QZHONYHUZHHUKDGGHKDQGHO"





$OOHHQKDDUPDFKWDOVRUJDQLVDWLH
1XLVXLWKHWYHUORRSGHURQGHUKDQGHOLQJHQYDQKHW
1%5EHVWXXU PHW 3KLOLSV JHEOHNHQ GDW HHQVGHHOV GLW
EHVWXXU QLHW WHJHQ 3KLOLSV ZDV RSJHZDVVHQ HQ
DQGHU]LMGV GDW 3KLOLSV ]HOIV UHHGV ODQJ GDDULQ ]LMQ
LQYORHG KDG GRHQ JHOGHQ SHQHWUDWLRQ   7URXZHQV YDQ
GLHQ ERQG NRQGHQ RRN DJHQWHQ YDQ 3KLOLSV OLG ]LMQ HQ
ZDUHQRRNOLGKHWZHONLQKHWEHVWXXU]LMQDIVSLHJHOLQJ
YRQG
)HLWHOLMNZDUHQZHUHHGVYHUNRFKWZDQWKHWEHVWXXU
ZDVKHWUHHGVPHW3KLOLSVRYHUKHWOLFHQWLHFRQWUDFWHHQV
JHZRUGHQ ]RRGDW GH OHGHQYHUJDGHULQJ PDDU KDG WH
VOLNNHQ
*H JHYRHOW KRH JHYDDUOLMN KHW YRRU RQV YULMH
KDQGHODUHQJHZRUGHQZDV
2IKHWFRQWUDFWLQGHOHGHQYHUJDGHULQJ]RXZRUGHQ
DDQYDDUG ]RX JHKHHO HUYDQ DIKDQJHQ RI GH 3KLOLSV
DJHQWHQGHPHHUGHUKHLGKDGGHQRIQLHW
6WHPGH GH OHGHQYHUJDGHULQJ LQ PHHUGHUKHLG YyyU
GDQZDUHQGHKDQGHODUHQWRHVWHOERXZHUVVODDI6WHPGH
GH PHHUGHUKHLG WHJHQ« GDQ ]RX KHW GDJYDDUGLJLQJHQ
UHJHQHQ  'DJYDDUGLJLQJHQ YDQZHJH RFWURRLLQEUHXN
HQGHGDDUDDQYHUERQGHQHLVFKWRWVFKDGHYHUJRHGLQJ 
(UJLQJHQWRHQ]HOIVJHUXFKWHQGDWHUDOOHHQLQ'HQ
+DDJDOGHUWLJ]RXGHQZRUGHQJHGDJYDDUG
:H KHEEHQ RS GLH YHUJDGHULQJ RPGDW ZH DOV
ERXZHUVLQGHPHHUGHUKHLGZDUHQKHWEHVWXXUQDDUKXLV
JHVWXXUG  +HW EHVWXXU VWHOGH QDPHOLMN GH SRUWHIHXLOOH
NZHVWLHWHHNHQHQRIZLMJDDQKHHQ






8LWGHUXEULHNÄ8KHEWWRFK¶Q5DGLR"´5RWWHUGDPVFK1LHXZVEODG2FWREHUEO
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=RRYHUZDVKHWUHHGVPHWGHQ3KLOLSVLQYORHGLQGHQERQGJHNRPHQ:LMNR]HQÄQLHWWHHNHQHQ´GXV
JLQJKHWEHVWXXUKHHQRVWHQWDWLHIRSVWDDQGHQYRHWHQOLHWGHYHUJDGHULQJEHVWXXUORRVDFKWHU
6WHO8YRRUZHZHUGHQGRRUGHQYRRU]LWWHUGHQKHHUYDQ6DQWHQYDQ$PVWHUGDPLQRQ]HQVSUHHNWLMG
JHUDQWVRHQHHUG

2RNLNNUHHJPLQXWHQRPPLMQEHVWDDQPLMQOHYHQWHYHUGHGLJHQ
,N ZHHV HU PLMQ PHGHOHGHQ RS GDW ZH QLHW DDQ KHW QRRGORW ZDUHQ SULMVJHJHYHQ GDW ZH JHHQ
UDGLRKDQGHODUHQ ZDUHQELM GH JUDWLH YDQ 3KLOLSV PDDUELM GH JUDWLH *RGV HQ GDW ZH XLW *RGV KDQG HQ
RQGHU=LMQYRRU]LHQLJEHVWHORQ]HEHGULMYHQ]RXGHQYRRUW]HWWHQWHUZLMOZHPHW3KLOLSVRSQLHXZ]RXGHQ
RQGHUKDQGHOHQRPGDWZHKXQYRRUZDDUGHQRQDDQQHHPHOLMNYRQGHQ
:DW KHW UHVXOWDDW ZDV ]HLGH LN UHHGV KHW EHVWXXU JLQJ KHHQ GDDU KHW YRRUVWHO YDQ ¶W EHVWXXU ZHUG
YHUZRUSHQ
(HQ QLHXZ EHVWXXU ZHUG JHNR]HQ HQ RPGDW ZH HHQ ERQG ZLOGHQ KHEEHQ ZDDUYDQ JHHQ 3KLOLSV
DJHQWHQGRFKDOOHHQRQGHUQHPHUVOLGNRQGHQZRUGHQKHEEHQZHGH%251 %RQGYDQ2QGHUQHPHUV
LQ GH 5DGLREUDQFKH LQ 1HGHUODQG  RSJHULFKW ZDDUYDQ RQGHUJHWHHNHQGH PHW PHHUGHUHQ LQ ¶W EHVWXXU
ZHUGJHNR]HQ
'LUHFWZHUGHQGHRQGHUKDQGHOLQJHQPHW3KLOLSVDDQJHNQRRSWGRFKZDDUGH]HQLHWYORWWHQHQ3KLOLSV
DOGRRURYHUHHQNRPVWLJ GHEHNHQGH3KLOLSVPHWKRGHPHWGHGDJYDDUGLQJHQGUHLJGHZHUGHHQEHURHS
JHGDDQ RS GHQ 5HJHHULQJ RPGDW HHQ QLMYHU YRONVGHHO LQ QRRG YHUNHHUGH HQ GUHLJGH WHQ RQGHU WH
JDDQ
+HEWJHQXOH]HUHHQLQGUXNRQWYDQJHQYDQGHZLM]HZDDURS3KLOLSVRSWUHHGW"=RRMDODDWLN8
GDQPRJHQ]HJJHQGDWGLWQRJPDDUNLQGHUVSHOLV
7RFKPRHWJHGLWEHJLQJRHGLQ8RSQHPHQ'HQNW8]LFKHHQVLQGDWPHHUGHUHILUPD¶VUHHGVMDDU
ODQJ WRHVWHOOHQ ERXZGHQ KXQ EHGULMI KDGGHQ RSJHERXZG KXQ JHOG HULQ KDGGHQ JHVWRNHQ SHUVRQHHO
KDGGHQ DDQJHQRPHQ ]LFK JHKHHO KDGGHQ JHwQVWDOOHHUG«« GDW 3KLOLSV WRHQ QRJ JHHQ HQNHO WRHVWHO
ERXZGH HQ GDQ LQ HHQV GRRU 3KLOLSV RS GHQ QHN JHVSURQJHQ WH ZRUGHQ PHW GHQ HLVFK WHHNHQHQ RI
KDQJHQ
7HHNHQHQKLHOGLQGDWPHQJHKHHORQGHUGHFRQWU{OHYDQ3KLOLSVNZDP]LFK]HOIQLHWPHHUZDVHQ
DDQ3KLOLSVEHODVWLQJ]RXPRHWHQEHWDOHQWLHQPDDOPHHUGDQDDQKHW5LMN
1HHPDDQGDWPHQLQHHQEHGULMIGDWWRHVWHOOHQSHUMDDUERXZWFLUFDIEHODVWLQJEHWDDOW
ZHOQXGDQPRHVWPHQDDQ3KLOLSVIEHWDOHQ
,V¶WZRQGHUGDWPHQ]LMQEHGULMILQJHGDFKWHQUHHGV]DJWHQRQGHUJDDQ"
1LHWWHHNHQHQKLHOGLQGDWPHQRSVWDDQGHQYRHW]RXJHGDJYDDUGZRUGHQZHJHQVRFWURRLEUHXNHQ
¶WSURFHVQDWXXUOLMNYHUOLH]HQ]RXHQYHURRUGHHOG]RXZRUGHQWRWERHWHEHWDOLQJHQ]HQ]GXVKDQJHQ
0HQ PRHW GDDURP WKDQV GHQ UDGLRKDQGHODDU QLHW YHUZLMWHQ GDW KLM PHW 3KLOLSV JHHQ JRHGH
YULQGHQ LV JHEOHYHQ ZDQW ZDDUOMN GDQ ]RX PHQ PHW GHQ ÄGXYHO´ ZHO JRHGH YULQGHQ NXQQHQ
EOLMYHQ  'H]H XLWGUXNNLQJ EHGRHOW QLHW 3KLOLSV HHQ GXYHO WH QRHPHQ GRFK EH]LJHQ ZH DOV JHsLNWH
1HGHUODQGVHXLWGUXNNLQJ 
1LHWVPLQGHUGDQGHEHVWDDQVPRJHOLMNKHLGYDQGHQUDGLRKDQGHOZHUGEHGUHLJG
'LW]DJRRN=([FPLQLVWHU9HUVFKXXULQGHVWLMGVPLQLVWHUYDQ$UEHLG+DQGHOHQ1LMYHUKHLG
RSZLHQVEHPLGGHOLQJHHQEHURHSZHUGJHGDDQ



=LH%LMODJHZDDULQHHQMDDUODWHU -DQXDUL EHVFKUHYHQZHUGKRHGH%251RQWVWRQG
'HGRHOVWHOOLQJYDQ2SD¶VEHGULMIÄ*GH5DDGWYRRUKHHQ*HEUGH5DDGW´ZDVRS0HLXLWJHEUHLGPHW
ÄKDQGHOLQUDGLRWRHVWHOOHQLQVWDOODWLHVHQRQGHUGHOHQ´'HQDDPÄ*RXGVFKH5DGLR,QGXVWULH*GH5DDGW´ZHUG
JHEUXLNWYDQDI-DQXDUL ,QOLFKWLQJ.DPHUYDQ.RRSKDQGHOHQ)DEULHNHQGRVVLHUYLD*LGL9HUKHLMHQ 

0U7-9HUVFKXXU  5.630LQLVWHUYDQ$UEHLG+DQGHOHQ1LMYHUKHLG  0LQLVWHUYDQ
(FRQRPLVFKH=DNHQHQ$UEHLG  HQ0LQLVWHUYDQ(FRQRPLVFKH=DNHQ  
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+HHIWGDQHHQRFWURRLKRXGHUJHHQUHFKWHQ"=HHU]HNHURIGHRFWURRLHQEHVFKHUPHQHLJHQRIDQGHUH
XLWYLQGLQJHQGLHPHQJHNRFKWKHHIWUHFKWHQKHHIWPHQGRFKPHQNDQJHEUXLNHQPLVEUXLNPDNHQYDQ
]LMQUHFKWHQ
:DV3KLOLSVYDQKHWEHJLQDIWRHVWHOERXZHUJHZHHVW]RRKDGGHQJHJDGLJGHQDOYRUHQKXQEHGULMYHQ
RS WH ERXZHQ EHOHHIG RP ERXZYHUJXQQLQJ YRRU UDGLRWRHVWHOOHQ DDQ 3KLOLSV NXQQHQ YUDJHQ HQ KDG
3KLOLSV GH]H NXQQHQ ZHLJHUHQ PHW GH PHGHGHHOLQJ ]HOI LQ GH SURGXFWLHEHKRHIWH WH NXQQHQ YRRU]LHQ
ZDDUQD GH DDQYUDJHUV VWLO PHW KXQ EHVWDDQGH EHGULMYHQ KDGGHQ GRRUJHJDDQ HQ ]LFK RS HHQ RI PHHU
DQGHUH DUWLNHOHQ KDGGHQ WRHJHOHJGGRFK ]RR VWRQG GH ]DDN QLHW ]RR LV GH KLVWRULH QLHW  'LH LV ZHO
HYHQWMHVDQGHUV
9LMIMDUHQODQJKDGGHQYHOHQUHHGVWRHVWHOOHQJHERXZG3KLOLSVQLHW9DQRFWURRLHQYDQ3KLOLSVZLVW
PHQQLHWDI3KLOLSVPRHGLJGHGHQWRHVWHOERXZDDQ]DJ]HOIVGHQJURHLGLHUEHGULMYHQHQZLVWPHWGLH
RFWURRLHQ GLH KLM LQPLGGHOV KDG RSJHNRFKW GHQ UDGLRKDQGHO LQ ]LMQ PDFKW WH KHEEHQ GDDU EXLWHQ GLH
RFWURRLHQQLHWNRQJHERXZGZRUGHQ
7RHQ HHQPDDO GH EHGULMYHQ JHFRQVROLGHHUG ZDUHQ NZDP 3KLOLSV PHW ]LMQ RQPHQVFKHOLMNH
PDFKWVPLGGHOHQ
'HZHWZDVWHJHQKDDUHLJHQ PLVEUXLNQLHWEHVFKHUPG(ONPLVEUXLN YDQUHFKWVFKLMQWGRRUGH
ZHWQLHWVWHHGVWHNXQQHQZRUGHQRQGHUYDQJHQ
:LH LQ 1HGHUODQG PDDNW RRN ]XON HHQ ÄJHEUXLN´ YDQ GH RFWURRLZHW"  +HHIW 8 RRLW YDQ DQGHUH
ILUPD¶VLQ1HGHUODQGJHKRRUGGLH]RRRSWUHGHQ"













 9yyU  EHVWRQG HU LQ 1HGHUODQG HLJHQOLMN JHHQ ZHW RS RFWURRLHQ ]RDOV LQ DQGHUH (XURSHVH ODQGHQ HQ GH
96$  'H 5LMNVRFWURRLZHW YDQ  WUDG LQ ZHUNLQJ LQ  HQ ZHUG LQ KHUWURNNHQ RPGDW KHW (XURSHHV
2FWURRLEXUHDXYDQKHWDDQWDO1HGHUODQGVHRFWURRLDDQYUDJHQGUDPDWLVFKGHHGDIQHPHQ'H5LMNVRFWURRLZHW
YDQKHHIWDOOHHQPDDUHHQUHJLVWUDWLHV\VWHHPPHWHHQDUFKLHIYDQKHWYHUOHGHQ=LH%LMODJH
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:LM KHEEHQ RQV GXV RS GHQ PLQLVWHU EHURHSHQ GLH WRRQGH HHQ KDUW WH KHEEHQ HQ ]HNHU ZHO ZLVW
ZHONYOHHVFKKLMPHW3KLOLSVLQGHNXLSKDG
%HYRHJGRIQLHWEHYRHJG]LMQH[FHOOHQWLHKHHIW]LFKPHWGH]DDNLQJHODWHQ
=HYHQ PDDO RS HHQ GDJ ZHUGHQ GH RQGHUKDQGHOLQJHQ GLH GH YRRU]LWWHUV YDQ EHLGH ERQGHQ PHW GH
KHHUHQ YDQ 3KLOLSV RS KHW PLQLVWHULH YRHUGHQ DIJHEURNHQ  'H SRVLWLH YDQ GH]H ZRRUGYRHUGHUV ZDV
XLWHUVWKDFKHOLMNZDQW]LMKDGGHQJHHQHQNHOYHUZHHUJHHQHQNHOZDSHQLQGHQVWULMGGDQGHVROLGDULWHLW
GHURUJDQLVDWLH
3KLOLSVJDIWRHWHQRS]LFKWHYDQKHWEHGUDJGHUWHEHWDOHQOLFHQWLH]RRGDWGH]HWHUXJOLHSYDQI
WRW I  GRFK LQ SULQFLSH EOHHI GH NQHFKWLQJ GH FRQWU{OH GH LQPHQJLQJ LQ GH EHGULMYHQ
JHKDQGKDDIG
=RRNZDPWHURQ]DOLJHUXUHKHW9(5'5$*9$19(56$,//(6
RQGHUGHEHGUHLJLQJGHUEDMRQHWWHQ
LQGHQYRUPYDQGDJYDDUGLQJHQGLHDQGHUVGLUHFW]RXGHQZRUGHQXLWJHEUDFKWWRWVWDQG


(FKWHU DOOHHQ GH 5DDGW XLW *RXGD ]RX JHHQ OLFHQWLH
NULMJHQ+RRUWJLMGLWOH]HU"
Ä'DQ NRPW HU QLHWV YDQ´ ZDV KHW ZHGHU DQWZRRUG GHU
ZRRUGYRHUGHUV  :HOQX GDQ ]RX GH 5DDGW RRN OLFHQWLH
NULMJHQ
7RHQ JDYHQ GH ERQGVYRRU]LWWHUV KHW SDURRO ÄWHHNHQHQ´
KHW NRQ QLHW DQGHUV  7HHNHQHQ KHW NQHFKWLQJVFRQWUDFW PHW
]LMQ ULJRXUHX]H ERHWH HQ FRQWU{OHEHSDOLQJHQ HQ ZLH QLHW
WHHNHQGHVWRQGEXLWHQGHUHJHOLQJPHWGHRUJDQLVDWLHHQZHUG
GXV DDQ GH RQJHQDGH YDQ 3KLOLSV SULMVJHJHYHQ  'LHQV ]DDN
]RXJHZLVWHQJURQGHJDDQ
,N NRQ QLHW MXLFKHQ ZDQW :,( -8,&+7 20 ((1
9(5'5$*9$19(56$,//(6"
,NKDGKHWODQGRPRSYHU]RHNYDQGHQUHGDFWHXUYDQRQV
ERQGVRUJDDQ PLMQ SRUWUHW RS WH ]HQGHQ GRFK EH]ZHHN YRRU
GLHQV DDQGUDQJ HQ VFKUHHI RPGDW PHQ HHQ ELMGUDJH YDQ PLM
YHUODQJGH  RQGHU GDW SRUWUHW Ä0RH QLH EDQJ ZHHV QLH ««
$OOHV]DOUHFKNRP´
2P GHQ YHUGHUHQ LQKRXG YDQ GLW HSLVWHO WH EHRRUGHOHQ LV
 KHWYRRUDOOHVQRRGLJGDWPHQKHWYROJHQGHLQ¶WRRJKRXGW




(HQYHUVODJRYHUHHQOHGHQYHUJDGHULQJYDQGHKHOH%251VDPHQPHW1%5OHGHQ QDGH]XLYHULQJ GDW
JDDWRYHUSUREOHPHQPHWDUWLNHOYDQGHRYHUHHQNRPVWGLHNRUWGDDUQDEOLMNEDDUZHHUZHUGYHUDQGHUG8LWGH
UXEULHNÄ8KHEWWRFKHHQ5DGLR"´5RWWHUGDPVFK1LHXZVEODG0DDUWEO

(HQYHUVODJRYHUHHQYHUJDGHULQJYDQGH$IGHOLQJ5RWWHUGDPYDQGH%2518LWGHUXEULHNÄ8KHEWWRFKHHQ
5DGLR"´5RWWHUGDPVFK1LHXZVEODG0DDUWEOPHWHHQYHUZLM]LQJQDDUÄKHWQLHXZHFRQWUDFW´

=LHYRHWQRRWYRRUPHHURYHUKHWEHURHSRSGHUHJHULQJ

'LWEHWHNHQGHGXVUHHGVHHQYHHUWLJSURFHQWYHUPLQGHULQJYDQ3KLOLSV¶RRUVSURQNHOLMNYHUHLVWHOLFHQWLHEHGUDJ

,Q%LMODJHLVHHQFRPPXQLTXpYDQ3KLOLSVDOVRSVRPPLQJYDQGHRYHUHHQNRPVWRYHUJHQRPHQ=LHGDDUGH
GHWDLOVYDQGHOLFHQWLHVSHUODPSYRHWHQGDWGLWYRRUELMQDWLHQMDDUJHOGLJ]RX]LMQWRW'HFHPEHU

 'LW FRQWURYHUVLHHO YHUGUDJ ZHUG LQ  GRRU 'XLWVODQG QDDIORRS YDQ GH (HUVWH :HUHOGRRUORJ RQGHU SURWHVW
JHWHNHQG7RHQ2SD]LMQUHODDVVFKUHHIZDVHUDOKHHOZDWYHUDQGHUGLQ(XURSD$GROI+LWOHUZDVDOV)KUHUXQG
5HLFKVNDQ]OHUYHUNR]HQHQ6DDUJHELHWZDVDOZHHUGHHOYDQ'XLWVODQGJHZRUGHQ
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HGDWGHRQGHUWHHNHQLQJYDQGLWYHUGUDJYDQ9HUVDLOOHVRQGHUEHGUHLJLQJGHUEDMRQHWWHQKHHIWSODDWV
JHKDG
HGDW GXV RRN RQGHU GZDQJ HQ RS VWUDIIH YDQ EURRGHORRV WH ZRUGHQ DOOH EHSDOLQJHQ RRN GLH
EHWUHIIHQGHDUELWUDJHGRRUGHRQGHUWHHNHQDDUV]LMQDDQYDDUG
HGDW]RQGHUWZLMIHOYHOHQGLHVSHFLDOYDQGHUDGLRPRHVWHQEHVWDDQHQJHHQQHYHQEHGULMIKDGGHQ
RSVWDDQGHQYRHWEURRGHORRV]RQGHQJHZRUGHQ]LMQ]RR]HGHRQGHUWHHNHQLQJJHZHLJHUGKDGGHQ
,Q KHW YHUGUDJ ZDV RRN RSJHQRPHQ HHQ RYHUHHQNRPVW GLH EHSDDOGH GDW PHQ RYHU ]HNHUH GLQJHQ
SURHISURFHGXUHV]RXYRHUHQ
'HEHVWXXUGHUVZDUHQWRHQQRJ]RRRQQR]HOWHYHURQGHUVWHOOHQGDWPHQYDQ3KLOLSVQRJHHQSURFHV
]RXNXQQHQZLQQHQ
3KLOLSVEHZHHUGHGDWYDQHHQUDGLRERXZGRRVRRNOLFHQWLHPRHVWEHWDDOGZRUGHQZDWZHUGEHWZLVW
GRRUGHERQGHQ
3KLOLSVKHHIWQDPHOLMNRFWURRLRSGHVFKDNHOLQJQLHWRSGHRQGHUGHHOHQ$OVGXVGHRQGHUGHHOHQDDQ
HONDDU JHVFKDNHOG ]LMQ GRRU GH EHGUDGLQJ  YDOOHQ ]H ELM JHEUXLNPDNLQJ YDQ GH JHRFWURRLHHUGH
VFKDNHOLQJRQGHUOLFHQWLHYHUSOLFKWLQJ=LMQ]HORVLQHHQGRRVGDQQLHW]RXPHQ]RR]HJJHQ
'HUHFKWHURRUGHHOWDQGHUV+LM]HJW8NXQWHUHHQWRHVWHOPHWJHRFWURRLHHUGHVFKDNHOLQJYDQPDNHQ
HQGXVYDOWKHWRQGHUGHRFWURRLHQ
=RR]RXPHQEYNXQQHQVWHOOHQGDW3KLOLSVRFWURRLKHHIWRSGHERXZYDQHHQ]HNHUVRRUWKXL]HQ
1XYRHUWJLMDDQHHQLJHZDJHQVVWHHQHQHHQSDDUGR]LMQGHXUHQHQUDPHQHQ]*LMYHUNRRSWGLHDDQHHQ
ERXZHU'DQ]HJWGHUHFKWHUGDWJLMLQEUHXNPDDNWRSGH3KLOLSVERXZZDQWJHNXQWYDQGLHVWHHQHQ
UDPHQHQGHXUHQHHQKXLVERXZHQZDDUPHHJHGH3KLOLSVRFWURRLHQWRHSDVW
*DDWGDWQLHWWHYHUOH]HU"2QVZHOPDDUZDWKHOSW¶WDOVGHUHFKWHU]XONHHQXLWVSUDDNGRHW"(QZDW
]RXGHRRU]DDN]LMQGDWHU]XONHXLWVSUDNHQNRPHQ"
=RRKHEEHQGHERQGHQRRNHHQSURHISURFHGXUHJHYRHUGRPXLWVSUDDNWHNULMJHQRYHUGHHHUVWHGRRU
YHOHQJHQRHPGHÄLPPRUHHOHGDDG´YDQ3KLOLSV2RNYHUORUHQ'HZHWYRRU]LHWGDDUQLHWLQ
9RRUHHQGULHWDOSURHISURFHGXUHVKDGGHQ]LFKGULHILUPDVERQGVOHGHQEHVFKLNEDDUJHVWHOG
'H]HSURFHGXUHVKHEEHQHHQSDDUMDDUJHORSHQQDDULNPHHQ,QGLHQWLMGEOHHNUHHGVGDWGHOXFKW
WXVVFKHQ3KLOLSVHQGHKDQGHOQLHWJH]XLYHUGZDV



 2SD ZDV DOV MRQJH PDQ EHwQGUXNW GRRU GH =XLG$IULNDDQVH JHVFKLHGHQLV  1DDU RYHUOHYHULQJ RQWPRHWWH KLM
3UHVLGHQW 3DXO .UXJHU HHQV DDQ KXLV YDQ ]LMQ RXGHUH ]ZDJHU GV 'LUN 7RP WH +LOYHUVXP HQ RRN WLMGHQV HHQ
EH]RHNYDQÄ2RP3DXO´DDQ*RXGDLQ'HODWHUHSRSXODULWHLWYDQGHERHNHQYDQ3HQQLQJ EYKHWNDUDNWHU
%OLNRRUWMLH KLHOGGLHV\PSDWKLHELMKHWJH]LQYDQPLMQJURRWRXGHUVLQVWDQG'HXLWGUXNNLQJÄ$OOHVVDOUHJNRP
DV LHGHUHHQ V\ SOLJ GRHQ´ LV YDQ 3UHVLGHQW -DQ %UDQG   YDQ GH 2UDQMH9ULMVWDDW  =LH RRN KHW
ÄJHPDDNWH´$IULNDDQVLQ2SD¶VEULHYHQ±HQKRHGLWRYHUJHQRPHQZHUGGRRU,'=HQDQGHUH%251OHGHQ

=LH%LMODJHZDDU,U,G]HUGDLQ'HFHPEHUEHVSUHHNWKRHGLHSURHISURFHGXUHVJLQJHQ+LHUYROJHQVYURHJ
2SDUHHGVLQ]LMQDGYLHVGDWOHLGGHWRW2$QRJYyyUGDWGH%251ZHUGRSJHULFKW

+LHUYHUZLMVW2SDQDDUKHWJHGLQJ3KLOLSV/HOLHYRRUGH$UURQGLVVHPHQWV5HFKWEDQNWH¶V*UDYHQKDJHGDWRS
'HFHPEHUGH5DGLRKDQGHO-3/HOLHXLW$UQKHPHQ(GHYHURRUGHHOGHGDWKLMERXZGR]HQYHUNRFKWGLH
LQEUHXNPDDNWHQRSYLHU3KLOLSVRFWURRLHQ 'HKHHU/HOLHZDV$IGHOLQJVHFUHWDULV$UQKHPYRRU%251 (HQ
DSSqO WHJHQ GLW YRQQLV VOHHSWH WRW 0HL  HQ HHQ YHUVODJ HUYDQ ZHUG RSJHQRPHQ LQ KHW WLMGVFKULIW
5DGLREHODQJHQ-DDUJDQJ1R=LH%LMODJH2RUGHHOW8]HOIQDMDDURIGLWHHQUHFKWYDDUGLJYRQQLVZDV

+HWLVQLHWGXLGHOLMNZDW2SDEHGRHOGHPHWHHQHHUVWHÄLPPRUHHOHGDDG´0LVVFKLHQGLpYDQ%LMODJH"

'HIDLOOLVVHPHQWVSDSLHUHQYDQGH%251LQ%LMODJHQRHPHQYLHUILUPD¶V-'XXUHQWLMGWID+56PLWKWH
$PVWHUGDP ID -3 /HOLH WH $UQKHP 1HGHUODQGVFKH 5DGLRZHUNHQ WH 8WUHFKW HQ ID 5LGGHUERV HQ YDQ 'LMN WH
=HLVW'H]HILUPD¶VJHEUXLNWHQQLHWKHWÄ6FKHPD,G]HUGD´YROJHQV2$'H]HILUPD¶VNUHJHQDOOHYLHULQ
HHQKHHONOHLQEHHWMHJHOGWHUXJDOVFUHGLWHXUHQYDQGH%251*RXGVFKH5DGLR,QGXVWULHZHUGLQGH
HQLJVWHILUPDGLHHHQSURFHVPHW3KLOLSVZRQPDDUGDWZDVDOVHHQDSDUWJHYDOQLHWHHQYDQGHSURHISURFHGXUHV





14





7RHQ GH SURFHGXUHV YHUORUHQ ZDUHQ ZDV GH ERQGVNDV XLWJHSXW HQ ZDUHQ ZH YULMZHO
GRRGJHSURFHGHHUG
3KLOLSVGUHLJGHGH]HYRQQLVVHQWHJHQRYHUGHGULHILUPD¶VWHH[HFXWHHUHQZDWELMSURHISURFHGXUHVQLHW
GHJHZRRQWHLV
'H]H ILUPDV KDGGHQ ]LFK WH JRHGHU WURXZEHVFKLNEDDU JHVWHOG HQ PRFKWHQ QLHW GH GXSH ZRUGHQ DO
ZDUHQGHERQGHQGRRUDOGHQWHJHQVODJJHGHJHQHUHHUG
'H VHFUHWDULV YDQ GHQ %251 ULHS KHW EHVWXXU WH $PVWHUGDP ELMHHQ  1LHPDQG DQGHUV GDQ
RQGHUJHWHHNHQGHYHUVFKHHQ
,NYHUPRFKWKHPYRRUGHWZHHGHPDDOGHYHUJDGHULQJELMHHQWHURHSHQ7RHQYHUVFKHHQZHHUJHHQ
HQNHOEHVWXXUVOLG
$OOHQKDGGHQEHGDQNWRSppQHQNHOHQDGLH]LHNZDV7RHQVWRQGLNJHKHHODOOHHQ
0RFKWLNRRNKHHQJDDQHQKHWKD]HQSDGNLH]HQ":DVGDWQLHWODIJHZHHVW"
+HW LV HHQ PHQVFK QLHW JHRRUORRIG LHWV WHJHQ ]LMQ JHZHWHQ WH GRHQ  .LHVW HHQ ERQG PLM DOV
EHVWXXUVOLGGDQKHELNUHFKWRSQRUPDOHZLM]HWHEHGDQNHQPDDUQLHWKHWKD]HQSDGWHNLH]HQ$OVLNGDQ
DOOHHQRYHUEOLMIQHHPLNGHURHUSHQHQVWDSDO
'DDURPKHELNGLUHFW3KLOLSVRSJHEHOGHQJH]HJGGDWLNHHQFRQIHUHQWLHYHUODQJGH:LMVSUDNHQHHQ
GDWXPDI


+(7&203520,6

,Q GH]H KLVWRULVFKH FRQIHUHQWLH KHE LN PHW 0U +DPPLQJ GHQ ZRRUGYRHUGHU YDQ 3KLOLSV
JHVSURNHQ HQ KHP HURS JHZH]HQ GDW KHW WLMG ZHUG GDW HU YUHGH NZDP WXVVFKHQ 3KLOLSV HQ GHQ
UDGLRKDQGHO ZDQW GDW KHW ]RR QLHW ODQJHU NRQ GDW KHW KXLGLJH FRQWUDFW YHUELWWHULQJ ZHUNWH GDW GH
OLFHQWLHEHGUDJHQYHHOWHKRRJZDUHQHQGHJHVSDQQHQYHUKRXGLQJDDQEHLGHSDUWLMHQVFKDGHGHHG
0U+DPPLQJZDVKHWPHWPLMHHQVGDWHUYHUDQGHULQJPRHVWNRPHQ
,N VWHOGH YRRU YRRUWDDQ WH KHIIHQ HHQ EHGUDJ YDQ I  SHU WRHVWHO ]LMQGH GLW EHGUDJ PHHU LQ
RYHUHHQVWHPPLQJPHWGHWRHQPDOLJHWRHVWHOSULM]HQGLHVHGHUWGH DIVOXLWLQJYDQKHWFRQWUDFWEHODQJULMN
JHGDDOGZDUHQWHPHHUZDDUYHUODJLQJYDQGHOLFHQWLHEHGUDJHQLQYHUEDQGPHWSULMVGDOLQJLQ¶WFRQWUDFW
LQXLW]LFKWJHVWHOGZDV
9RRUWVVWHOGHLNYRRUUHRUJDQLVDWLHYDQGHQ%251LQVDPHQZHUNLQJPHW3KLOLSVZDDUELM3KLOLSV
PHGH]HJJHQVFKDS]RXNULMJHQLQGHQ5DDGYDQDGYLHV
9RRUWVWRH]HJJLQJYDQPLMQ]LMGHGDWLQGH1HGHUODQGVFKHSHUVHHQJHGRFXPHQWHHUGHXLWHHQ]HWWLQJ
]RXJHJHYHQZRUGHQYDQKHWWRWVWDQGNRPHQYDQYUHGHWXVVFKHQ3KLOLSVHQGHQ%251WRH]HJJLQJ
YDQGH]LMGHYDQ3KLOLSVGDWGH5DDGWJUDWLVOLFHQWLH]RXEHNRPHQRQGHUYRRUZDDUGHGDWGH]HKHW
,G]HUGDVFKHPDQLHW]RXH[SORLWHHUHQHQ]



+HWLVKHHOHLJHQDDUGLJGDWGHNRVWHQRPGH$UELWUDJH3KLOLSV%RQGHQWHYRHUHQ GDWRRNJHOGXLWGH%251
ERQGVNDVYHUJGH GRRU2SDKHOHPDDOQLHWJHQRHPGZRUGW=LH%LMODJHYRRUGHWHNVWHUYDQ

 %LM KHW VFKULMYHQ YDQ GLW ZHUN NZDP GH YUDDJ GLNZLMOV ELM PLM RS RI 2SD YROJHQV ]LMQ HLJHQ ZRRUGHQ HHQ
ÄLGHDOLVW´RIHHQÄUHDOLVW´ZDVRIPLVVFKLHQDOOHHQPDDUZDWÄQDwHI´9ROJHQVÄ5REHUWV5XOHVRI2UGHU´]RXHHQ
QLHXZEHVWXXULPPHUVKHEEHQPRHWHQRYHUQHPHQ0DDUQLHPDQGZLOGHPHHUGLHQHQLQHHQEHVWXXUYDQHHQ
ERQGGLHDOWHQGRGHRSJHVFKUHYHQVWRQG=LHRRN2SD¶V]HHPDQVWHUPLQROJLHQHW]RDOVGLHYDQ'U+&ROLMQ

'HOLFHQWLHIRRL]RXGXVKLHUPHHYHUODDJGZRUGHQYDQ¦QDDU¦SHUWRHVWHOKRHZHOKHWHHUVW¦
JHZHHVWZDV,QHHQJURHLLQGXVWULH]HOIVWLMGHQVHHQZHUHOGGHSUHVVLHZDVGH]HIHQRPHQDOHYHUPLQGHULQJ]HNHU
HHQJRHGHQDDQYDDUGEDDUFRPSURPLV

 +HW 6FKHPD,G]HUGD ZDVLQ GLH WLMG DOOHHQ QRJ PDDU HHQ 2FWURRL$DQYUDDJ 2$  ÄSDWHQW SHQGLQJ´
2SDZDVGH]DDNJHODVWLJGHYDQ,U,G]HUGDYRRU2$]LHYRHWQRRWHQ%LMODJH
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0U +DPPLQJ JLQJ PHW GLW VWDQGSXQW DFFRRUG HQ YHU]RFKW PLM KHW UHVXPp GH]HU FRQIHUHQWLH QDDU
(LQGKRYHQWHZLOOHQRS]HQGHQZDDUDDQLNWHQVSRHGLJVWHKHEYROGDDQ
=HHUNRUWGDDURSRQWYLQJLNDQWZRRUGXLW(LQGKRYHQZDDULQPLMZHUGPHHJHGHHOGGDWGHKHHUHQ
YDQ 3KLOLSV RYHU GH]H DDQJHOHJHQKHLG KDGGHQ YHUJDGHUG GDW ]H LQ SULQFLSH PLMQ SXQWHQ
DDQYDDUGGHQ GRFK HQNHOH ZLM]LJLQJHQ ZLOGHQ YRRUVWHOOHQ RPGDW 3KLOLSV ]XONH JURRWH SURFHVNRVWHQ
KDGJHKDGHQGH]HNRVWHQQLHWDOOHHQZLOGHGUDJHQHQGDWPHQRRNZLOGHZHWHQRILNGHERQGDFKWHU
PLMKDG
'DDU LN GLW VFKULMYHQ HHQLJV]LQV YDDJ YRQG KHE LN 0U +DPPLQJ GHQ VHFUHWDULV YDQ 3KLOLSV 
RSJHEHOGHQJHYUDDJGZDWIHLWHOLMNGHEHGRHOLQJZDVYDQGLHÄHQNHOHZLM]LJLQJHQ´ZDDURSPLMJH]HJG
ZHUG GDW KHW YRRUQDPHOLMN KLHURYHU JLQJ GDW 3KLOLSV HHQLJH EHWDOLQJ YDQ JHPDDNWH SURFHVNRVWHQ
YHUODQJGH HQ PHQ GH ]HNHUKHLG ZLOGH YHUNULMJHQ GDW LN GH ERQG DFKWHU PLM KDG UHGH ZDDURP PLM
YHU]RFKW ZHUG GH DOJHPHHQH OHGHQYHUJDGHULQJ ELMHHQ WH URHSHQ ZDW LN RQPLGGHOLMN GDDURS DOV
YDQ]HOIVSUHNHQGJHGDDQKHE
2S GH]H OHGHQYHUJDGHULQJ ZDDU GH PHHVWH OHGHQ DDQZH]LJ ZDUHQ GLH WRW GXVYHUUH LQ GH
YHUJDGHULQJHQKHWZRRUGKDGGHQJHYRHUGKHELNHHQXLWHHQ]HWWLQJJHJHYHQYDQGHFRQIHUHQWLHPHW0U
+DPPLQJ0HQZDVRYHUKHWDDQYDQNHOLMNEHUHLNWHUHVXOWDDWWHYUHGHQHQJDIPLMEODQFRPDQGDDW
1D GH YHUJDGHULQJ EHOGH LN GLUHFW 0U +DPPLQJ RS HQ YHU]RFKW RQPLGGHOOLMN GH
IDLOOLVVHPHQWVDDQYUDJHYDQppQGLHUOHGHQGLHYRRUHHQGHUSURHISURFHGXUHVKDGJHGLHQGLQWHWUHNNHQ
0U+DPPLQJ]HJGHGLWWRHHQGLWLVRRNGHQYROJHQGHQGDJJHEHXUG0HQ]RX]HJJHQHHQJRHG
EHJLQRSGHQZHJQDDUGHQYUHGH
,NVSUDNHHQGDWXPDIYRRUHHQYROJHQGRQGHUKRXGPHW0U+DPPLQJ


'(:225'%5(8.

:LH VFKHWVW PLMQ YHUED]LQJ WRHQ LN HQNHOH GDJHQ GDDUQD WH (LQGKRYHQ NRPHQGH PRHVW YHUQHPHQ
Ä:HGRHQKHWQLHW´
:DVKHWJXQVWLJYHUORRSYDQGHOHGHQYHUJDGHULQJHQPLMQEODQFRPDQGDDW3KLOLSVWHJHQJHYDOOHQ"
'H%251PRHVWINRVWHQEHWDOHQZHUGPHJH]HJG
*RHGPDDUGDQGHOLFHQWLHYDQISHUWRHVWHOHQPLMQDQGHUHSXQWHQ"
Ä'DDUNDQQLHWVYDQNRPHQ=DNHQYRRUODWHU´
*H JHYRHOW OH]HU GDW LN GDDUPHGH ]RR PDDU QLHW ELM GH ERQGVOHGHQ NRQ DDQNRPHQ  'DW 3KLOLSV
I YDQ GH ERQG YHUODQJGH ILDW GLH KDGGHQ ]H NXQQHQ NULMJHQ PDDU GDQ YDQ]HOI 1,(7 /26
9$1GHUHHGVHHUGHULQSULQFLSHDDQYDDUGHSXQWHQ
,N ZLOGH EHWDOLQJ DDQYDDUGHQ PLWV GH DQGHUH SXQWHQ RRN ZHUGHQ QDJHOHHIG GDDU ]H LQ SULQFLSH
DDQYDDUGZDUHQ
Ä'DDUNDQQLHWVYDQNRPHQ´
*HsUJHUGEHQLNKHHQJHJDDQRQGHUPHGHGHHOLQJGDWLNPLM]RXEHUDGHQ]RX,NZLOGHUXJJHVSUDDN
KRXGHQ
,Q ¶WGUXNVWYDQ ¶WVHL]RHQEHKRHIWPHQ JHHQOHGHQYHUJDGHULQJXLWWHVFKULMYHQZDQWGDQNRPHQGH
OHGHQ QLHW HQ KHW VSUHHNW YDQ]HOI GDW LN HHQLJHQ WLMG QRRGLJ KDG RP PLM LQ YHUELQGLQJ WH VWHOOHQ PHW
DQGHUHQ



8LWGHNUDQWHQYDQGLHWLMGEOLMNWGDW3KLOLSVQRJDOKHHOZDWSURFHGHHUGHHQQLHWDOOHHQLQ1HGHUODQG
'H%251KDGRSGDWVWDGLXPQLHWPHHUHHQKRRIGEHVWXXUZDQWGHEHVWXXUVOHGHQZDUHQDOÄGRRGJHGUXNW´

:DDUVFKLMQOLMNGHILUPD/HOLHXLW$UQKHPZDQWGDWEHVOXLWZHUGJHDSSHOOHHUG

'HKHOIWYDQGHERHWHYROJHQVKHWYRQQLVYDQ%LMODJH

'LWZDV]HNHUGHYHUJDGHULQJWXVVHQ2SDHQ0U+DPPLQJRS0DDUW±=LH%LMODJH
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0LGGHQLQGH]HEHVRJQHVYURHJ3KLOLSVUHHGVKHWIDLOOLVVHPHQWYDQGHQ%251DDQ










'H EHVWXXUVOHGHQ KDGGHQ EHGDQNW GH
VHFUHWDULV GLH RQWVODJ KDG JHYUDDJG ZDV QLHW
EHUHLG PHW PLM PHH WH JDDQ ]RRGDW LN DOOHHQ
QDDU GH UHFKWEDQN WH $PVWHUGDP EHQ
JHWRJHQ
'DDUKHELNKHWSOHLWJHYRHUGYRRUGHQERQG
]HJJHQGH GDW KHW QLHW QRRGLJ ZDV KHW
IDLOOLVVHPHQW YDQ GH]HQ ERQG XLW WH VSUHNHQ
DDQJH]LHQGHERQGQLHWJHZHLJHUGKDGWHEHWDOHQ
EHWDOHQ NRQ HU QRJ YLMIWLHQ GXL]HQG JXOGHQ
FRQWULEXWLH NRQ JHwQG ZRUGHQ HQ GXV EHWDOHQ
]RX RQGDQNV KHW IHLW GDW 3KLOLSV ]LFK VFKXOGLJ
KDGJHPDDNWDDQZRRUGEUHXN
HLQGHYDQGHHHUVWHEODG]LM

¶W0RFKWQLHWEDWHQ






,NGHQNGDW2SDKLHUGHWZHHGHDDQYUDJHYDQ3KLOLSVEHGRHOG'HHHUVWHZDVDODIJHNHWVW
 'LW DUWLNHO XLW +HW 9DGHUODQG  0HL  EO $ EHVSUHHNW GH $UELWUDJH 3KLOLSV%RQGHQ ± =LH %LMODJH 
(HQDSSqOWHJHQGH]HXLWVSUDDNZDVWHYHUJHHIW=LH%LMODJH

'LWDUWLNHOXLW+HW9DGHUODQG-XQLEO%EHVFKULMIWEHVODJOHJJLQJRSGHIRQGVNDVYDQGHERQGHQ
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(HQ NZDUWLHU ODWHU ZHUG PHW YOLHJHQG YDDQGHO KHW ZDV UHHGV KDOI ppQ JHZRUGHQ  WHJHOLMN PHW QRJ
HHQNOHLQGR]LMQKHWIDLOOLVVHPHQWYDQGHQERQGXLWJHVSURNHQ



(Q ZDW LV QX KHW UHVXOWDDW"  'DW GH FXUDWRU JHHQ NDQV ]LHW GH FRQWULEXWLHV WH LQQHQ RPGDW QLHPDQG
EHWDDOWHQKLMWRFKJHHQGDJYDDUGLQJHQNDQXLWEUHQJHQWHUZLMOLQGLHQ3KLOLSVKHWFRPSURPLVQLHW



'LWDUWLNHOXLW+HW9DGHUODQG$XJXVWXVEO%EHVFKULMIWEHGDQNLQJHQLQKHWEHVWXXUYDQGH+DDJVH
$IGHOLQJYDQGH%251

9DQKHW1RRUG+ROODQGV$UFKLHILQ+DDUOHPNUHHJLNDOGHVWXNNHQYDQGLWJHGLQJ2S0DDUWZHUGLQ
*RXGD DDQ 2SD HHQ DIVFKULIW JHJHYHQ YDQ 3KLOLSV¶ YRUGHULQJ YDQ ¦  YROJHQV KHW H[HFXWRULDDO YHUNODDUG
DUELWUDDO YRQQLV ÄWHU ]DNH YDQ VFKDGHYHUJRHGLQJ ZHJHQV ZDQSUHVWDWLH´ SOXV ¦  ÄWHU ]DNH YDQ GRRU
UHTXHVWUDQWH YRRUJHVFKRWHQ DUELWUDJHNRVWHQ ]RRPHGH YHUGHUH NRVWHQ´  2SD ZHUG GRRU %DUHQG +HQGULN YDQ GH
:HUYH GHXUZDDUGHU YDQ GH $UURQGLVVHPHQWV5HFKWEDQN WH 5RWWHUGDP GLH KLHUYRRU HHQ IRRL YDQ YLHU JXOGHQ
NUHHJ RSJHURHSHQRPQDPHQVGHÄ.RQLQNOLMN*RHGJHNHXUGH9HUHHQLJLQJ³%RQGYDQ2QGHUQHPHUVLQGH5DGLR
%UDQFKHLQ1HGHUODQG´JHYHVWLJGWH$PVWHUGDP NDQWRRUKRXGHQGHWHQKXL]HYDQGHQ+HHU-GH5DDGW*RXZH
WH *RXGD´ WH YHUVFKLMQHQ YRRU GH (HUVWH .DPHU GHU $UURQGLVVHPHQWV5HFKWEDQN WH $PVWHUGDP 3ULQVHQJUDFKW
$PVWHUGDPÄGHVYRRUPLGGDJVKDOIHOIXXU´RS0DDUW

+HWJHGLQJGXXUGHGXVPDDUWZHHXXU+LHUZHUGGH%251GXVLQHHQVWDDWYDQIDLOOLVVHPHQWYHUNODDUG
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WURXZHORRVKDGJHEURNHQKHWJHOGDOODQJEHWDDOG]RXJHZHHVW]LMQHQGHYUHGHUHHGVHQNHOHMDUHQHHQ
IHLW]RX]LMQJHZHHVWGDDUGHOHGHQJDDUQHGHDFKWHUVWDOOLJHFRQWULEXWLHDDQPLM]RXGHQEHWDDOGKHEEHQ
]RR3KLOLSVGHWRH]HJJLQJYDQIOLFHQWLHSHUWRHVWHOKDGJHVWDQGJHGDDQ





0DDU¶WZDVLPPHUV3KLOLSVQLHWRPJHOGWHGRHQQDDUPLMQRRUGHHOPRHVWGHERQGNDSRW
'DWGRHOLVEHUHLNW2SZHONHZLM]HGDWNRPWHU]RRQLHWRSDDQ
2RUGHHOJLMOH]HURYHUGH]HZLM]HYDQGRHQ(QKDQGHODUHQUDGLRERXZHUVGHRFWURRLHQGXUHQQLHW
HHXZLJ

9UHHVW*RGHQKRXGWXZNUXLWGURRJ

1DGH]HHHQLJV]LQVXLWYRHULJHLQOHLGLQJNRPHQZHWRWKHWWZHHGHGUDPDLQGULHDFWHQ



Ä1X´EHWHNHQWWRHQ2SDGLWVFKUHHI  $DQKHWHLQGHYDQ%LMODJHVWDDWKRHGLWIDLOOLVVHPHQWPHW
YHUORRSYDQMDUHQGRRUFXUDWRU0U&3.DOIIDIJHZHUNWZHUGPHWHHQXLWHLQGHOLMNHGLVWULEXWLHYDQVOHFKWV

 (U ZDUHQ GXV WRHQ YROJHQV 2SD RQJHYHHU  %251OHGHQ  'H PHHVWHQ KDGGHQ ]HNHU JHHQ UDGLREHGULMI
PHHURIKDGGHQGHPRHGDOODQJRSJHJHYHQ9ROJHQVKHWYHUVODJYDQGHFXUDWRULQ%LMODJHZDVHUZHLQLQJ
ERHNKRXGLQJ=LHRRNKHWJHGLFKWDDQKHWHLQGHYDQ%LMODJH

'HNRSYDQEOYDQKHWQXPPHUYDQ0HLZDDULQKHW$UELWUDDO9RQQLVYDQ%LMODJHVWDDW'DWZHUG
KHWEHJLQYDQKHWHLQGHYDQGH%251

'H%251HQ1%5OHGHQZDUHQYDQSODQRPGRRUKXQILQDQFLHULQJVPDDWVFKDSSLM19,QYHVWDUDGLR¶VWH
ERXZHQYROJHQV2$HQGDWNRQ3KLOLSVEOLMNEDDUQLHWYHUGUDJHQ

 :DV GH]H VWHOOLQJ YDQ 2SD PLVVFKLHQ SURIHWLVFK"  'H RQWZLNNHOLQJ YDQ GH WUDQVLVWRU QHW QD GH 7ZHHGH
:HUHOGRRUORJHHQXLWYLQGLQJGLHWKDQVGRRUH[SHUWVEHVFKRXZGZRUGWDOVGHDOOHUJURRWVWHRQWGHNNLQJYDQGHH
HHXZKWWSHQZLNLSHGLDRUJZLNL7UDQVLVWRUPDDNWHDOGLHRXGHUDGLRRFWURRLHQLPPHUVKHOHPDDOZDDUGHORRV

'H]HXLWGUXNNLQJNRPWPLVVFKLHQXLWGHURHPULMNH1HGHUODQGVHYORRWJHVFKLHGHQLVYDQGHPDQQHQYDQ7URPS
HQGH5XLWHU ]LHYHUGHU PDDUZRUGWRRNZHODDQ2OLYHU&URPZHOOWRHJHVFKUHYHQ RDLQKHWERHNYDQGU+
&ROLMQHQÄPLMQKHHU&ROLMQZHHWDOOHV´ 
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'H]HGULHÄDFWHQ´KHELNDDQJHGXLGGRRU L  LL HQ LLL ±]LHRRN2SD¶VLQKRXGRSEO
1DGHODDWVWHXLWJDYHYDQÄ%251´ZHHNEODG-DDUJDQJ1RLQ0HLYHUVFKHHQRS'RQGHUGDJ0HL

-DDUJDQJ1RYDQGLWWLMGVFKULIWDOVGHÄ+DQGHOV(GLWLHYDQ5DGLR([SUHV´HQÄZDDULQRSJHQRPHQKHW
ZHHNEODGÄ%251´´ 0HWGDQNDDQ*LGL9HUKHLMHQ 0HUNRRNRSGDWKHWHHQDQGHUHXLWJHYHUZHUG

 9ROJHQV HHQ YDQ GH GRHOVWHOOLQJHQ YDQ GH %251 VLQGV GH ]RPHU YDQ  ZHUG GH YRRUJHQRPHQ
Ä'HWDLOOLVWHQ%RQG´ EHJRQQHQ  8LW +HW 9DGHUODQG  HQ  )HEUXDUL   *HHQ ÄWRHVWHOERXZHUV´ PHHU
EHKDOYHGLHHQHNOHLQHPDQLQ*RXGDHQILUPD¶VGLHKHW0HLVVQHU 7HOHIXQNHQ RFWURRLJHEUXLNWHQHQGHILUPD
9DQGHU+HHP ZDDULQ3KLOLSVWXVVHQHQHHQDDQGHHOKDG 'HQDDPYDQGH]HRUJDQLVDWLHZHUG
ODWHUYHUDQGHUGQDDU195'HQQRJODWHUQDDU&HEXEHUD3KLOLSVLQIRUPHHUGHPLMLQÄ,QZLO*GH
5DDGWÄRXGHRSSRVDQWHQTXHUXODQW´LQGHOHGHQNULQJYDQGH195'RSQLHXZZRUGHQRSJHQRPHQHQRRNZHHU
3KLOLSVDSSDUDWHQJDDQYHUNRSHQ´:DVGLW2SD WRHQMDDURXG RIRRP*HUULW WRHQMDDURXG ",QZDV
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 L 0,-1((567(352&(6

'LWSURFHVYLHOLQWRHQKHWOLFHQWLHFRQWUDFWQRJPDDUQDXZHOLMNVJHWHHNHQGZDV
$OVPHQLQGHNUDFKW]LMQHUMDUHQLVHQGHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGKHHIWYRRUHHQJURRWJH]LQLVKHWQLHW
WHYHUDQWZRRUGHQRPELMGHSDNNHQWHJDDQQHHU]LWWHQ=RRGDFKWRRNLNHURYHUHQZDDULNDDQYDQNHOLMN
GDFKWHHQGULHjYLHUKRQGHUGWRHVWHOOHQSHUMDDUWH]XOOHQIDEULFHHUHQZDDUYDQLNDDQ3KLOLSVHHQOLFHQWLH
EHODVWLQJ YDQIWRWI]RXPRHWHQEHWDOHQKHWJHHQRQ]HRQGHUJDQJ]RXJHZHHVW]LMQ
]RFKWLNQDDUHHQXLWZHJRPGDDUYDQDIWHNRPHQ
,N ZHQGGH PLM WRW ,U ,G]HUGD UHHGV HHUGHU LQ PLMQ LQOHLGLQJ JHQRHPG GH SLRQLHU GLH RS PLMQ
YHU]RHNHHQVFKHPD VFKDNHOLQJ XLWYRQGKHWZHONQDDU]LMQRRUGHHOÄYULM´ZDVYDQGH3KLOLSVRFWURRLHQ
:DW JHEHXUGH"  2S HHQ =DWHUGDJPLGGDJ ZHUG GRRU HHQ LQJH]HWHQH YDQ *RXGD ZDW ODWHU EOHHN HHQ
3KLOLSV VWURRPDQ WH ]LMQ ELM PLMQ DIZH]LJKHLG HHQWRHVWHO WHU GHPRQVWUDWLH JHYUDDJGWHQ EHKRHYH YDQ
]LMQVFKRRQYDGHU











3KLOLSVRRNHHQYDQGHILUPD¶VGLHGH9HUHQLJLQJWRW%HKDUWLJLQJGHU%HODQJHQYDQGH5DGLRKDQGHO 9%%5 
EHJRQQHQ ZDDUVFKLMQOLMNDOVWHJHQZLFKWYDQGH%251HQGH1%5QDGH]XLYHULQJ 

 )RWRXLWYDQÄGH]DDN´WH*RXZH*RXGDRSGHEUXJELMGH3HSHUVWUDDW GLHUHFKWVOLJW 9OQUPLMQ
2YHUJURRWPRHGHU$ULDDQWMHGH5DDGWYDQGHQ'RROPLMQRRP*HUULW/HHQDGH5DDGWPLMQWDQWH0LHQHQPLMQ
2YHUJURRWYDGHU*HUULWGH5DDGW,QGHZLQNHOOLQNVHHQSDDUZLHJHQRSKHWERUG RYHUKHWZDWHU VWDDWOLQNVRD
Ä/DDWXZEHGGHQHQGHNHQVVWRRPHQ´HQUHFKWVÄ%HGGHQ7DSLMWHQ*GH5DDGW2SRQ]HHOHFWUPHXEHOIDEULHN
IDEULFHHUHQZLMXLWVOXLWHQGJRHGZHUN$OOHVZRUGWRQGHUJDUDQWLHYHUNRFKW´+HWRRUVSURQNHOLMNHSDQGYDQGH
ILUPD*HEUGH5DDGWZDVWH3HSHUVWUDDW PLMQYDGHU¶VRXGHUOLMNKXLV GDWLQ)HEUXDULYHUNRFKWZHUG±
]LHDGYHUWHQWLHYROJHQGHEODG]LM2SDHQ2PDZRRQGHQGDDUQDWH:HVWKDYHQHHQHLQGMHRPGHKRHNOLQNV±
YRRUELMKHW3RVWNDQWRRU*5, ZHUGRS0HLDDQJHJHYHQELMKHW+DQGHOVUHJLVWHUPHW3HSHUVWUDDWDOV
DGUHVGDWZHUGRS)HEUXDULYHUDQGHUGQDDU:HVWKDYHQ
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'LWWRHVWHOZHUGRRUPLMQ]RRQELM7XLWKRI7LHQGHZHJDOKLHU ]RRKHHWWHKLM JHEUDFKWGRFKWRHQLN
YDQGHUHLVWKXLVNZDPURRNLNGH3KLOLSVOXFKWHQJLQJHUGLUHFWKHHQ
'H3KLOLSVDXWRVWRQGHUYRRUGHGHXU=RQGHUYRUPYDQSURFHVKDDOGHLNKHWWRHVWHOXLWGHZRQLQJ
HQ]HLGHGHQKHHU7XLWKRIGDWLNQLHWZLVWGDWKLM]R¶QULMNHQVFKRRQYDGHUKDG 7DEOHDX 
=RR]LMQGH3KLOLSVPDQLHUHQ=RRUHDJHHUHQZLMGDDURS
:LO3KLOLSVHHQWRHVWHOYDQPLMKHEEHQGDQNDQKLMKHWNRRSHQGHVQRRGVFDGHDXNULMJHQGRFKQLHW
PHWVOLQNVFKHPDQLHUHQHUHHQLQKDQGHQ]LHQWHNULMJHQ

/DWHU KHE LN ,U :HLVPDQQ YDQ 3KLOLSV ELM PH
JHKDGHQKHPJH]HJGGDW3KLOLSVHHQWRHVWHOJUDWLV
NRQ EHNRPHQ  (YHQZHO ZHUG ODWHU ]RQGHU WRHVWHO
DOOHHQRSJURQGYDQKHWVFKHPD GHVFKDNHOLQJ  PLM
HHQSURFHVYRRUDUELWHUVDDQJHGDDQ
7HFKQLVFK YHUGHGLJHU YDQ 3KLOLSV ,U .RHUWV
MXULGLVFK0U+DPPLQJ$DQGH]LMGHYDQGH5DDGW
WHFKQLVFK,U,G]HUGDMXULGLVFK0UYDQ5LM
'H DDQYDO EHJLQW  (Q GDQ GRHW ,U .RHUWV ]LMQ
XLWHUVWHEHVW LQWHUPHQYDQHHQJHQWOHPDQZDQWGDW
LV KLM  HQ ]HJW RQGHU DQGHUH ÄKHW LV JHHQ
XLWYLQGLQJ´=LMQEHWRRJLVHFKWHU]ZDNHQVODDWQLHW
LQ  *HHQ ZRQGHU DOV GH SLRQLHU ,G]HUGD LHWV
XLWJHYRQGHQKHHIW,6KHWHHQXLWYLQGLQJ
0U +DPPLQJ NRPW DDQ KHW ZRRUG HQ PHHQW
KHW EHVWH WH GRHQ PHW JHGDDJGH GH 5DDGW LQ HHQ
KRHNWHGULQJHQKRRUPDDU
Ä0LMQKHHU GH YRRU]LWWHU««« $OV LN GDDU GH
JHGDDJGHYRRUPLM]LHGDQGHQNLNRQZLOOHNHXULJDDQ
KHW ]RR EHNHQGH OLHG YDQ /RXLV 'DYLGV ÄGH NOHLQH
PDQPHW]LMQFRQIHFWLHSDNNLHDQ´
(U]LMQYDQGLHPHQVFKHQPHWHHQERRUGMHRPHQ
HHQ GRSKRHGMH RS RS GLH HU SUDW RS JDDQ
PLGGHQVWDQGHUWHZH]HQGRFKGDWRRNDOWLMGEOLMYHQ
:LM RRUGHHOHQ GDW ]XONH PHQVFKHQ PHW KXQ
YLQJHUVPDDUYDQHHQEHURHSPRHWHQDIEOLMYHQDOVGH
UDGLR GDW EHVWHPG LV YRRU GH JURRWLQGXVWULH  GDDU
]H GDDU ]HOI WRFK JHHQ YHUVWDQG YDQ KHEEHQ
ERYHQGLHQKHWJHOGQLHWKHEEHQRPHUHHQEHKRRUOLMN
ODERUDWRULXPRSQDWHKRXGHQ





$GYHUWHQWLHXLWÄ%251´ZHHNEODG$XJXVWXVPHWYHUZLM]LQJQDDU2$HQÄVDPHQZHUNLQJPHW
GHQXLWYLQGHU´7XQJVUDP%DULXPODPSHQZHUGHQWRHQJHEUXLNWODWHUZHUGHQGDWZDDUVFKLMQOLMN YROJHQV)UDQV
'ULHVHQV 25,21ODPSHQXLW2RVWHQULMN=LHGHEHQDPLQJÄ RQDIKDQNHOLMNUDGLREHGULMI ´HQRRNYRHWQRRW
YDQHHQDQGHUHILUPDGLHUDGLR¶VERXZGHPHW25,21ODPSHQ

$OVNLQGKRRUGHLNGHNRUWHWUHNNHQYDQGLWYHUKDDO

 9ROJHQV%LMODJHQHQKDG3KLOLSVYHUNODDUGJHHQLQWHUHVVHWHKHEEHQYRRU2$GDWGRRU*RXGVFKH
5DGLR,QGXVWULHJHEUXLNWZHUG=LH%LMODJHYRRUKHW,G]HUGDVFKHPD

8LWGH1LHXZH5RWWHUGDPVFKH&RXUDQW)HEUXDULEO

(HQIRXWMHYDQ2SDRIYDQGHGUXNNHU±KHWZDVHHQ,U:LMVPDQ
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/DWHQ]XONHPHQVFKHQEHGGHQPDNHQRIGHNHQVYXOOHQPDDUYDQGH]HWHFKQLHNDIEOLMYHQ´
(Q]RRJLQJKHWQRJHHQSRRVMHGRRU
'HQN QX QLHW OH]HU GDW GH]H JHGDFKWHJDQJ DOOHHQ RS PLM EHWUHNNLQJ KHHIW  8 JHYRHOW ZHO DOV 0U
+DPPLQJ]HJWÄ(U]LMQYDQGLHPHQVFKHQ´GDWLNVOHFKWVPRHVWGLHQHQRPGHVRRUWDDQWHGXLGHQ
0LGGHQVWDQGHURIJHJRHGJHQRHJZDDUWRPHHQ3KLOLSVUDGLRWRHVWHOWHNRRSHQRIQLHWJLMEHKRRUW
RRNWRWGLHJHVPDGHFDWHJRULHHQJLM]LMWYROJHQV+DPPLQJQLHWYULMLQGHNHX]HYDQ8ZEHURHS
,NZHUGLQZHQGLJJLIWLJ'DQPRHWMHDOVPDQYDQ]RR¶QMRQJDGYRFDDWMHYRRUMH]LHQ,N]ZHHJ
ZDQWKLMKDGKHWZRRUG
'HYRRU]LWWHUÄ0LMQKHHU'H5DDGWEOLMINDOPHUZRUGWPDDUJHSOHLW´
,N NUHHJ NRUW GDDURS KHW ZRRUG HQ KHE PLMQ WHJHQVWDQGHU DDQ ¶W YHUVWDQG JHEUDFKW GDW LN JHHQ
UDGLRKDQGHODDUZDVELMGHJUDWLH3KLOLSVPDDUELMGHJUDWLH*RGV]RRGDWLNGRRUHHQFRQFXUUHQWQLHW
WHU YHUDQWZRRUGLQJ EHKRHI JHURHSHQ WH ZRUGHQ RYHU GH NHX]H YDQ PLMQ EHURHS HQ ZDW KHW
FRQIHFWLHSDNNLHKHWERRUGMHHQKHWGRSKRHGMHDDQJDDWGDWGLWQLHWVWHPDNHQKHHIWPHWNHQQLVRINXQGH
HQ GDW 1HGHUODQG DDQ GLH NOHLQH PDQQHQ DOV EY 7URPS HQ GH 5XLWHU ZHONH ODDWVWH ]HOIV LQ HHQ
EODXZHNLHODDQHHQZLHOGUDDLGH]LMQRSNRPVWWHGDQNHQKDG














'HWDLOVYDQGLWSURFHVVWDDQDOOHVLQÄ%251´ZHHNEODG=LH%LMODJHQWRW



,NKHULQQHUPLMGDW2SDHQ2PDQLHWODQJYDQVWXNZDUHQPDDUYLHUYDQKXQNLQGHHUHQ HQGHNOHLQNLQGHUHQ 
ZHO=LHIRWRLQ%LMODJH

 Ä'H NOHLQH 0DQ´ KHW EHNHQGVWH OLHG   YDQ /RXLV 'DYLGV   1HGHUODQGV FDEDUHWLHU HQ
UHYXHDUWLHVW XLW GH UHYXH Ä/DFK HQ YHUJHHW´ WHNVW HLJHQOLMN JHVFKUHYHQ GRRU -DFTXHV YDQ 7RO   DOV
VFKDGXZVFKULMYHU =LH%LMODJH /DFKHQHQYHUJHWHQKHWZDVLPPHUVHHQFULVLVGLHHONHPDDQGHUJHUZHUG

'HIRWRYDQ2SD ]LHYRRUEODG ZDVLPPHUVLQDOJHSXEOLFHHUGLQÄ%251´ZHHNEODGPHW]LMQHHUVWHEULHI
Ä0RHQLHEDQJZHHVQLH«$OOHV]DOUHFKNRP´ 'LWQXPPHULVQLHWEHVFKLNEDDUELM,QVWLWXXW%HHOGHQ*HOXLG 

:DDUVFKLMQOLMNEHGRHOGDOVHHQVFKLPSLQGHULFKWWLQJYDQ,'=GLHQDDVW2SD]DW

 (HQGXLGHOLMNHYHUZLM]LQJQDDUGHYURHJHUHEHGULMIVWDNNHQYDQILUPD*GH5DDGW*RXGD+RIOHYHUDQFLHU'LW
SUHGLFDDWEHVWRQGDOLQPDDUZHUGZDDUVFKLMQOLMNRQRIILFLHHORSJHKHYHQWRHQGHILUPDHHQ19ZHUG
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9RRUWVRRNGDW3KLOLSVDDQGLHNOHLQHNHUHOWMHVZDDURSKLMQXVFKHOGW]LMQRSNRPVWGHGDQNHQKDG
HQGDWKHWODERUDWRULXPYDQQLHPDQGPLQGHUGDQYDQ,U,G]HUGDGLHQDDVWPLM]DWHQGLH3KLOLSVODPSHQ
OHHUGHPDNHQPLMQWHQGLHQVWHVWRQG
=RRKHELNPLMQWHJHQVWDQGHUGHQPRQGJHVWRSW
%LM GH WHFKQLVFKH YHUGHGLJLQJ YDQ ,U .RHUWV SDUWLM 3KLOLSV  NZDP YDVW WH VWDDQ GDW GH ,G]HUGD
XLWYLQGLQJ*((1LQEUHXNPDDNWHRSGH3KLOLSVRFWURRLHQ
7HQ RS]LFKWH YDQ KHW KRRJIUHTXHQWLHJHGHHOWH YDQ PLMQ VFKHPD HFKHU VSUDNHQ DUELWHUV KHW VFKHPD
QLHWYULMHQNRQLNGXVWRWPLMQVSLMWFRQVWDWHHUHQGDWPLMQJHKHHOHVFKHPDYULMZDVGRFKKDOIRPKDOI
.RUWHQ WLMG GDDUQD YHUODDW ,U .RHUWV (LQGKRYHQ HQ ZHLJHUW RQGDQNV WRH]HJJLQJ YDQ
VDODULVYHUKRRJLQJODQJHUGLWVRRUWZHUNYRRU3KLOLSVWHYHUULFKWHQ


0,-17:(('(352&(6


3KLOLSVRQWWUHNW]LFKDDQDUWLNHOYDQKHWFRQWUDFW 
'RRUGDWDUELWHUVLQPLMQHHUVWHSURFHVPLMQVFKHPDQLHW*(+((/YULMKDGGHQYHUNODDUGPRHVWLNDDQ
3KLOLSVOLFHQWLHEOLMYHQEHWDOHQ
1XZDVGHVWLMGVELMKHWWRWVWDQGNRPHQYDQKHWOLFHQWLHFRQWUDFWPHWGHERQGHQHURRNHHQUHJHOLQJ
LQ RSJHQRPHQ GDW DDQ LHGHUHQ WRHVWHOERXZHUOLFHQWLHQHPHUERQGVOLG HHQ ]HNHU DDQWDO OLFHQWLHSODDWMHV
YHU]HNHUGHZDQWGHOHGHQZHUGHQLQGLWDDQWDOJHUDQWURHQHHUG'H]HSODDWMHVGLHQHQDOVEHZLMVGDWGH
OLFHQWLHEHWDDOGLVHQZRUGHQRSGHWRHVWHOOHQJHSODNW
+HW DDQWDO SODDWMHV GDW LHGHU OLG RQWYDQJHQ ]RX ZHUG EHUHNHQG QDDU KHW JHPLGGHOGH DDQWDO
WRHVWHOOHQGDWLHGHUOLGLQGHYRRUDIJDDQGHMDUHQ]RXJHERXZGKHEEHQ
'LW DDQWDO WRHVWHOOHQ RYHU  JHERXZG PRHVW LHGHU OLG RSJHYHQ DDQ 3KLOLSV HQ HU ZHUG RS
JHUHNHQGGDWPHQGLWHHUOLMNGRHQ]RX
$DQGHKDQGYDQGH]HUHJHOLQJZHUGRRNPLMHHQ]HNHUDDQWDOOLFHQWLHSODDWMHVWRHJHZH]HQGRFKLN
ZLVWGLUHFWUHHGVGDWLNGDDUDDQQLHWJHQRHJ]RXKHEEHQGDDULNLPPHUVLQMXLVWPLMQYRULJ
EHGULMI ZDDULQGHUDGLRDIGHHOLQJHHQRQGHUGHHOYRUPGH JHOLTXLGHHUGKDGRPPLMYRRUWDDQVSHFLDDO
RSUDGLRWRHWHOHJJHQ
'H]H OLTXLGDWLH KDG SODDWV NRUW YRRU GHQ OLFHQWLHVWULMG WRHQ DOOHV QRJ SDLV HQ YUHH ZDV KHWZHON
3KLOLSVYRONRPHQEHNHQGLV



8LW+HW9DGHUODQG)HEUXDULEO%±HHQÄJULHYHQGHXLWODWLQJ´
'LWÄWHQGLHQVWHVWDDQ´ZDVEOLMNEDDUZHGHUNHULJ=LH%LMODJH

 =LH GH YROOHGLJH 8LWVSUDDN YDQ 6FKHLGVOLHGHQ YDQ  0DDUW  GHHO YDQ %LMODJH   2SD¶V GDQN YRRU GH


YHUNUHJHQRQGHUVWHXQLQJ DOV%LMODJH ,U,G]HUGD¶VFRPPHQWDDURSGHXLWVODJ DOV%LMODJH HQWZHHEULHYHQ
YDQ2SD %LMODJH +HWVFKHPDYDQUDGLR¶VYDQ*RXGVFKH5DGLR,QGXVWULHZDVGXVYULMYDQLQEUHXNRS1HG
2FWURRLPDDUQLHWYULMYDQLQEUHXNRS1HG2FWURRL,U,G]HUGD¶VYHUGHUHRQWZLNNHOLQJ PDZKHW
Ä+DDJVFKH EURHGHL´  PDDNWH ]LMQ LQ]LHQV JHHQ LQEUHXN RS 1HG 2FWURRL  HQ GH YHUNHHUGH LQWHUSUHWDWLH
HUYDQGRRU,U9|OWHUZHUGODWHU LQ2FWREHU GRRU,'=EHVFKRXZGDOVÄHHQEODPDJH´

 'LWEHWHNHQGHZDDUVFKLMQOLMN¦SHUWRHVWHOYROJHQVKHWFRPSURPLVDOZDVKHWPDDUYRRUppQYDQGHWZHH
RFWURRLHQ+HWPRQGHOLQJRYHUHHQJHNRPHQEHGUDJYDQ¦ QDPHQVGH%251 ZDVLPPHUVYDQGHEDDQ2I
ZDVKHWEHGUDJPLVVFKLHQGHKHOIWYDQ¦RIÄSURUDWD´"'H+RRIGRYHUHHQNRPVWWXVVHQ3KLOLSVHQGHERQGHQ
KLHOGPLVVFKLHQQLHWUHNHQLQJPHW]R¶QPRJHOLMNKHLG

=LH%LMODJHYDQ0HLDOVEHZLMVGDWDOOHVQRJQLHWÄSDLVHQYUHH´ZDVWXVVHQ3KLOLSVHQGH%RQGHQ

 (HQUDGLRZDVYURHJHUHFKWHHQPHXEHOVWXN=LHGHDGYHUWHQWLHYDQYRHWQRRWHQ%LMODJHYRRUIRWRVYDQ
GHDOOHHQRYHUJHEOHYHQ*5,UDGLRGDWLQKHW5DGLRPXVHXPYDQ)UDQV'ULHVHQVLQ5HXVHOVWDDWHQKHWQRJSULPD
GRHW HQDGYHUWHQWLHV GLHLN NUHHJ YDQ *LGL 9HUKHLMHQ ZDDUYROJHQV *5, DO UDGLR¶V DGYHUWHHUGH LQ GH KHUIVW YDQ
HQGDWEOHHIGRHQLQGH1&59JLGVHHQGXLGHOLMNJHYROJYDQGHÄYHU]XLOLQJ´YDQGHUDGLRLQ1HGHUODQG
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+HWVSUHHNWYDQ]HOIGDWLNPHWHHQJURRWJH]LQQLHWYDQGHZLQVWRSWRHVWHOOHQSHUZHHNEHVWDDQ
NDQ
1X ]LMQ HU ILUPDV JHZHHVW GLH KXQ RP]HW RYHU  YHHO WH KRRJ KHEEHQ RSJHJHYHQ RP
PDDULQ¶WEH]LWWHNRPHQYDQHHQJURRWDDQWDOOLFHQWLHSODDWMHV'LHNZDPHQGXVDOQDPKXQRP]HWWRH
QLHW WH NRUW GRFK RQGHUJHWHHNHQGH GLH HHUOLMN KDG RSJHJHYHQ ]DJ GLUHFW LQ GDW KHW DDQWDO QLHW
WRHUHLNHQG]RX]LMQ
'LW ZHWHQGH KHE LN WLMGLJ PHW GH ZRRUGYRHUGHUV YDQ GH ERQGHQ GLH PHW 3KLOLSV RQGHUKDQGHOGHQ
JHVSURNHQ HQ KHQ KLHURS DWWHQW JHPDDNW ZDDURS PLM ZHUG JHDQWZRRUG GDW HU GRRU RSQDPH LQ KHW
FRQWUDFWYDQHHQVSHFLDOHFODXVXOHLQDUWLNHORSJHUHNHQG]RXZRUGHQ
,Q GLW DUWLNHO ZHUG YDVWJHOHJG GDW EHKRXGHQV DEQRUPDOH JHYDOOHQ YRRU KHW PD[LPDDO DDQWDO SHU
YROMDDUDOVQRUP]RXJHOGHQKHWJHPLGGHOGHYDQKHWDDQWDOJHERXZGHWRHVWHOOHQLQGHMDUHQ
'LWDUWLNHOZHUGQDGDWKHWFRQWUDFWLQGHKRRIGSXQWHQZDVDDQJHJDDQDOVHHQELMODJHWHJHOLMNPHWYHOH
DQGHUHEHSDOLQJHQDOVHHQÄJHQWOHPDQ¶VDJUHHPHQW´HUDDQWRHJHYRHJG
'DWÄKHWDEQRUPDOHJHYDO´ELMPLMDDQZH]LJLVPRJHKLHUXLWEOLMNHQGDW3KLOLSV]HOIYHUNODDUGGDW
LN GH 5DDGW XLW *RXGD GH HHQLJH ]HJJH GH HHQLJH OLFHQWLHQHPHUERQGVOLG LQ1HGHUODQG EHQ GLH DDQ
]LMQUDQWVRHQOLFHQWLHSODDWMHVQLHWJHQRHJKHHIW
0HQ]RX]RR]HJJHQKLHULVEHZLMVWHRYHURPYDQÄDEQRUPDDO´WHVSUHNHQ
'DWDQGHUHOLFHQWLHQHPHUVDDQKXQUDQWVRHQJHQRHJKDGGHQYLQGW]LMQRRU]DDNYRRUQDPHOLMNKLHULQ
GDW]HYRRU¶WPHHUHQGHHOJHHQVSHFLDOLVWHQ]LMQGRFKGHUDGLRDOVQHYHQEHGULMIYRHUHQWHUZLMORRNYDQ
YHOHQGHRSJDDIQLHWMXLVWZDV
+HWDUWLNHOZDVRSPLMQYHU]RHNHQYRRUPLMQJHYDOJHPDDNWHQGDDURPEHULHSLNPLMKLHURS
,NYURHJRPPHHUGHUHOLFHQWLHSODDWMHVGRFK]HZHUGHQPLMJHZHLJHUG ,NZLOGHGXVEHWDOHQPDDU
PHQZLOGHPLMLQ¶WQDXZEUHQJHQ
.RUWGDDUQDZHUGPLMGHHLVFKJHVWHOGHHQERHWHWHEHWDOHQYDQDFKWHQWZLQWLJGXL]HQGJXOGHQ
=LHW8ZHOGDWKHWQHUJHQVDQGHUVRPWHGRHQLVGDQRPGLHMRQJHQVYDQ7URPSHQGH5XLWHU
PHWGHEODXZHNLHOGLHEOLMNJHYHQRRNQRJZDWWHNXQQHQSUHVWHHUHQHUXLWWHGUXNNHQ"
+DG LN SUXOOHQ JHIDEULFHHUG GLH RS GH PDUNW QLHWV EHWHHNHQGHQ LN KDG JHHQ ODVW JHKDG PDDU GLH
NOHLQHPDQPHWGDWFRQIHFWLHSDNNLHDQPDDNWHZDWJRHGVGDWFRQFXUUHHUGH

'LHNOHLQHPDQFRQFXUUHHUGHPHWWRHVWHOOHQHQQLHWPHWWZHHGHKDQGVSDWHQWHQHQ
UHFKWEDQNHQ
(QMXLVWGDDURPPRHVWKLMHUXLW
0HQEHJULMSWGDW]RR¶QHLVFKYDQDFKWHQWZLQWLJGXL]HQGJXOGHQERHWHZHOHHQVHHQSDDUVODSHORR]H
QDFKWHQEH]RUJW(HQPHQVFKEOLMIWHHQPHQVFK
*RHGHUDDGZDVGXXU
,N YURHJ DXGLsQWLH DDQ ELM = ([FHOOHQWLH 0LQLVWHU 9HUVFKXXU GHVWLMGV PLQLVWHU YDQ $UEHLG
+DQGHO HQ1LMYHUKHLGGLHPLMGHQYROJHQGHQGDJUHHGVRPXXUWHOHIRQLVFKGHHGPHHGHHOHQGDWLN
PDDUGLUHFWNRPHQPRHVW
'DGHOLMNZHUGLNWRW=LMQH([FHOOHQWLHWRHJHODWHQ
Ä=RRGH5DDGWZDWLVHUMRQJHQ"+HEMHQLHWZLOOHQEHWDOHQ"´



 9ROJHQV%LMODJHZDVKHWUDQWVRHQYDQ*RXGVFKH5DGLR,QGXVWULHOLFHQWLHSODDWMHVSHUMDDUHQZHLJHUGH
3KLOLSVRRNRPDDQ*RXGVFKH5DGLR,QGXVWULHUDGLRODPSHQWHYHUNRSHQ

 3URGXFWLHFLMIHUVYRRUHQZDUHQYDQYyyUGH*URWH'HSUHVVLHGLHHLJHQOLMNLQGH9HUHQLJGH6WDWHQ
EHJRQPHWGHÄ:DOO6WUHHW&UDVK´LQGHODDWVWHZHHNYDQ2FWREHU(HQKDOIMDDUGDDUYRRURS$SULO
EHJRQELM3KLOLSVGHVWHZHUNQHPHU'ULHMDDUODWHUZDVGDWYHUPLQGHUGWRWRQJHYHHUPDQ

 9DQ*RXGDQDDU'HQ+DDJZDV HQLV JHOXNNLJQLHW]RYHUSHUDXWRRISHUWUHLQ/DQJHUHDIVWDQGHQLQDQGHUH
ODQGHQ ]RDOV&DQDGD KDGGHQYURHJHUHHQJHZHOGLJHLQYORHGRSKHWWHPSRZDDULQDOOHVJHEHXUGH
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Ä-D ]HNHU H[FHOOHQWLH PDDU ]H ZLOOHQ PLMQ JHOG QLHW KHEEHQ  =H ZLOOHQ PH JHHQ OLFHQWLHSODDWMHV
VWXUHQ´
Ä:DDURPQLHW"´
Ä2PGDW LN DDQ PLMQ UDQWVRHQ EHQ  ,N KHE PLMQ RP]HW RYHU  HHUOLMN RSJHJHYHQ HQ GDW
GUXLSWPHQXLQGHRRJHQHQDUWLNHOZLOOHQ]HQLHWYDQZHWHQ+DGLNPLMQRP]HWRRNGULHPDDO]RR
KRRJRSJHJHYHQGDQKDGLNQXPHHUGDQJHQRHJ´
Ä0DDUZDDURPJHYHQ]HMRXGDQGLHSODDWMHVQLHWGLH]HYDQGHDQGHUHQRYHUKHEEHQ"´
Ä'DWZLOOHQ]HQLHW´

Ä(QKHEMHGHGXL]HQGELMMH"´
Ä1HHH[FHOOHQWLHZHOFHQWHQ´
Ä1X GH 5DDGW ]RQGHU GHQ ZLO YDQ MH KHPHOVFKHQ 9DGHU ]DO HU JHHQ KDDU YDQ MH KRRIG YHUORUHQ
JDDQ´
Ä-XLVWH[FHOOHQWLHGDWJHORRILNRRN´
=RRZHUGLNGRRU=([FHOOHQWLHRSPLMQJHPDNJH]HW(QZDWZDVKHWUHVXOWDDW"7RHQLNHHQSDDU
GDJHQODWHUZHHURQWERGHQZHUGZHUGPLMPHHJHGHHOGGRRU=([FÄ,N]DO]HOIHHQEULHIMHVFKULMYHQ´
(QKHWJHEHXUGHRRNGLUHFWLQPLMQWHJHQZRRUGLJKHLG
Ä1X]XOOHQZH]LHQZDWHUYDQZRUGWGH5DDGW´
(HQGDJRIWLHQGDDUQDNZDPLNODQJVKHWPLQLVWHULHHQYURHJRILNGHQPLQLVWHUQRJHHQVVSUHNHQ
PRFKW'DWNRQGLUHFW
'H]H PLQLVWHU GLH KHHO JRHG ZLVW KRH GH 3KLOLSV PHWKRGHQ ]LMQ RQGHU ZLHQV DXVSLFLsQ RRN KHW
OLFHQWLHFRQWUDFW ÄKHW YHUGUDJ YDQ 9HUVDLOOHV´ WRW VWDQG ZDV JHNRPHQ HQ GLH WRHQ KHW NZDDG QLHW KDG
NXQQHQNHHUHQGH]HPLQLVWHUKHHIWHHQKDUWHQPHGHJHYRHO
Ä=RGH5DDGWOHHIMHQRJ"=DOLNMHHHQVZDWYHUWHOOHQ"*LVWHUZDUHQKLHUGULHKHUHQYDQ3KLOLSVHQ
KHELNDDQMRXJHGDFKW´
Ä$DQPLM([FHOOHQWLH"´
Ä-DHQWRHQKHELNKXQJHYUDDJGZDW]HHUWRFKDDQKDGGHQRPGLHGH5DDGWXLW*RXGDDOWLMG]RWH
SODJHQ(QZDDURPRI]HGLHOLFHQWLHSODDWMHVGLHDQGHUHQRYHUKRXGHQQLHWDDQMRXJHYHQ´
Ä(QZDW]HLGHQ]HH[FHOOHQWLH"´
Ä=HNOHXUGHQHQ]HLGHQHUQLHWVYDQWHZHWHQGRFKKHWRS¶WNDQWRRUWH]XOOHQQD]LHQ´
(QLNLNKHEHUQRRLWPHHUYDQJHKRRUG



 .RUWGDDUQDRS0DDUWZDVHUHHQEHODQJULMNHEHVSUHNLQJLQ(LQGKRYHQWXVVHQ2SDHQ0U+DPPLQJ
ZDDUYDQLNHHQQRWXOH SURWRFRO RQWYLQJXLWKHW3KLOLSV$UFKLHI %LMODDJ 

 ,Q RSYROJLQJ YDQ PLMQ QDYUDDJ NUHHJ LN DQWZRRUG YDQ KHW 1DWLRQDDO $UFKLHI WH 'HQ +DDJ  'LW JHGLQJ

,QYHQWDULVQXPPHU   YRRU GH $UURQGLVVHPHQWV5HFKWEDQN YDQ 5RWWHUGDP ZHUG LQJHVFKUHYHQ RS 
1RYHPEHUÄ9HUYROJHQVVOHHSWHGH]H]DDN]LFKLQPHHUGHUH]LWWLQJHQHQRILQVFKULMYLQJHQYRRUW(QNHOH
GDWD GLH LN GDDUELM JHYRQGHQ KHE ZDUHQ  )HEUXDUL   $SULO   0HL  HQ  6HSWHPEHU 
8LWHLQGHOLMN ZHUG GH ]DDN LQ  XLW GH DGPLQLVWUDWLH YDQ GH UHFKWEDQN DIJHYRHUG ]RQGHU GDW KHW RRLW WRW HHQ
XLWVSUDDNLVJHNRPHQ9HUVODJHQRISURFHVVWXNNHQYDQGH]LWWLQJHQ]LMQQLHWEHZDDUGJHEOHYHQHQRPGDWHUJHHQ
XLWVSUDDNLVJHZHHVWLVHUXLWHUDDUGRRNJHHQYRQQLVGRRUPLMDDQJHWURIIHQ:HOOLFKWLVKHWQRRLWWRWHHQXLWVSUDDN
JHNRPHQ GDQN]LM GH GRRU X EHVFKUHYHQ EHPLGGHOLQJ LQ GH]H ]DDN GRRU PLQLVWHU 9HUVFKXXU´ HPDLO YDQ 'UV
+DUP 3LHWHUV    7RW RQODQJV ZDV KHW YRRU PLM RQYHUNODDUEDDU ZDDURP GLW WZHHGH SURFHV LQ

1RYHPEHUGRRU3KLOLSVYRRUGH$UURQGLVVHPHQWV5HFKWEDQNDDQKDQJLQJJHPDDNWZHUG WHUZLMOGH
%RQGHQ QRJ EHVWRQGHQ  HQ KHW GHUGH SURFHV YDQDI -XOL  HHQ $UELWUDJH ZHUG QDGDW GH %RQGHQ DO
JHIDLOOHHUG ZDUHQ HQ QLHW PHHU EHVWRQGHQ   ,QGLHQ KHW DOOHV RP KHW]HOIGH $UWLNHO  YDQ GH +RRIG
RYHUHHQNRPVWJLQJ]RDOV2SDEHZHHUGLQGHWHNVW]RXKHWHLJHQOLMNSUHFLHVDQGHUVRPJHZHHVWPRHWHQ
]LMQ9ROJHQV*LGL9HUKHLMHQJLQJKHWDOOHHQPDDURYHUGHOLFHQWLHRYHUHHQNRPVWWXVVHQ3KLOLSVHQ*5,
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0,-1'(5'(352&(6


3KLOLSVRQWWUHNW]LFKDQGHUPDDOVDDQDUWLNHO 
,QPLGGHOV ZDUHQ ZHGHU HHQ SDDU GDJHQ YHUVWUHNHQ  'H ERQGHQ ZDUHQ ]RRDOV UHHGV HHUGHU
PHGHJHGHHOG GRRU KHW RSWUHGHQ YDQ 3KLOLSV JHIDLOOHHUG RQGDQNV KHW YHUZHHU YDQ GH 5DDGW YRRU GH
UHFKWEDQN WH $PVWHUGDP ]LH HHUVWH GUDPD  HQ ZDDU 3KLOLSV ]RRZDW DOOH SURFHVVHQ LQ 1HGHUODQG ZLQW
ZHUGGLHQVRSWUHGHQRRNVWHHGVEUXWHU
7RFKZHUNWHQZLMUXVWLJGRRUDDQGHQXLWERXZYDQRQVEHGULMI









1D RQV WZHHGH SURFHV GDW ]RRDOV 8 ZHHW PHW
HHQ VLVVHU DIOLHS HQ LQ GHQ NLHP ZHUG JHVPRRUG
KHEEHQZHPHWQRHVWHQ YOLMWKHW]RRYHUJHEUDFKW
GDWLQDJHQWVFKDSSHQRYHU1HGHUODQGYHUVSUHLG
RQ]HWRHVWHOOHQYHUNULMJEDDUZDUHQ
'DW GLW (LQGKRYHQ HHQ GRRUQ LQ ¶W RRJ ZDV
EOHHNRQVLQ-XOL
8LW GH DDQYUDDJ RP PHHUGHUH OLFHQWLHSODDWMHV
ZDV JHFRQFOXGHHUG GDW PLMQ UDQWVRHQ QRJ VWHHGV
QLHWWRHUHLNHQGZDV


3KLOLSVZLOGHJHHQSODDWMHVVWXUHQ'DQPDDUZHHUHHQSURFHV*HOGVSHHOWELM3KLOLSVJHHQURO



 Ä1DDURYHUOHYHULQJ´KHWYROJHQGH0LMQYDGHUNUHHJLQ$XJXVWXVHHQÄ%HZLMVYDQ1HGHUODQGHUVFKDS´HQ
YDOVHLGHQWLILFDWLHDOVKDQGHOVUHL]LJHUHQKHHIWWRHQHHQWLMGODQJPHWVXFFHV SHUDXWRRQGHUHHQYUDFKWVWDOHQYDQ
JRUGLMQPDWHULDDO UDGLRODPSHQXLW%HOJLsQDDU1HGHUODQGJHVPRNNHOGRPGH]DDNLQ*RXGDWHEHYRRUUDGHQ(HQ
³VRIWZDUHSLUDWH´GXVYDQGH¶V"'LWZHUGEHsLQGLJGWRHQDOOHVLQ'HFHPEHULQEHVODJJHQRPHQZHUG

 'H]HILUPDZDVLQDOHHQYDQGHDJHQWVFKDSSHQYRRU³*5´HQDQGHUHILUPDV)RWRJHQRPHQGRRU)UDQV
'ULHVHQVXLWKHWÄ5DGLR9DGHPHFXPYRRUGHQ5DGLRKDQGHO´

 +HWLVQLHWEHNHQGKRHYHHOZHUNQHPHUVHUZDUHQELMGH*RXGVFKH5DGLR,QGXVWULH%HKDOYHGH]DDNWH*RXZH
ZDVHUQDWXXUOLMNRRNHUJHQVLQ*RXGDHHQIDEULHNYRRUKHWKRXWZHUNYDQGHUDGLR¶V%LM*HX]HQVWUDDW"

 +LHU PRHW ELMJHYRHJG ZRUGHQGDW GH 1D]L¶V PHW $GROI +LWOHU DOV OHLGHU RS -DQXDUL  LQ 'XLWVODQGDDQ
EHZLQGNZDPHQGDWHUGLH]HOIGHPDDQGHHQPXLWHULMZDVRSGH³=HYHQ3URYLQFLsQ´HQGDWHURS$SULO
HHQYHUYURHJGHYHUNLH]LQJLQ1HGHUODQGZDVZDDUDDQSROLWLHNHSDUWLMHQ  GHHOQDPHQÄ'H6WDQGDDUG´WRRQGH
LQGLHWLMGYDQDOOHNUDQWHQKHWPHHVWHEHJULSYRRU+LOWHU¶VGRHOVWHOOLQJGHµNHWHQHQ¶YDQ9HUVDLOOHVDIWHZHUSHQ





27





7RW JRHG YHUVWDQG YDQ ]DNHQ GLHQH QRJ GDW PHQ LQ ¶W RRJ PRHW KRXGHQ GDW GH KLVWRULH YDQ GH
ERQGHQ LQ¶WEHJLQEHVFKUHYHQ RYHUGH]HOIGHWLMGVUXLPWHORRSWDOVGLHYDQPLMQSHUVRRQOLMNHQVWULMGPHW
3KLOLSV

&RPPHQWDDUGRRU-$G5 

+LHUPRHWWXVVHQJHYRHJGZRUGHQGDWGHILUPDÄ:HVWPLQVWHU5DGLR´RS-XOLLQ*RXGDRSJHULFKW
ZHUG PHW DOV DGUHV *HX]HQVWUDDW  RRP *HUULW DOV HLJHQDDDU 2SD DOV SURFXUDWLHKRXGHU HQ WDQWH
0LHQ :LOKHOPLQD+HQGULFD DOVWHVDXULHUPHWDOVGRHO³GHIDEULFDJHYDQHQKDQGHOLQUDGLRWRHVWHOOHQ
KDQGHO LQ RUJHOV HQ DQGHUH PX]LHNLQVWUXPHQWHQ´  'H]H RQGHUQHPLQJ KHHIW RQGHU YHUVFKHLGHQH QDPHQ
EHVWDDQWRW'HFHPEHUHQZHUGWRHQGRRURRP*HUULWRSJHKHYHQ³ZHJHQVOHHIWLMG´0LMQYDGHU
ZDV SRVWSURFXUDWLHKRXGHU YDQ  DI WRW NRUW QD ]LMQ HPLJUDWLH LQ   'DW KDG LN YURHJHU QRRLW
JHZHWHQ

2SDVFKUHHIKLHULQKHWYROJHQGHRYHUGDWLNLQ6HSWHPEHUYRQGLQKHW1DWLRQDDO$UFKLHI

,NZDVDDQYDQNHOLMN'LUHFWHXUYDQGH19*5, WH*RXGDGLHGHYRRUW]HWWLQJZDVYDQHHQEHGULMIJH
QDDPG * GH 5DDGW ZHON EHGULMI GH YRRU]HWWLQJ YDQ GH ]DDN YDQ PLMQ YDGHU HYHQHHQV * GH 5DDGW
JHKHWHQYDQZHONHLNKHWUHFKWRQWYLQJGLHQDDPWHYRHUHQ9RRUGHRRUORJ]LMQ]RZHOGHEHGULMYHQ*
GH5DDGWHQODWHUGH*5,GRRUGH193KLOLSVWH(LQGKRYHQDDQJHYDOOHQ7RHQLNEHPHUNWHGDWGH*5,
NDQVOLHSRPDOOHVWH]XOOHQYHUOLH]HQUDDGGHLNPLMQ]RRQ*HUULWGH5DDGWDDQRSWHULFKWHQ:HVWPLQ
VWHU5DGLRDOVKDQGHOV]DDN'HGDWXPYDQLQVFKULMYLQJYLQGW8LQKHWUHJLVWHUYDQGH.DPHUYDQ.RRS
KDQGHOHQ)DEULHNHQWH*RXGD+HWGRHOZDVQLHWEURGHORRVWHZRUGHQ

1DGDWLNGH*5,QLHWPHHUKDQGKDYHQNRQZHUGLNRQGHUKRXGHQGRRUPLMQ]RRQ*HUULWGH5DDGW9RRU
]RYHUKHWLQPLMQYHUPRJHQZDVKHELNPMQ]RRQ*HUULWJHKROSHQLQGH]DDN:HVWPLQVWHU5DGLR'H
IHLWHOLMNHYHUDQWZRRUGHOLMNHSHUVRRQZDV*HUULWGRFKZDDUZLMKHWDOWLMGJRHGPHWHONDDUNRQGHQYLQGHQ
SOHHJGHQZLMVWHHGVWH]DPHQRYHUOHJLQ]DNHWHQHPHQEHVOLVVLQJHQ


+HW LV 8 EHNHQG GDW 0U +DPPLQJ GH DGYRFDDW YDQ 3KLOLSV PHW PLM DOV ERQGVYRRU]LWWHU GH
PRQGHOLQJH RYHUHHQNRPVW KDG JHPDDNW GDW LN YDQ OLFHQWLHEHWDOLQJ ]RX YULMJHVWHOG ]LMQ HQ GDW HHQ
WLMGSHUNYDQUXVWHQYUHGH]RXDDQEUHNHQZHONHPRQGHOLQJHRYHUHHQNRPVWODWHULQSULQFLSHVFKULIWHOLMN
DDQYDDUGZHUGGRFKZDDURSVSOLWVLQJHQVFKHLGLQJGHUDDQYDDUGHSXQWHQGXVZRRUGEUHXNYROJGH
-XOLNUHHJLNPLMQGHUGHSURFHV
(LVFKYDQGH]LMGHYDQ3KLOLSVYLMIWLJGXL]HQGJXOGHQERHWH,Q]LWWLQJYDQDUELWHUVWHZHWHQGH
KHHUHQ 0U 'U 6 9$1 %5$.(/ KRRJOHHUDDU DDQ GH 5LMNV8QLYHUVLWHLW WH 8WUHFKW 0U 03/
67((1%(5*+(WKDQV0LQLVWHUYDQ(FRQRPLVFKH=DNHQ,U():9g/7(5ULMNVDPEWHQDDUELM



 0HW GDQN DDQ *LGL 9HUKHLMHQ GLH WZHH RXGH GRVVLHUV YRQG YDQ GH .DPHU YDQ .RRSKDQGHO HQ )DEULHNHQ LQ
*RXGDGLHWKDQVGRRU]LMQWRHGRHQPHWHHQYRRUORSLJHLGHQWLILFDWLH³H]HQGLQJ´GRVVLHULQGRRVHQ
GRVVLHULQGRRVLQKHW1DWLRQDDO$UFKLHIRSJHVODJHQ]LMQ

=LHYRHWQRRWPHWPLMQYHUZRQGHULQJGDWGLWSURFHVHHQ$UELWUDJHZDV

3URI9DQ%UDNHOZDVLQDOUHFKWHULQGH$UURQGLVVHPHQWVUHFKWEDQN8WUHFKW/DWHUKRRJOHUDDULQEXUJHUOLMN
UHFKWHQSULYDDWUHFKW,QGH]RPHUYDQZHUGKLMDDQJHVWHOGDOV/LGYDQGH%LM]RQGHUH5DDGYDQ&DVVDWLH

,U9|OWHUZDVHHQFDUULHUHDPEWHQDDUYDQGH377HQZDVRDODQJEHWURNNHQELMGH3KLOLSV]HQGHU3&--GDW
FRQWDFWPHW1HGHUODQGV,QGLsJHPDDNWKDGHQHUHHQYHUVODJRYHUVFKUHHI:DVGLWHHQÄFRQIOLFWRILQWHUHVW"´
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KHW KRRIGEHVWXXU YDQ 3RVW 7HOHJUDDI HQ 7HOHIRRQ 377   ,N ZHUG ELMJHVWDDQ GRRU GHQ KHHU ,U
,G]HUGDHHUGHUJHQRHPG
%LMGLWSURFHVPRHWHQWZHH]DNHQLQDDQPHUNLQJJHQRPHQZRUGHQHQZHO
WHQ HHUVWH GDW 3KLOLSV PLM RQWKLHOG ZDW PH UHFKWPDWLJ NUDFKWHQV DUWLNHO  WRHNZDP PHHUGHUH
OLFHQWLHSODDWMHV 
WHQ WZHHGH GDW LN QRRGJHGZRQJHQ ZHHU HHQ ZHJ KDG PRHWHQ ]RHNHQ RP OLFHQWLHYULM WH NXQQHQ
ERXZHQGDDULNJHHQOLFHQWLHSODDWMHVNUHHJ
2PPLMYRRUDUELWHUVWHYHUZHUHQPRHVWLNPLMQVFKHPD VFKDNHOLQJ LQGLHQHQ1DGUXNNHOLMNKHELN
HURSJHZH]HQGDWLNPLMEHULHSRSDUWLNHOGDWGLWPLMQ+22)'9(5:((5ZDVHQ+2(RRNGH
XLWVSUDDN PRFKW XLWYDOOHQ RYHU PLMQ VFKHPD YULM RI QLHW YDQ GH 3KLOLSV RFWURRLHQ  GH RRU]DDN YDQ
HYHQWXHOH LQEUHXN ELM 3KLOLSV ]HOI ]RX OLJJHQ GDDU PLM RQWKRXGHQ ZHUG ZDW PLM WRHNZDP HQ ]RR GH
OLFHQWLHSODDWMHV PLM JH]RQGHQ ZDUHQ GH DDQOHLGLQJ RP HYHQWXHHO LQEUHXN WH PDNHQ ]RX KHEEHQ
RQWEURNHQ
2SHHQGHU]LWWLQJHQKHELNGLWPRQGHOLQJWRHJHOLFKWHQWRHQPLMJHYUDDJGZHUGRILNZHO]HNHUZLVW
RIGDWDUWLNHORSPLMQJHYDOYDQWRHSDVVLQJZDVKHELNPLMEHURHSHQRSGHRXGEHVWXXUVOHGHQHQRXG
VHFUHWDULVYDQGHQERQGGLHGLWDUWLNHOLQRYHUOHJPHW3KLOLSVKHEEHQYDVWJHVWHOGWHUZLMOKHWLQLWLDWLHIWRW
YDVWVWHOOLQJ YDQ GH FODXVXOH ÄEHKRXGHQV DEQRUPDOH JHYDOOHQ´ YDQ GH]H EHVWXXUVOHGHQ HQ VHFUHWDULV
GHVWLMGVZDVXLWJHJDDQ]RRGDWGH]HKHHUHQKHWEHVWRYHUGHLQWHUSUHWDWLHYDQGLWDUWLNHO]RXGHQNXQQHQ
RRUGHHOHQUHGHZDDURPLNJHWXLJHQYHUKRRUDDQERRG
:DWKHWWHFKQLVFKJHGHHOWHDDQJDDW]RRDOV8ZHHWKDGVOHFKWVppQWHFKQLNHU ,U9|OWHU ]LWWLQJLQGH
DUELWUDJHFRPPLVVLH
+HWYDOWQLHWPHHRYHUGH]HGLQJHQLQHHQHSLVWHODOVGLWLVWHVFKULMYHQ7RFK]DOLNWUDFKWHQKHW8
GXLGHOLMNWHPDNHQ
:LMSDVWHQLQRQVVFKHPDWRHSODDWGHWHFWLH
3KLOLSVKHHIWRFWURRLRSURRVWHUGHWHFWLH
'LWLVQLHWKHW]HOIGHPDDUJHKHHORQGHUVFKHLGHQZDWDOOHWHFKQLFLZHWHQ
1RFKWDQVYHURRUGHHOGH,U9|OWHUPLMZHJHQVLQEUHXNPDNHQ
+RHRQUHGHOLMNGLWLVZLOLNPHWHHQYRRUEHHOGGXLGHOLMNPDNHQ
6WHOGDW3KLOLSVRFWURRLKHHIWRSKHWJHEUXLNYDQNRIILH
1XGULQNLNWKHHHQJHHQNRIILHGXVPHHQJHHQLQEUHXNWHPDNHQ
-DPDDU]HJW,U9|OWHUNRIILHLVQDWHQ8NXQWHU8ZGRUVWPHHOHVVFKHQHQPHWWKHHHYHQHHQV8
OHVFKW8ZGRUVWPHWQDWWHWKHHGXVPDDNWLQEUHXN
(HQ JHOLMNH UHGHQHHULQJ RQJHYHHU SDVW ,U 9|OWHU WRH ELM GH EHRRUGHOLQJ YDQ PLMQ VFKDNHOLQJ
ÄPLGGHQDIWDNNLQJ´



,QGLHQ0U6WHHQEHUJKH ]RDOVLQYURHJHUH$UELWUDJHV]LH%LMODJH GRRU3KLOLSVZHUGDDQJHZH]HQZDV0U
'UYDQ%UDNHOGRRU2SDDDQJHZH]HQ]RGDWGDQ,U9|OWHUGRRUEHLGHSDUWLMHQZHUGDDQJHZH]HQ7ZHHMXULVWHQ
GXVHQHHQLQJHQLHXU:DVGLWRQJHEDODQFHHUG"=RXGHXLWVODJDQGHUVJHZHHVWNXQQHQ]LMQDOV2SDHHQLQJHQLHXU
LQSODDWVYDQHHQMXULVWDOV$UELWHUKDGJHNR]HQ"

+LHUEHWHNHQWÄHHQZHJ´]HNHUGHWRHSDVVLQJYDQ,U,G]HUGD¶D2$GDWRS-DQXDULDORSHQEDDU
JHPDDNWZDVHQEHWHNHQWÄOLFHQWLHSODDWMHV´DOOHHQPDDUGLpSODDWMHVGLHQRGLJZDUHQYRRUGH PRJHOLMNH LQEUHXN
RS3KLOLSV¶RFWURRL 3KLOLSVPDDNWHYROJHQV*LGL9HUKHLMHQJHHQOLFHQWLHSODDWMHVYRRUppQHQNHORFWURRL 
2I EHWHNHQGH GLW KHOHPDDO LHWV DQGHUV"  'DDUYRRU ]RX PHQ HLJHQOLMN GH DDQNODFKW HQ KHW YRQQLV PRHWHQ ]LHQ
%RYHQGLHQPRHWKLHURRNYHUPHOGZRUGHQGDW,U,G]HUGD¶VXLWYLQGLQJYROJHQV2$WXVVHQ)HEUXDUL
HQ2FWREHULQWZDDOIODQGHQZHUGJHSDWHQGHHUG±6SDQMH(QJHODQG=ZHGHQ=ZLWVHUODQG,WDOLs+RQJDULMH
)UDQNULMN %HOJLs 2RVWHQULMN 'HQHPDUNHQ 7VMHFKRVORZDNLMH 9HUHQLJGH 6WDWHQ YDQ $PHULND ± YROJHQV KHW
OLMVWMH LQ 0DS  (QYHORS  ,G]HUGD SDSLHUHQ  ,QVWLWXXW %HHOG HQ *HOXLG  ,QWXVVHQ KDG GH 1HGHUODQGVH
2FWURRLUDDGQRJJHHQXLWVOXLWVHOJHJHYHQRYHU2$:DDURPQLHWJHHIWWHGHQNHQ
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,NSDVWHJHHQPLGGHQDIWDNNLQJWRHPDDUWDNWHDIRSHQYDQDIGHHLQGSXQWHQ:DFKWHYHQ
]HJW,U9|OWHU GH]HQDPGHWHUPLQRORJLHYDQHLVFKHU3KLOLSVRYHU 8WDNWZHOQLHWDILQ¶WPLGGHQPDDU
8ZWRHSDVVLQJLVHTXLYDOHQWZDQW8WDNWRQYRONRPHQLQ¶WPLGGHQDI8SDVWKHWRFWURRLRQYRONRPHQ
WRH  ,U ,G]HUGD HQ LN ZLM PHHQGHQ GDW PLGGHQ PLGGHQ LV HQ GDW RQYRONRPHQ LQ ¶W PLGGHQ HHQ
KHUVHQVFKLPLV
+HW RRUGHHO YDQ ,U 9|OWHU LV HFKWHU YRRU GLW SURFHV EHVOLVVHQG HQ GH EHLGH DQGHUH QLHW WHFKQLVFKH
DUELWHUV]HJJHQMDHQDPHQ
/DDW RQV HFKWHU DDQQHPHQ GDW ,U 9|OWHU JHOLMN KHHIW HQ ZH RQV ELM GH WHFKQLVFKH XLWVSUDDN
QHHUOHJJHQ GDQ EOLMIW QRJ RQV KRRIGYHUZHHU KHWZHON ]XLYHU RS MXULGLVFK WHUUHLQ OLJW HQ ZDDURYHU GH
EHLGHMXULGLVFKHDUELWHUV]HOIVWDQGLJKDGGHQNXQQHQRRUGHOHQ
+DG3KLOLSVDUWLNHOQLHWJHVFKRQGHQGDQKDGGHQZLMOLFHQWLHSODDWMHVJHQRPHQHQZDVYDQLQEUHXN
JHHQVSUDNHJHZHHVW
'H]H UHGHQHULQJ KHEEHQ DUELWHUV QDDVW ]LFK QHHUJHOHJG RRN PLMQ DDQERG YDQ JHWXLJHQYHUKRRU
JHSDVVHHUGRPGDW]H ]RROXLGGHKHWYRQQLV RSDQGHUHZLM]HPHWPLMNRQGHQDIUHNHQHQ
=LMYHURRUGHHOGHPLMZHJHQVLQEUHXNQLHWOHWWHQGRSRRU]DDNHQJHYROJ
=LM YHUNODDUGHQ ]LFKRQEHYRHJG KLHURYHU WH RRUGHHOHQ  *LM ]XOWLQ ¶W YHUGHU YHUORRS GH]HU KLVWRULH
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'H VWUHNNLQJ YDQ GLW HSLVWHO LV ZDDUVFKLMQOLMN KHHO GXLGHOLMN DDQ KHQ GLH WH GRHQ KHEEHQ PHW
KXLGLJH WRHVWDQGHQ LQ HHQ JURWH YHUVFKHLGHQKHLG YDQ EHGULMIVWDNNHQ HQ UHJHULQJVYRUPHQ GLH LQ YHHO
RS]LFKWHQ KHW]HOIGH ]LMQ DOV GLH YDQ WRHQ  .DUWHOYRUPLQJ HQ PRQRSROLVPH ]LMQ ]HNHU JHJURHLG LQ
GULHNZDUWHHXZ,NWZLMIHOVWHUNRIGH6WDWHQ*HQHUDDOLQRIGDDUQDDOV]LMYDQGHLQKRXGYDQÄGH
NUDQWYDQ2SD´JHKRRUGKDGGHQ ZDWLNVWHUNEHWZLMIHODJYÄ+HW9HUYROJYDQGH*DOJ´HQGHKRXGLQJ
YDQGHKHHU-DQ6FKRXWHQYDQGH$53 JHKRRU]RXGHQKHEEHQJHJHYHQDDQ2SD¶VWZHHYHU]RHNHQ
D  RQWHLJHQLQJ YDQ WZHHGHKDQGVRFWURRLHQ YRRU KHW DOJHPHHQ QXW PDZ YHUDQGHULQJ YDQ GH
2FWURRLZHWHQ
E QLHWLJYHUNODULQJYDQKHWYRQQLV ZDWPLVVFKLHQVFKDGHYHUJRHGLQJ]RXNXQQHQLQKRXGHQ 

:DW D  EHWUHIW  ,N EHQ EHZXVW YDQ GH YHUDQGHULQJHQ LQ GH 2FWURRLZHW GLH LN LQ YRHWQRRW 
EHVFKULMI,HWVJLQJHUYHUNHHUGLQGLHWLMGPLVVFKLHQZDVGH5LMNVRFWURRLZHWYDQZHOGHRRU]DDN
HUYDQ ,NZHHWRRNGDW HULQGH(XURSHVH8QLH GHODDWVWHMDUHQ HHQVWHUNHEHZHJLQJRQWVWDDQLVRP
SDWHQWHQYDQÄVRIWZDUH´ GDWJHHQVWDOHQYDQODSMHVHQJRUGLMQHQPHHU]LMQ]RDOVYURHJHU WHEHSHUNHQ
'DDURPGUDDJLNGLWZHUNRSDDQGHQDJHGDFKWHQLVYDQPLMQGLHUEDUH2SDLQKHWZHWHQGDW]LMQRXGVWH
DFKWHUNOHLQ]RRQ 7KHRGRUXV $UQROGXV GH 5DDGW QHW ]RDOV KLM ]HOI JHERUHQ RS  0HL PDDU GDQ LQ
 GHLQWHUQDWLRQDOHSURMHFWOHLGHUYDQZZZ2SHQ%6'RUJGHDIJHORSHQDFKWWLHQMDDUDOGHVWULMGELMO
PHWGHKXLGLJHÄVRIWZDUHPRQRSROLVWHQ´RSQHHPWYRRUZDWGHWHUPÄELOOLMNKHLG´YDQGDDJYHUHLVWRYHU
GHKHOHZHUHOG'DDUYRRUZHUGKLMLQEHQRHPGDOV³2SHQ6RXUFH6RIWZDUH0DQRIWKH<HDU´
GRRUGH)UHH6RIWZDUH)RXQGDWLRQ2SD]RXGDDUHUJWURWVRSJHZHHVW]LMQHQ,'=EHSDDOGRRNZHO

:DW E EHWUHIW  =RX GH KXLGLJH1HGHUODQGVH UHJHULQJ QD ]R¶Q ODQJH WLMG HHQ $UELWUDDO 9RQQLV
QLHWLJ NXQQHQ YHUNODUHQ YDQ LHPDQG GLH HHQHQYLMIWLJ MDDU JHOHGHQ VWLHUI DOOHHQ PDDU RPGDW HHQ
NOHLQNLQGLQ&DQDGDGDWYUDDJW"'DWZHHWLNQLHW'HSDSLHUHQEHVWDDQLPPHUVQLHW(HQWZHHGHYUDDJ
$OVGDWPRJHOLMN]RX]LMQLQZHONIRUPDDW]RXGDWNXQQHQJHEHXUHQ"(QZDWYDQ3KLOLSV,QWHUQDWLRQDO"
+RH ]RXGHQ GH YRRUOLHGHQ RP 2SD¶V JRHG1HGHUODQGV ZRRUG WH JHEUXLNHQ  YDQ YDQGDDJ EY H[FXVHV
NXQQHQDDQELHGHQYRRUZDWHUJHEHXUGHYRRUGDW]LM]HOIJHERUHQZDUHQ"9DOWGDWPLVVFKLHQSUHFLHVLQ
KHW PLGGHQ YDQ ZDW PHQ QRHPW ³SHUVRQDO UHVSRQVLELOLW\´ HQ ³FRUSRUDWH UHVSRQVLELOLW\´"  :DQW GH



 ,HPDQG VFKUHHI PLM RQODQJV YyyU KHW OH]HQ YDQ GLW JHVFKULIW  Ä3KLOLSV KHHIW LQ GDW GLVSXXW ]LMQ
RUJDQLVDWRULVFKH NUDFKW LQJH]HW HQ GH UDGLRKDQGHO YROOHGLJ JHPRQRSROLVHHUG  $OV LN ppQ YRRUEHHOG ]RX
PRHWHQQRHPHQZDDURFWURRLYHUOHQLQJHQEHVFKHUPLQJQLHWKHLO]DDPKHEEHQJHZHUNWYRRUHHQEHGULMIVWDN
GDQLVGLWKHWHHUVWHZDDUDDQLNPRHWGHQNHQ3KLOLSVKHHIWDDQKHWHLQGYDQGHMDUHQWZLQWLJHQKHWEHJLQ
YDQGHMDUHQGHUWLJGH1HGHUODQGVHUDGLRKDQGHOKHODDVYDNNXQGLJRP]HHSJHEUDFKW´
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DDQGHHOKRXGHUV YDQ JURWH PDDWVFKDSSLMHQ ]RDOV 3KLOLSV ZHUGHQ YLMIHQ]HYHQWLJ MDDU JHOHGHQ ODQJ QLHW
]RYHHOYHUWHOGRYHUZDWHURSÄKHWNDQWRRU´JHEHXUGHDOVZDWWKDQVJHEHXUG±]LMKHWVRPVYLDGHELMQD
DORPWHJHQZRRUGLJHÄPHGLD´

,N ODV HUJHQV RS KHW LQWHUQHW Ä'H 1HGHUODQGVH VWDDW EHWDDOW PDULQLHU (ULF 2 HHQ
VFKDGHYHUJRHGLQJ'HYHUJRHGLQJPRHWGHPDULQLHUKHOSHQ]LMQJRHGHQDDPWHKHUVWHOOHQ´
KWWSZHOOQHVVEORJQOEORJHHUKHUVWHOHULFR-D]HNHULNEHJULMSGDWPDDU(ULFOHHIWQRJ


0DDULNODVRRNRSKHWLQWHUQHWRYHUGH5RWWHUGDPVH&KLQH]HQGLHLQRS&XUDoDRVWDDNWHQHQWRHQ
GRRGJHVFKRWHQ ZHUGHQ Ä0HHU GDQ  MDDU QD GDWR ZHUGHQ GH QDPHQ YDQ GH YLMIWLHQ VODFKWRIIHUV
DOVQRJ GRRU GH 6(2& JHWUDFHHUG HQ GDDUPHH NRQGHQ ]LM RRN JHUHKDELOLWHHUG ZRUGHQ +XQ
EHJUDDISODDWV ZHUG LQ  JHZLMG HQ LQ  DOV 1DWLRQDDO 0RQXPHQW DDQJHPHUNW´
KWWSJHVFKLHGHQLVYSURQODUWLNHOHQ

(Q LN ODV RYHU (UQHVW /RXZHV KHW YROJHQGH  9DOVH EHVFKXOGLJLQJHQ KHEEHQ PLM HQ PLMQ
IDPLOLHNRVWEDUHMDUHQJHNRVW,NEHQQXQRJVWHHGVQLHWEHYULMGRPGDWPLMQQDDPQRJVWHHGVDDQ
HHQ DIVFKXZHOLMNH EHVFKXOGLJLQJ LV YHUERQGHQ ,N ZHLJHU ]R GH JHVFKLHGHQLV LQ WH JDDQ HQ ]DO
VWULMGHQRPPLMQQDDPWH]XLYHUHQ /RXZHV]HLGLWYRRUGDWKLM]LMQERHNRYHUKDQGLJGHDDQ]LMQ
DGYRFDDW*HHUW-DQ.QRRSVHQDDQRSLQLSHLOHU0DXULFHGH+RQGGLH]LFKGHODDWVWHMDUHQLQWHQVLHI
PHW/RXZHV ]DDNKHHIWEHPRHLG´
KWWSZZZVSLWVQLHXZVQODUFKLYHVELQQHQODQGHUQHVWBORXZHVBHLVWBHHUKHUVWHOKWPO

9HUGHUODVLNLHWVXLW,WDOLsQHHHLJHQOLMNXLWKHWYURHJHUH+HUWRJGRP7RVFDJQHÄ,QGH]RPHU
YDQEHVORRWKHWEHVWXXUYDQ)ORUHQFHRP'DQWH$OLJKLHULHHUKHUVWHOWHJHYHQMDDUQD]LMQ
YHURRUGHOLQJ´KWWSZZZILORVRILHPDJD]LQHQOIPQODUWLNHO'DQWHVBHHUKHUVWHOKWPO

(QLNODVRYHU,UPD/DSODVVH XLW%HOJLsZDDUHHUKHUVWHODOVSUDFWLMNEOLMNEDDUPHHUYRRUNRPW 
Ä:LM NXQQHQ KDDU KHUGHQNHQ DOV HHQ V\PERRO YDQ GH 9ODDPVH %HZHJLQJ KDDU ]LHQ DOV HHQ
LOOXVWUDWLH YDQ GH DQWLYODDPVH UHSUHVVLH QD GH RRUORJ :LM NXQQHQ VWHOOHQ GDW KHW XLWEOLMYHQ YDQ
HHUKHUVWHOYRRU,UPD/DSODVVHMDDUQDKDDUGRRGHHQ]RYHHOVWHDDQNODFKWLVWHJHQGH%HOJLVFKH
VWDDW:H]RXGHQRRNHHQJHZLFKWLJGLVFRXUVNXQQHQVWDUWHQRYHUDPQHVWLHHQKHWRQWEUHNHQYDQ
GHQRGLJHSROLWLHNHZLO´KWWSZZZLUPDODSODVVHEORJVSRWFRP

(U ]LMQ YHHO PHHU YUDJHQ GLH ELM PLM RSNZDPHQ ELM KHW OH]HQ RYHUW\SHQ QDYRUVHQ HQ YRRUDO
HPRWLRQHHOYHUZHUNHQYDQGLWJHVFKULIW'HDSSHOYDOWQLHWYHUYDQGHERRPHQPLMQNDUDNWHULV QDDU
ZDWLNDOMDUHQODQJYHUQHHP QLHWYHHODQGHUVGDQGDWYDQ2SD+HWLVPLVVFKLHQQXWWLJRPGH]HYUDJHQ
PHW8DOVOH]HUWHGHOHQ

2PNRSHULMHQFRUUXSWLHEHVWDDQDOODQJRSDOOHYODNNHQYDQGHVDPHQOHYLQJ:HOH]HQHUDORYHULQ
GH %LMEHO  ZDW DQGHUV ZDV GH KDQGHQZDVVLQJ YDQ 3LODWXV PHQVHOLMNHUZLMV JHVSURNHQ  DOV HHQ EXLJHQ
YRRUFKDQWDJH"3DWHQWHQNZHVWLHVZDUHQHUDOLQ1HGHUODQGLQGHWLMGYDQ6LPRQ6WHYLQLQ0DDU
]RX HHQ FRQIOLFW ]RDOV GLW ZDV YDQGDDJ DQGHUV JHKDQWHHUG ZRUGHQ HQ RRN NXQQHQ ZRUGHQ"  =LMQ HU
YDQGDDJEHWHUHÄFKHFNVDQGEDODQFHV´RP]RLHWVYROGRHQGHWHYRRUNRPHQ"

 0HW GH RQWZLNNHOLQJ YDQ PHHU LQVSUDDN LQ ZHWJHYLQJ RQV DOJHPHHQ JHYRHO YDQ ÄKXPDQ ULJKWV´ HQ
HHQEHWHUEHJULSYDQÄFRQIOLFWRILQWHUHVW´ ]RRDOVGDWYDQPLQLVWHU6WHHQEHUJKHXLWHUDDUGZDV HQRRN
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HHQEHWHULQ]LFKWLQ]XONHGLQJHQGRRUGHÄPHGLD´ NUDQWUDGLRWHOHYLVLHHQ]HNHURRNLQWHUQHW ]RXHHQ
NZHVWLH]RDOV3KLOLSV±GH5DDGWHLJHQOLMNYDQGDDJUHFKWPDWLJNXQQHQDIORSHQ"0LMQ]RRQ7KHRGHQNW
YDQ QLHW  +LM EHDQWZRRUGH ZDW LN KHP RQODQJV VFKUHHI ³7KH PRUH , WKLQN DERXW LW WKH PRUH , DP
FRQYLQFHGWKDWDVLWXDWLRQOLNHWKLVZRXOGEHKDQGOHGWRWDOO\GLIIHUHQWWKHVHGD\V´PHWGHYROJHQGHOLQN
KWWSZZZFKDQQHOUHJLVWHUFRXNIWFBGURSVBUDPEXVBDQWLWUXVWBFDVH HQ GLW FRPPHQWDDU
³<RX ZLOO KDYH WR UHDG EDFN LQWR WKH KLVWRU\ RI WKLV WR VHH WKDW H[DFWO\ WKH VDPH WKLQJ KDSSHQV
WRGD\2YHUDQGRYHUDQGRYHUDJDLQ´

 $OV GH NZHVWLH 3KLOSV ± GH 5DDGW LQ  DQGHUV DIJHORSHQ ZDV ZHONH LQYORHG ]RX GDW RS GH
1HGHUODQGVHVDPHQOHYLQJRSGHÄUDGLREUDQFKHLQ1HGHUODQG´HQRSGHJURHLYDQKHWFRQFHUQ3KLOLSV
KHEEHQJHKDG"9RRUDORPGDWPDVVDSURGXFWLHYDQUDGLRVHQDQGHUHOHFWURQLVFKDSSDUDDWWRHQQRJLQGH
NLQGHUVFKRHQHQ VWRQG PDDU WKDQV RYHUDO JHEUXLNW ZRUGW ]RXGHQ GH LPSOLFDWLHV YDQ HHQ YULMH UDGLR
LQGXVWULH ]RDOV 2SD GH %251 GU 5XWJHUV HQ ,U ,G]HUGD GDW LQ]DJHQ HHQ HFRQRPLVFK YRRUGHHO
JHZHHVW]LMQ",NZHHWKHHOJRHGGDWGHYRRUWGXUHQGHWHFKQRORJLVFKHYHUEHWHULQJHQKHWEHURHSYDQYHHO
PHQVHQ KHHIW EHwQYORHG  :DDU LV GH VWRNHU YDQ HHQ VWRRPORFRPRWLHI YDQGDDJ"  :DDU LV GH VFKULMI
PDFKLQHPRQWHXU"  :DDU LV GH FLYLHOH WHNHQDDU GLH ]RDOV YURHJ LQ PLMQ ORRSEDDQ  PHW GH KDQG HHQ
SURMHFWRSSDSLHUNRQ]HWWHQDOVHHQNXQVWZHUN"'DW]LMQPDDUHHQSDDUÄYHUGZHQHQEHURHSHQ´XLWHHQ
WXVVHQVWDGLXP YDQ GH LQGXVWULsOH UHYROXWLH GLH QRJ VWHHGV YRRUWZRHG  %RYHQGLHQ ODV LN LQ KHW
KRRIGDUWLNHORQGHUGHNRSÄ'H*HVQHXYHOGHQ´LQKHWWLMGVFKULIWÄ5DGLREHODQJHQ´YDQ'RQGHUGDJ-XQL
 H-DDUJDQJ1R KHWYROJHQGHÄ+HWDDQWDOUDGLRKDQGHODUHQRIGLHGDDUPHHJHOLMNJHVWHOG
ZRUGHQEHGURHJYRRUjMDUHQQRJHQLVQXJHVORQNHQWRWUXLP'LWZDVQRRGLJ(U
LV ZHO JHHQ HQNHO YDN DOV GH UDGLR GDW ]LFK ]RR OHHQGH WRW EHXQKD]HULM HQ ZDDULP ]RRYHHO ZHUG
JHSDUDVLWHHUG´

+RH]RXHHQDQGHUHXLWVODJLQGHJDQJYDQGHIDPLOLHGH5DDGWGHOHYHQVYDQPLMQJURRWRXGHUV
PLMQ RRPV HQ WDQWHV PLMQ QHYHQ HQ QLFKWHQ WKDQV QRJ WZDDOI LQ OHYHQ  HQ RRN GDW YDQ PLMQ RXGHUV
PLMQEURHUHQLNEHwQYORHGKHEEHQ"=RXGHQEYGULHJH]LQQHQ 'RPEXUJYDQ.RRWHQHQGH5DDGW NRUW
QDGHRRUORJJHsPLJUHHUG]LMQQDDU=XLG$IULND":DVÄGLWYHUOHGHQ´PLVVFKLHQGHVSHFLILHNHUHGHYDQ
PLMQYDGHU¶VHPLJUDWLH"'HIRWRLQ%LMODJHZHUGJHQRPHQWZHHPDDQGHQYRRUWDQWH%HS'RPEXUJ
QDDU=XLG$IULNDJLQJ KDDUPDQ$QGULHV'RPEXUJZDVHUWRHQDO +HWJH]LQYDQ.RRWHQYROJGHLQGH
ZLQWHUYDQKHWJH]LQGH5DDGWLQ-XOL

.XQQHQZLMQLHWDOOHPDDO RRN8JHDFKWHOH]HU LHWVOHUHQYDQKHWRQZULNEDUHJHORRIGDW2SDKDG
GDW ]R GXLGHOLMN VSUHHNW LQ GLW KHOH JHVFKULIW HQ GDW ]LFK RRN RSHQEDDUGH LQ ]LMQ OHYHQVJDQJ DOV HHQ
JHWXLJHQLVYDQHHQJHORYLJH"'DWLVJHZRRQLHWVRPMDORHUVRSWH]LMQ'DDU]RQGHUNXQQHQZLMNDQLN
KHWRRNQLHWEOLMYHQDDQGXUYHQ:DQW]RDOVLHGHUHHQKHELNRRNZHOZDWUDDUVEHOHHIGLQPLMQORRSEDDQ

  :DV GH XLWVODJ YDQ GH NZHVWLH 3KLOLSV ± GH 5DDGW LQ 2FWREHU  HQ ZDW HU GDDUQD JHEHXUGH 
PLVVFKLHQHHQYDQGHRRU]DNHQ RIGHKRRIGRRU]DDN YDQKHWYROJHQGHGDWLNRYHU,U,G]HUGDODV"




 0LMQ YDGHU NUHHJ LQ 6HSWHPEHU  HHQ EDDQ ELM 1 6DPVRQ 19 WH $OSKHQ DDQ GHQ 5LMQ  1D GH RRUORJ
YROWRRLGH KLM ELM 5HPLQJWRQ LQ $PVWHUGDP HHQ FXUVXV DOV NDQWRRUPDFKLQHPRQWHXU  0HW GLH NZDOLILFDWLH
VROLFLWHHUGH KLM LQ  ELM *DUOLFN¶V 2IILFH (TXLSPHQW /WG LQ .DDSVWDG =XLG$IULND HQ RQWYLQJ HHQ
ZHUNJHYHUVYHUNODULQJ GLH QRGLJ ZDV YRRU GH HPLJUDWLH YDQ ]LMQ JH]LQ  2S GH 66 :DWHUPDQ NUHHJ KLM SHU
WHOHJUDP NHQQLV YDQ HHQ YHUSODDWVLQJ QDDU .URRQVWDG 2UDQMH 9ULMVWDDW  9DQGDDU YHUKXLVGH RQV JH]LQ QDDU
3RWFKHIVWURRP7UDQVYDDO,NKHEJHHQLGHHZDWHUJHEHXUW]RXNXQQHQ]LMQ]RQGHUGLHOHYHQVYHUDQGHULQJHQ





64





Ä,Q EHsLQGLJGH KLM WHOHXUJHVWHOG DOOH DFWLYLWHLWHQ RS UDGLRJHELHG HQ OLHW GH JHKHOH YRRUUDDG LQ KHW
RSHQEDDUYHLOHQRP]LMQHLJHQFROOHFWLHLQDDQKHW1HGHUODQGVH3RVWPXVHXPWHVFKHQNHQ=LMQ
WRFKQRJJURWHEHODQJVWHOOLQJYRRUWHFKQLVFKHQLHXZLJKHGHQEUDFKWKHPHUWRHLQ:DVVHQDDULQQRYHPEHU
RS]RHNWHJDDQQDDUGHUHVWHQYDQHHQELMGHVWDUWJHs[SORGHHUGH91DHHUVWGRRUHHQ'XLWVH
SDWURXLOOH WH ]LMQ ZHJJHVWXXUG KHUKDDOGH KLM ]LMQ SRJLQJHQ HQ ZHUG GRRU GH]HOIGH SDWURXLOOH ZHHU
DDQJHKRXGHQ PHW HQNHOHEURNVWXNNHQ LQ ]LMQEH]LW 2S JURQG KLHUYDQ ZHUG KLM WHUSODDWVH DOV ÄVSLRQ´
JHIXVLOOHHUG´

:DW GLW EHWUHIW YRQG LN KHW RQEHJULMSHOLMN GDW RS DOOH ZHEVLWHV ERHNHQ HQ NUDQWHQDUWLNHOV RYHU ,U
,G]HUGDJHHQHQNHOZRRUGJHUHSWZRUGWRYHUGHMDUHQWXVVHQ WRHQKLMZHHUHHQYHUJXQQLQJNUHHJ
YRRUGH]HQGHU3&** HQ2SPLMQYUDDJKLHURYHUDDQKHW0XVHXPYRRU&RPPXQLFDWLHLQ'HQ
+DDJ YURHJHUEHNHQGDOVKHW1HGHUODQGVH3RVWPXVHXP NUHHJLNKHWYROJHQGHDQWZRRUGSHUHPDLO

ÄǱ 6WHULQJD ,G]HUGD KDG ]LFK LQ  YDQ UDGLR]DNHQ DIJHNHHUG PHGH EHSDDOG GRRU GH JHULQJH
HUNHQQLQJYDQ]LMQSLRQLHUVZHUN,QKHW-DDUYHUVODJYDQGH6WLFKWLQJ+HW1HGHUODQGVFKH3RVWPXVHXP
RYHUVFKULMIWGHWRHQPDOLJHPXVHXPGLUHFWHXUGU5(-:HEHU
³2Q]H HOHFWURWHFKQLVFKH YHU]DPHOLQJHQ ZHUGHQ EHODQJULMN YHUPHHUGHUG YRRUDO GRRUGDW GH KHHU ,U
++6 j 6WHULQJD ,G]HUGD HHQ GHU YRRUQDDPVWH SLRQLHUV RS KHW JHELHG YDQ GHQ UDGLRRPURHS LQ
1HGHUODQGRQVHHQELMQDFRPSOHWHYHU]DPHOLQJVFKRQNYDQGHGRRUKHPDDQGHPDUNWJHEUDFKWHUDGLR
DSSDUDWHQ´

,QGHDDQZLQVWHQOLMVWYDQKHWYHUVODJMDDULVGH]HVFKHQNLQJDOVYROJWEHVFKUHYHQ
 (HQ JURRW JHGHHOWH GHU SURGXFWLH HQ JHwPSRUWHHUGH DUWLNHOHQ YDQ GH YURHJHUH 19 1HGHUODQGVFKH
5DGLR,QGXVWULHWH¶V*UDYHQKDJHEHVWDDQGHXLWWRHVWHOOHQRQGHUGHHOHQHQODPSHQVWXNV
9HU]DPHOLQJYDQERHNZHUNHQRSUDGLRJHELHGVWXNV
6FKHPD¶VRSUDGLRJHELHGVWXNV$INRPVWLJYDQLU++6j6WHULQJD,G]HUGDWH¶V*UDYHQKDJH

'HORVVHWLMGVFKULIWHQKHHIWKHWPXVHXPGRRUHHQERHNELQGHUGHJHOLMNODWHQLQELQGHQ
,QVFKRQNKLMQRJUDGLRODPSHQHQHHQDDQWDO]JQµGLYHUVHVWXNNHQ¶ERHNZHUNHQWLMGVFKULIWHQ
HQFDWDORJL
+HODDVEHYLQGHQ]LFKELMGH]HVFKHQNLQJJHHQ]DNHOLMNHRISHUVRRQOLMNHDDQWHNHQLQJHQ
2YHU GH YHUKRXGLQJ WXVVHQ Ǳ 6WHULQJD ,G]HUGD HQ XZ JURRWYDGHU LV PLM GDQ RRN KHODDV QLHWV
EHNHQG
2YHUǱ6WHULQJD,G]HUGDLVHHQERHNMHJHVFKUHYHQGRRUHHQWRHQPDOLJHFRQVHUYDWRUYDQKHWPXVHXP



 )UDQV 'ULHVHQV VFKUHHI Ä+HW LV JH]LHQ GH HFRQRPLVFKH RPVWDQGLJKHGHQ LQ GLH WLMG QLHW YHUZRQGHUOLMN GDW
,G]HUGD YRRU GH WZHHGH PDDO ]LMQ IDLOOLVVHPHQW PRHW DDQYUDJHQ HQ LQ  KHW EHGULMIVOHYHQ YRRUJRHG GH UXJ
WRHNHHUG´  'Lp YHLOLQJ ZDV WH 'HQ +DDJ RS 0HL  WZHH PDDQGHQ QD GH2SHQEDUH9HUNRSLQJ WH *RXGD
:DVGLHYHLOLQJHLJHQOLMNYULMZLOOLJRIDOVGHHOYDQHHQWZHHGHIDLOOLVVHPHQW"

=LH%LMODJHYRRUHHQQDRRUORJVHKXOGHEOLMNDDQ,U,G]HUGDLQKHWWLMGVFKULIW5DGLR%XOOHWLQ

,NYHUQDPEYYDQ)UDQV'ULHVHQVGDWLQ'HHO,,, RYHUGHSHULRGHYyyU YDQKHWERHNÄ*HVFKLHGHQLVYDQ
3KLOLSV(OHFWURQLFVEY´GRRU,-%ODQNHQ XLWJHJHYHQGRRU3KLOLSV&RUSRUDWH$UFKLYHV RRNDEVROXXWQLHWVRYHU
GH]HOLFHQWLHDIIDLUHVWDDWDOVHHQÄWHEHODGHQRQGHUZHUS´0DDULQ'HHO,9 RYHUGHSHULRGHQD VWDDWGH]H
RQWKXOOHQGH]LQRSEOÄ=RDOVUHHGVHHUGHULVEHWRRJGSUREHHUGHGHRQGHUQHPLQJGRRUHHQH[SDQVLHYH
VWUDWHJLHHHUVWHHQDDQWDONOHLQHSURGXFHQWHQYDQGHPDUNWWHYHUGULMYHQRPYHUYROJHQVHHQFRQVROLGDWLH
YDQGHYHUKRXGLQJHQDIWHGZLQJHQ´'DWVODDWGXVDOVHHQWDQJRSHHQYDUNHQ*HHQZRQGHU:LP6WXLYHU
QRHPGHKHWWLMGSHUNWXVVHQHQÄGHRQGHUJHVFKRYHQSHULRGHYDQ,G]HUGD´
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%2(53$'(È6WHULQJD,G]HUGDGHSLRQLHUYDQGHUDGLRRPURHS
%XVVXPEO]JHwOOSUWUHJ
,QKHWUHJLVWHUNRPWGHQDDPYDQXZJURRWYDGHUKHODDVQLHWYRRU
9HHOVXFFHVPHWYHUGHUHQDVSHXULQJHQ

(HQSDDUGDJHQODWHURQWYLQJLNRRNHHQHPDLOYDQPHYURXZ6DVNLD6SLHNPDQPHWGH]HSDUDJUDYHQ

0RJHOLMN LV KHW YRRU X LQWHUHVVDQW WH ZHWHQ GDW GH GLUHFWHXU YDQ KHW PXVHXP LQ  3KLOLSV
EHQDGHUGH PHW HHQ YUDDJ RYHU ,G]HUGD  +HP ZHUG DOOH PHGHZHUNLQJ WRHJH]HJG ÄRSGDW LQ
VDPHQZHUNLQJWXVVHQRQVDUFKLHIGHSRWHQRQ]HJHVFKLHGNXQGLJHJURHSKHWJHYUDDJGHWHUEHVFKLNNLQJ
NRPW´
(HQYHUYROJEULHIEUDFKWVOHFKWQLHXZVÄ=HHUWRWPLMQVSLMWPRHWLN8WKDQVPHGHGHOHQGDWQRFKLQ
RQVDUFKLHIGHSRWQRFKELMGHDIGHOLQJ%HGULMIVKLVWRULHLVWHDFKWHUKDOHQ«>HWF@=RDOVX
ZDDUVFKLMQOLMNEHNHQG]DO]LMQLVELMKHWERPEDUGHPHQWYDQGH3KLOLSVIDEULHNHQLQGHFHPEHUKHW
JURRWVWHJHGHHOWHYDQRQ]HDUFKLHYHQYHUORUHQJHJDDQ´

0LMQ QDYUDDJ DDQ GH KHHU (ULN .DSSHWLMQ YDQ KHW 1HGHUODQGV ,QVWLWXXW YRRU %HHOG HQ *HOXLG YURHJHU
EHNHQGDOVKHW1HGHUODQGV2PURHSPXVHXP EUDFKWHHQRQODQJVDQWZRRUGZDDULQYHUPHOGZHUGGDWPHQ
GHRQYROOHGLJHFROOHFWLHYDQÄ%251´ZHHNEODGLQGHNHOGHUVYRQGHQ+LMEUDFKWPLMLQFRQWDFWPHWGH
KHHU*LGL9HUKHLMHQGLHGDDUPHWKHPJLQJ]RHNHQYRRU]LMQYHUYROJRQGHU]RHNQDDURXGHRPURHSJLGVHQ
HQ WLMGVFKULIWHQ YDQ GH UDGLRKDQGHO  'H FROOHFWLH LV QRJ QDXZHOLMNV JHwQYHQWDULVHHUG HQ PRHLOLMN
WRHJDQNHOLMN0HQKHHIWHUKHWYROJHQGH
x 9DQ -DDUJDQJ ]LMQHUGHQXPPHUV GHHOV  GHHOV  GHHOV 
 GHHOV 
x 9DQ -DDUJDQJ ]LMQHUGHQXPPHUV GHHOV 

x 9DQ -DDUJDQJ ]LMQHUGHQXPPHUV

'H QXPPHUV ZDDUYDQ LN LQ  VWXNMHV RSJHVWXXUG NUHHJ HQ LQ  RRN DQGHUH JHGHHOWHQ OLHW
FRSLHsUHQ]LMQEHQDGUXNW ,NGHQN ZHOGDWLN GHKRRIG]DDNKHEYRRU GHELMODJHQYDQGLWERHNPDDU
QDWXXUOLMNQLHWJHQRHJYRRUHHQGHILQLWLHYHFRPSOHWHJHVFKLHGHQLVYDQGH%251

,NPDJ RIPRHW GXVDDQQHPHQGDWDOGHWHFKQLVFKHDUWLNHOHQLQKHWVWDSHOWMHÄ%251´ZHHNEODGHQLQ
KHW,QVWLWXXW%HHOGHQ*HOXLGGLHSDV $XJXVWXV ÄKHURQWGHNW´]LMQLQGHNHOGHUVYDQKHW,QVWLWXXW
%HHOG HQ *HOXLG LQ +LOYHUVXP ZDDURS LN DWWHQW JHPDDNW ZHUG LQ HHQ EULHI YDQ KHW 3KLOLSV $UFKLHI LQ
 ZDDUVFKLMQOLMN HHQ JURRW KLDDW YXOOHQ RYHU GH PLQVWHQV YLMI MDUHQ YDQ HOHFWURWHFKQLVFKH
ZHUN]DDPKHGHQ YDQ ,U ,G]HUGD YRRUDO YRRU 2SD PDDU RRN YRRU GH %251  :DQW KHW ZDV 2SD¶V
RRUVSURQNHOLMN ZDDUVFKLMQOLMNEHWDDOG YHU]RHNGDW,'=ZHHUDDQKHWXLWYLQGHQ]HWWHYRRU2$
'DDURPVOXLWGLWZHUNVRPPLJHYDQ]LMQDUWLNHOHQLQDOV%LMODJHQZDDULQ]LMQNDUDNWHUSURIHVVLRQDOLVPH
HQYHUERQGHQKHLGPHWGHLGHDOHQYDQGH%251ZHOGHJHOLMNQDDUYRUHQNRPHQ0DJGH]HXLWJDYH
YDQÄ'H*DOJYDQ(LQGKRYHQ´GDDURPELMGUDJHQWRWHHQPHHUYROOHGLJHHUNHQQLQJYDQGH]HSLRQLHUQLHW
DOOHHQYRRUGHÄUDGLRRPURHS´PDDURRNDOVSURIHVVLRQHHOHOHFWURQLVFKLQJHQLHXU

+HWLVQDWXXUOLMN]RGDWXLWYLQGHUVHOGHUVWHUZHUHOGVRPVRRNDOVJHYROJYDQHHQJHEUHNDDQHUNHQQLQJ
KXQEHURHSYDDUZHOWRHURHSHQ'DWJHEHXUGRRNLQDQGHUHEHURHSHQLNKHEFLYLHOHLQJHQLHXUVJHNHQG
GLHQDHHQSDDUMDDUGRRGJHZRRRQLHWVDQGHUVJLQJHQGRHQ+HWOLMNWZHODOVRIGLWLQGHUDGLRLQGXVWULH
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PHHU YRRUNZDP .LMN PDDU HHQV QDDU ELRJUDILHsQ YDQ (GZLQ +RZDUG $UPVWRQJ GLH ]HOIPRRUG
SOHHJGH  HQ 1LNROD 7HVOD  0LMQ ]RRQ 7KHR VWXXUGH PLM RQODQJV HHQ YRRUEHHOG GDW LN KLHUELM DOV OLQN
JHHIPHW]LMQHQNHOH]LQYDQFRPPHQWDDUHUELM$QGZDLWXQWLO\RXJHWWRWKHWRSRIWKHVHFRQGSDJH
KWWSZZZWKHUHJLVWHUFRXNJHRUJHBKHLOPHLHU






(U]LMQQRJYHHOPHHUYUDJHQYDQGLHDDUG,N
ZHHWKHWDOOHPDDOQLHW+HWLVPLMQZHQVGDWGLW
X DOV OH]HU RRN DDQ KHW GHQNHQ PDJ ]HWWHQ ±
]RGDW X KHW NXQW ÄRSQHPHQ´ ]RDOV 2SD GDW
HUJHQV QRHPGH  (Q PLVVFKLHQ NRPW QD KHW
OH]HQKHUOH]HQHQPHGLWHUHQRYHUGLWERHN ]LH
EYGHDOOHUODDWVWH]LQYDQ%LMODJH ELMXHHQ
QREHOH JHGDFKWH RS GDW HU HLJHQOLMN HHQ JURRW
RQUHFKW JHSOHHJG ZHUG WLMGHQV GH MDUHQ  HQ
GDWGHWLMGPLVVFKLHQULMSLVRPGDDULHWVDDQWH
GRHQ  0LVVFKLHQ NDQ ZDW HU JHEHXUGH ZHO RS
HHQRIDQGHUHPDQLHUUHFKWJHVWHOGZRUGHQQLHW
DOOHHQ WHQ RS]LFKWH YDQ 2SD PDDU QHW ]R JRHG
WHQ RS]LFKWH YDQ ÄGH YHUJHWHQ SLRQLHU´ ,U
,G]HUGD  ,N GHQN HU EY DDQ GDW HU HHQ
ÄHHXZIHHVW´ RS NRPVW LV YRRU GH KHUGHQNLQJ
YDQ GH HHUVWH XLW]HQGLQJ YDQ 3&** LQ
1RYHPEHU   =RX GDW QLHW HHQ JXOGH
JHOHJHQKHLG]LMQRPLHWVWHGRHQ"


 $OVGDWJHEHXUGKRHGDQRRNLVGHQNLNPLMQ
WDDNYHUYXOGPHWKHWVFKULMYHQYDQGLWERHN





8LWKHW5RWWHUGDPVFK1LHXZVEODG'HFHPEHUEO'LWNRQGLJGHKHWHLQGHYDQ3&**DDQ+HW]RX

KHHOLQWHUHVVDQW]LMQRPQDWHYRUVHQRIGHWZHHEHZHHJUHGHQHQGLHGRRUGH377JHJHYHQZHUGHQRP
3&** XLW GH HWKHU WH KDOHQ ± QO   GDW ,U ,G]HUGD¶V ³WHFKQLVFKH SURHIQHPLQJHQ´ RQWDDUGHQ LQ KHW
VSHOHQYDQJUDPPRIRRQSODWHQHQ  GDWHUWHYHHOUDGLRVWDWLRQVLQGHOXFKWZDUHQ±HFKWRIYDOVZDUHQ
:HUGKLMHHQYRXGLJPHWHHQNOXLWMHLQKHWULHWJHVWXXUG":DVGLWHHQLQEUHXNRSLQWHOOHFWXHOHYULMKHLG
YRRU HHQ QDYRUVHU YDQ HHUVWH UDQJ"  2I ZDV GH 377 LQ GLH WLMG ]RDOV HHQ MDDU ODWHU GRRU 2SD
EHVFKUHYHQ RRNDOJHSHQLWUHHUGGRRUGLHJHQHQ ]RDOVEY9|OWHU GLHKHWRSKHPJHPXQWKDGGHQ"+HWLV
GXLGHOLMNGDW,'=LQGLHWLMGRRNQRJDDQKHWH[SHULPHQWHUHQZDVPHWYHUEHWHULQJHQDDQ2$GDW
QDWXXUOLMNHHQGRRUQLQKHWRRJYDQ3KLOLSVZDV


(QNLMNQRXHVHYHQWMHVKLHU,'=HQWHOHYLVLH"8LWKHW5RWWHUGDPVFK1LHXZVEODGYDQ)HEUXDULEOLQ
HHQFRUUHVSRQGHQWLHUXEULHN
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%,-/$*(

Ä(HUVWH-DDUYHUVODJ%251´LQÄ%251´ZHHNEODGH-DDUJDQJ1R-DQXDUL

+HW RYHU]LFKW GDW KHW HHUVWH MDDUYHUVODJ YDQ GHQ %RQG YDQ 2QGHUQHPHUV LQ GH 5DGLREUDQFKH LQ
1HGHUODQGRYHUKHWMDDUELHGWJHWXLJWYDQYHHOEHURHULQJ9DQVFKRNNHQGHQJDQJ±QDDUEXLWHQLQ
GH JURRWH PRHLOLMNKHGHQ GLH RQ]H %RQG KHW KRRIG WH ELHGHQ KDG ± HQ QDDU ELQQHQ LQ GHQ ERXZ GHU
RUJDQLVDWLH]HOI
/DDW PLM GDDURP PRJHQ EHJLQQHQ PHW GH ZHUNLQJ QDDU ELQQHQ ± RPGDW LN GDQ YDQ]HOI ELM KHW
OHYHQVEHJLQYDQGHQ%RQGPRHWDDQYDQJHQ










'HFHPEHUZDVHUHHQJURHSPDQQHQYRRUKHWJURRWVWHJHGHHOWHVWHXQSLODUHQYDQKHW&RPLWp
YDQ $FWLH WHJHQ GHQ RYHUYDO GLHQ 3KLOLSV RS  $XJXVWXV  MHJHQV GH YULMH 1HGHUODQGVFKH



'LWZHHNEODGZHUGQRUPDDOZHJHONH9ULMGDJJHSXEOLFHHUG2PGDWHUJHHQFRSLHUHFKWEHVWDDWRSGHLQKRXG
YDQÄ%251´ZHHNEODGHQRPGDW2SDGHODDWVWHYRRU]LWWHU ELWWHUHLQGHU YDQGHRUJDQLVDWLHZDV]LH%LMODJH

8LWKHW5RWWHUGDPVFK1LHXZVEODG2FWREHUEO+HWYHUVODJLQGH1LHXZH5RWWHUGDPVFKH&RXUDQW
YDQGLHGDWXPEHYDWRDRRNLQOLFKWLQJGDWHUJH]RQJHQZHUG]LH%LMODJHDPDDULVRQGHUDDQVOHFKWVOHHVEDDU

,NGHQNZHOGDW2SDELMGLW&RPLWpYDQ$FWLHEHWURNNHQZDVPDDULNZHHWQLHWYDQZHONHGDWXPDI
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WRHVWHOERXZHUV KDG LQJH]HW LQ GH .URRQ WH 'HQ +DDJ ELMHHQ  'DDU ZDV GH KRRIGOHLGLQJ GHU $FWLH
GHVWLMGVJHYRUPGGRRUGHKHHUHQ7DVVHURQGH%UXLMQ6SRHOVWUDYDQ%UDNHOHQYDQ=X\OHQ2SGLH
YHUJDGHULQJZHUGHQGHSODQQHQRPGHDFWLHLQYDVWHUHQRQGHUOLQJHQYRUPWHYRHUHQQDGHUEHVSURNHQ
HQZHUGEHVORWHQHHQHLJHQ%RQGGHURQPLGGHOLMNELMGH]HQVWULMGEHODQJKHEEHQGHQWHIRUPHHUHQ,QKHW
YRRUORRSLJ %HVWXXU GDDUWRH DDQJHZH]HQ QDPHQ RP ]LWWLQJ GH KHHUHQ &UXFT :DOOLHQ 7DVVHURQ GH
%UXLMQHQGH9ULHV













9ROJHQV%LMODJHZDVGHHHUVWHYHUJDGHULQJYDQKHW&RPLWpYDQ$FWLHRS2FWREHU2S2FWREHUHQ
2FWREHU PLVVFKLHQRRNGDDUQD SXEOLFHHUGHGLW&RPLWpYDQ$FWLHH[HPSODUHQYDQHHQJUDWLVNUDQW
RPKXQ]DDNWHEHYRUGHUHQ0DQQHQ]RDOV6SRHOVWUD7DVVHURQYDQ=X\OHQHQHHQ]HNHUHÄ3&;´EHVFKUHYHQGH
WRHVWDQGYHUJDGHULQJHQZHUGHQEHOHJGLQYHUVFKHLGHQFHQWUDHUZDUHQDGYHUWHQWLHVHQRRNRSUXLHQGHVWXNNHQLQ
$QWZRRUGHQYDQ3KLOLSVZHUGHQRRNDIJHGUXNW=LHGHNRSSHQYDQGH]HWZHHNUDQWHQGLHJHYRQGHQZHUGHQELM
,QVWLWXXW%HHOGHQ*HOXLGÄ%251´ZHHNEODGEHJRQLQ-DQXDUL

8LWKHW5RWWHUGDPVFK1LHXZVEODG2FWREHUEO
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7ZHHRSUXLHQGHVWXNNHQXLWGHNUDQWHQJHSXEOLFHHUGGRRUKHW&RPLWpYDQ$FWLH1RYHPEHU

,QPLGGHOVKHHIWGH1%5RS'HFHPEHULQ$PVWHUGDPPHWHHQPHHUGHUKHLGYDQVOHFKWVHQNHOH
VWHPPHQ EHVORWHQ KHW KRRIG YRRU GHQ 3KLOLSVDDQYDO WH EXLJHQ HQ GH YULMKHLG HQ JHOLMNKHLG YDQ DOOH
1HGHUODQGVFKH 5DGLRRQGHUQHPLQJHQ RS WH RIIHUHQ  ,Q KHW NRUW JHGLQJ GDW GH 19 *ORHLODPSHQ
IDEULHN 5DGLXP GRRU 0U & YDQ 5LM WH $PVWHUGDP YRRU GHQ SUHVLGHQW GHU 5HFKWEDQN DOGDDU ODDW
DDQVSDQQHQ EHVOLVW GH]H KHHU 3UHVLGHQW GHU 5HFKWEDQN RS  'HFHPEHU GDW GH EHGRHOGH YHUJDGHULQJ
RQZHWWLJZDVHQEHYHHOWKLMGHVFKRUVLQJGHUGDDUJHQRPHQEHVOXLWHQ-XLVWRSGLHQGDJZHUGWH8WUHFKW
LQ KRWHO :LWMHQV JHKRXGHQ GH VWLFKWLQJVYHUJDGHULQJ YDQ RQ]HQ %RQG ZHUG RQ]H QDDP %251
YDVWJHVWHOGHHQGHILQLWLHI%HVWXXUJHNR]HQEHVWDDQGHXLWGHKHHUHQ-+&UXFT YRRU]LWWHU -+:DOOLHQ
VHFUHWDULV  :+ +LUVFKIHOG SHQQLQJPHHVWHU  -+ GH 9ULHV WZHHGH YRRU]LWWHU  -3 /HOLH * GH
5DDGW :+ 7DVVHURQ / 7HUZDO HQ - 9HUPHXOHQ WHUZLMO HHQ RQWZHUS GHU 6WDWXWHQ LQ KRRIGOLMQHQ
ZHUGYDVWJHVWHOG



'HILUPDYDQ,U:7DVVHURQKDGKHWLQGLHWLMG HQDOYDQDI RRNPRHLOLMNJHKDGPHW3KLOLSV,QHHQ
DGYHUWHQWLHRSEODG]LMYDQKHW1%5PDDQGEODGYDQ-DQXDULVWDDWÄ(HQ5DGLRILUPDLQ1RRUG%UDEDQW
KHHIW RQ]H UHNHQLQJ ELM GH ,QFDVVR%DQN GRHQ EORNNHHUHQ  +HGHQ ZLM PRUJHQ JLM   8LW KRRIGH YDQ
YRUHQVWDDQGHYHU]RHNHQZLMRQ]HQNODQWHQDOOHDDQRQVYHUVFKXOGLJGHJHOGHQWRWWHJHQEHULFKWWHVWRUWHQ
RSGHUHNHQLQJJHKRXGHQELMGH1HGHUODQGVFKH+DQGHOVPDDWVFKDSSLMWH'HQ+DDJWHQQDPHYDQGHQ+HHU
)$'URVWHHQGXVYRRUORSLJQLHWRSRQ]HQQDDPELMGH,QFDVVR%DQN´ 0HWGDQNDDQ)UDQV'ULHVHQV 

 (HQ Ä2SHQ %ULHI DDQ GHQ 0LQLVWHUSUHVLGHQW´ -KU 0U &K-0 5X\V GH %HHUHQEURHFN  ZHUG GLH GDJ RRN
JHVFKUHYHQGRRU'U)/5XWJHUVÄGHU15:´HQZHUGRSJHQRPHQLQKHWEODGÄ'H5DGLR+DQGHO´YDQ-DQXDUL
 0HWGDQNDDQ)UDQV'ULHVHQV 
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+HW QLHXZH EHVWXXU WUDFKWWH RQPLGGHOOLMN WH NRPHQ WRW KHW YRHUHQ YDQ RQGHUKDQGHOLQJHQ PHW GH
3KLOLSVRQGHUQHPLQJHQ'H]HZH]HQHFKWHUNRUWZHJHONHPRJHOLMNKHLGGDDUWRHDI

'H RS  -DQXDUL  WH

$PVWHUGDP JHKRXGHQ YHUJD
GHULQJ YDQ GHQ 1%5 QDP PHW
 WHJHQ  VWHPPHQ HHQ
PRWLH YDQ ZDQWURXZHQ LQ KHW
KRRIGEHVWXXU YDQ GHQ 1%5
DDQ ZDDURS GLW KRRIGEHVWXXU
DIWUDG HQ 'U )/ 5XWJHUV WH
8WUHFKW PHW GH OHLGLQJ YDQ GHQ
1%5 ZHUG EHODVW  ,Q RYHUOHJ
PHW GH]HQ VWLSSHOGH KHW EHVWXXU
YDQ RQ]HQ %RQG QX GH OLMQHQ
YRRU HHQ JHPHHQVFKDSSHOLMN
RSWUHGHQ XLW  'H DDQGDFKW GHU
5HJHHULQJ ULFKWWH ]LFK RS KHW
5DGLRFRQIOLFW GRRUGDW 0U 9DQ
5LM LQ RSGUDFKW GHU EHLGH
EHVWXUHQ KDDU ZHHV RS GH
HFRQRPLVFKH JHYDUHQ GLH DDQ
HHQ VFKHUS GRRU]HWWHQ ZDUHQ
YHUERQGHQ





2S  )HEUXDUL QRRGLJGH =LMQH ([FHOOHQWLH 0LQLVWHU 9HUVFKXXU 0LQLVWHU YDQ $UEHLG +DQGHO HQ
1LMYHUKHLGRQVHQ'U5XWJHUVXLWWRWGHFRQIHUHQWLHWDIHO
9RRURQ]HQ%RQGJLQJHQPHWDOJHKHHOHRQEHSHUNWHEHYRHJGKHGHQGHKHHUHQ&UXFTHQ0UYDQ5LM
9RRU GH 3KLOLSV¶ RQGHUQHPLQJHQ YHUVFKHQHQ DOV RQGHUKDQGHODDUV GH KHHUHQ 0U +) YDQ :DOVXP -
:DWHUPDQHQ/+LMPDQV
1D ODQJGXULJH ]ZDUH EHVSUHNLQJHQ GLH KRRJH HLVFKHQ DDQ GH RQGHUKDQGHODDUV VWHOGHQ HQ ZDDUELM
WHONHQV ERWVLQJHQ EHVWRQGHQ PRFKW KHW JHOXNNHQ RS  )HEUXDUL WH V*UDYHQKDJH GH EHNHQGH
KRRIGRYHUHHQNRPVW PHW 3KLOLSV DI WH VOXLWHQ GLH GH EDVLV YRRU GHQ YHUGHUHQ DUEHLG ]RX YRUPHQ
(YHQZHO ]RX KHW QRJ WRW  -XOL GXUHQ HHU DOOH ELMODJHQ GLHU RYHUHHQNRPVW ZDUHQ XLWJHZHUNW HQ
JHWHHNHQG
'H%251ZDVWRHQVWULMGRUJDDQ'DQN]LMPHGHGHNUDFKWGLHRQ]H%RQGRQWZLNNHOGHPRFKWHQ
ZLM GH JHOLMNEHUHFKWLJGKHLG YDQ RQ]HERXZHUV PHW 3KLOLSVEHYHFKWHQ  (Q GH JHKHHOH OLFHQWLHUHJHOLQJ
DIKDQNHOLMNPDNHQYDQHHQLJHSURFHGXUHQZDDULQKHWRSWUHGHQYDQ3KLOLSVWHGH]HU]DNHDDQKHW5HFKW
ZRUGW JHWRHWVW  (HQ ZDSHQVWLOVWDQG DO]RR GLH QDDU RQ]H RYHUWXLJLQJ WRW HHQ VSRHGLJHQ YUHGH ]RX
OHLGHQ  'DW ZLM LQ GH]H YHUZDFKWLQJ ZHUGHQ EHGURJHQ LV HHQ GHU EHWUHXUHQVZDDUGLJH IHLWHQ GLH ZLM
PRHWHQYHUPHOGHQ
:LM PHHQGHQ GDW GH %251 QLHW PHHU DOV VWULMGRUJDDQ PRHVW ZRUGHQ JH]LHQ PDDU DOV HHQ
YHUHHQLJLQJYDQHHQHQKHW]HOIGHEHRHIHQHQGHOLHGHQWRWEHKDUWLJLQJYDQJHPHHQVFKDSSHOLMNHEHODQJHQ





8LWGH1LHXZH5RWWHUGDPVFKH&RXUDQW'HFHPEHUEO%Ä1LHXZHYHUHHQLJLQJ´EHWHNHQW%251
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'H DIGHHOLQJHQ ZHUGHQ RSJHERXZG  5RWWHUGDP WUDG DDQ GH VSLWV ]RRZHO ZDW OHGHQWDO DOV RQWSORRLLQJ
YDQGHRQJHNHQGHDFWLYLWHLWEHWUHIW'HDIGHHOLQJHQ$PVWHUGDP'HQ+DDJ*RXGD$UQKHP)ULHVODQG
HQ8WUHFKWQDPHQGHRSKHQUXVWHQGHWDDNYDQKHWGUDJHQGHU]RUJHQLQHQJHUNULQJRS]LFK
2QGHUZLMOWUDGGHKHHU&UXFTDOVYRRU]LWWHUHQOLGYDQKHWEHVWXXUDI'HKHHU-+GH9ULHVQDPGHQ
YRRU]LWWHUV]HWHOLQ'HKHHUHQ9HUPHXOHQHQ7DVVHURQEHGDQNWHQHYHQHHQV








+HWEHVWXXUZHUGDDQJHYXOGPHWGHKHHUHQYDQGHU.ORRVWHU3HWHUVHQHQYDQGHU'XVVHQ
2S  $SULO NZDP HHQ QDXZHUH VDPHQZHUNLQJ PHW GHQ1%5 WRW VWDQGEHWUHNNLQJ KHEEHQGH RS
GULHSXQWHQ





8LW+HW9DGHUODQG)HEUXDULEO%
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HHQJHPHHQVFKDSSHOLMNVHFUHWDULDDW
HHQJHPHHQVFKDSSHOLMNRUJDDQ
  JHPHHQVFKDSSHOLMNH GHHOQDPH LQ GH 19 ,QYHVWD KHW NDUWHO GHU YULMH ERXZHUV HQ KDQGHODUHQ
YRRUKHWGLHQHQKXQQHUHFRQRPLVFKHEHODQJHQEHVWHPG
,Q KHW EHJLQ HHQ VDPHQZHUNLQJLQGHQ

GRS ZHUGHQ GH]H SXQWHQ QD EHKRRUOLMNH
YRRUEHUHLGLQJ LQ GHQ YHUHLVFKWHQ YRUP
JHUHJHOG
0U&YDQ5LMZHUGHVHFUHWDULVRPGDW
GH %HVWXUHQ GHU EHLGH %RQGHQ KHP KXQ
MXULGLVFKDGYLVHXU RS JURQG YDQ ]LMQH
YHUGLHQVWHQ LQ GHQ VWULMG WHJHQ 3KLOLSV
GDDUYRRUGHQDDQJHZH]HQPDQDFKWWHQ
'HÄ%251´VLQGV-DQXDULGRRUGH19
Ä$QGR´WH'HQ+DDJDOVKHWEODGYDQRQ]HQ
%RQG XLWJHJHYHQ ZHUG JHPHHQVFKDSSHOLMN
RUJDDQ  'H GLHQVWHQ GLHU 19 Ä$QGR´
DOVPHGH YDQ KDUH 'LUHFWHXUHQ HQ YDQ GHQ
+RRIGUHGDFWHXUGHQKHHUYDQ=X\OHQPRJHQ
KLHUQRJHHQVZRUGHQHUNHQG
7HQVORWWH LV RRN GH 19 ,QYHVWD LQ
ZLHU NDSLWDDO GH EHLGHQ %RQGHQ LHGHU YRRU
 GHHOQDPHQ WHUZLMO GH UHVWHHUHQGH 
WHU
EHVFKLNNLQJ
YDQ
WRHNRPVWLJH
REOLJDWLHKRXGHUV NRPHQ QRJ GLW MDDU LQ
ZHUNLQJ JHWUHGHQ(QGDDUPHGHLVUHHGVQX
GH NURRQ JH]HW RS GHQ DUEHLG YDQ KHW
%HVWXXU  'DDUPHGH LV HHQ ZHUN RQGHU
QRPHQ GDW ULMNH YUXFKWHQ YRRU GHQ
JHRUJDQLVHHUGHQ5DGLRKDQGHONDQDIZHUSHQ
'DQ UHVW PLM QRJ WH YHUPHOGHQ GH
LQVWHOOLQJ YDQ KHW &HQWUDDO %XUHDX YRRU GHQ
5DGLRKDQGHOZDDUYDQGHWDDNEHVWDDWLQHHQ
]XLYHUGHU WUHNNHQ GHU JUHQ]HQ YDQ GHQ
EHGULMIVPDWLJHQ 5DGLRERXZ HQ 5DGLR
KDQGHOHQLQKHWDGYLVHHUHQYDQGH%HVWXUHQ
GDDURPWUHQW
+HW DDQWDO OHGHQ VWHHJ YRRUWGXUHQG HQ
KHHIWWKDQVHHQDDQWDOYDQEHUHLNW


'HQOHGHQYDQGHQ5DDGYDQ$GYLHVEHWDDPWKHWHHQZRRUGYDQGDQNWRHWHEUHQJHQYRRUGHQWLMG
GLHQ ]LM YRRU GHQ %RQG EHVFKLNEDDU VWHOGHQ =LM ]LMQ GLNZLMOV RSJHURHSHQ GH 6SRHGFRPPLVVLH VOHFKWV
ppQPDDO



'LWDUWLNHORYHUHHQ&HQWUDDO%XUHDXYRRUGHQ5DGLRKDQGHONRPWXLW+HW9DGHUODQG$XJXVWXVEO$
+HWLVQLHWEHNHQGZDWHUPHWGLWEXUHDXJHEHXUGHQDRSKHIILQJYDQGH%251

=LHKHLHLQGHYDQ%LMODJHRYHUZDWHUODWHUPHWGHILQDQFLHULQJVPDDWVFKDSSLM19,QYHVWDJHEHXUGH
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'DDU LV LQ RQV %RQGVOHYHQ KHODDV RRN WH ZLM]HQ RS HHQ QLHW DOWLMG JRHG EHJULMSHQ RYHU HQ ZHHU
7KDQVLVGHOXFKWJH]XLYHUG'HIXQGDPHQWHQ]LMQLQJHOHJG:LMEHJLQQHQDDQGHQERYHQERXZ
0RHLOLMNKHGHQ ]XOOHQ ZLM RQWPRHWHQ ]HNHU  0DDU WRW QX WRH ]LMQ ZH ]H WH ERYHQ JHNRPHQ  Ä'H
VFKRXGHUVHURQGHU±HQGHWDQGHQRSPHNDDU´]RR]XOOHQZHVWHUNGRRUHHQGUDFKWRRNLQPRHWHQ
VWDDQ'DQ]DOKHWJHOXNNHQ/DWHQZHGDWHONDDUEHORYHQ
VFKULMYHUQLHWYHUPHOGZDDUVFKLMQOLNGHYRRU]LWWHU-+GH9ULHV 


%,-/$*(

Ä7HFKQLVFKH,QYHQWDULVDWLH´GRRU,'=7HFKQLVFKH5HGDFWHXU
LQÄ%251´ZHHNEODGH-DDUJDQJ1R'HFHPEHU

+HWDIJHORRSHQMDDULVHHQ]HHUZRHOLJMDDU JHZHHVWLQGHOLFHQWLHVWULMG ZDDUGRRUHFKWHULQPHQLJ
RS]LFKWHHQDOJHPHHQWHFKQLVFKHYRRUXLWJDQJLVLQJHWUHGHQRIVFKRRQRRNGHILQDQFLHHOHQDGHHOHQYRRU
EHLGHSDUWLMHQQLHWJHULQJ]LMQJHZHHVW
0LMQH YRRUJHEUXLNVUHFKWHQ GHU EHZXVWH  *(& RFWURRLHQ GRRU 3KLOLSV HUNHQG VWHOGHQ PLM
DDQYDQNHOLMNLQHHQLJV]LQVQDDVWKHWVWULMGJHZRHOWRWGDWGHKHHU'H5DDGWPLMQDVVLVWHQWLHLQNZDP
URHSHQWRWKHWRQWZHUSHQYDQHHQOLFHQWLHYULMVFKHPD
+HWVWHOOHQYDQHHQWHFKQLVFKSUREOHHPVWDDWYRRUPLMJHOLMNPHWKHW]RHNHQQDDUGHRSORVVLQJGLH
PLM]HOI LQ DOOH RS]LFKWHQ NDQ YROGRHQ  'H FRPPHUFLHHOH HQ ILQDQFLHHOH EHODQJHQ ]LMQ YDQ VHFRQGDLU
EHODQJ]RRODQJGHRSORVVLQJRS]LFKODDWZDFKWHQRIQLHWJHKHHODDQGHJHVWHOGHHLVFKHQYROGRHW0HW
GHV WH EHWHU EHJULS NDQ QD KHW WHFKQLVFKH IXQGDPHQW GH YHUGHUH RQWZLNNHOLQJ HQ H[SORLWDWLH WHU KDQG
ZRUGHQJHQRPHQ
%LMGHEHVWXGHHULQJGHU*(&RFWURRLHQEOHHNPLMGHWHFKQLVFKHZDDUGHYHHOJURRWHUWH]LMQGDQLN
DDQYDQNHOLMNYHUPRHGGH,NKHEGDQRRNQLHWQDJHODWHQLQKHWÄ%251´RUJDDQVWHHGVWHZLM]HQRSGH
PRHLOLMNKHGHQZHONH]LFKELMHYHQWXHHOHSURFHVVHQ]RXGHQYRRUGRHQ
0LM LV LQ Ä%251´ HQ RRN PRQGHOLQJ PHHUPDOHQ WH NHQQHQ JHJHYHQ GDW LN GH RFWURRLNZHVWLHV WH
]ZDDUHQWHXLWJHEUHLGRSQDP%LMGHJHYRHUGHSURFHVVHQLVHFKWHUZHOJHEOHNHQGDWGHPRHLOLMNKHGHQ
QRJYHHOJURRWHUZDUHQGDQLNKDGYRRU]LHQRPGDWQRJHHQWZHHGHIDFWRULQGHQVWULMGRSGRRNQOGH
QRJQLPPHULQRQVODQGMXULGLVFKRPVFKUHYHQUHFKWHQYDQHHQRFWURRL
'XV QLHW DOOHHQ GH WHFKQLVFKH ]LMGH GRFK ERYHQGLHQ QRJ GH MXULGLVFKWHFKQLVFKH NDQW YDQ GH]H
OLFHQWLHVWULMGLHWVYDQYHHOYHUGHUHVWUHNNLQJQOYDQDOJHPHHQEHODQJYRRURQ]HJHKHHOHLQGXVWULHRS
HONJHELHGZDDUELMRFWURRLNZHVWLHVLQDDQPHUNLQJNRPHQ
7HFKQLVFK JHVSURNHQ KHE LN GHQ KHHU 'H 5DDGW NXQQHQ KHOSHQ HQ HHQ JDDWMH JHYRQGHQ LQ KHW
EHODQJULMNVWH YDQ GH  *(& RFWURRLHQ WH NXQQHQ RQWEHUHQ GRFK ]RRODQJ GH MXUXGLVFKWHFKQLVKH
EHJUHQVGKHLG GHU RFWURRLUHFKWHQ QLHW LV YDVWJHVWHOG NXQQHQ ZLM QLHW EHSDOHQ ZDDU GH DIKDQNHOLMNKHLG
RSKRXGWHQGHRQDIKDQNHOLMNKHLGEHJLQW
=HOIV QX HLQGH  ZHWHQ ZLM QRJ QLHW ZDDU ZLM DDQ WRH ]LMQ  2IVFKRRQ  HU LV HHQLJH
VFKHPHULQJWHRQGHUVFKHLGHQGLHRQV]RXNXQQHQGRHQKRSHQÄ¶WGDJKHWLQKHW2RVWHQ´
7RHQGHGLUHFWLHYDQGHÄ$QGR´PLMLQ)HEUXDULNZDPYUDJHQPHGHZHUNLQJWHYHUOHHQHQDDQ
GH 5HGDFWLH YDQ KHW Ä%251´RUJDDQ KHE LN GLW JDDUQH DDQJHQRPHQ LQ GH RYHUWXLJLQJ GDW HHQH



+HWZDVSDVLQ-XQLGDWPHQLHWVRSVFKULIW]HWWHYRRUHHQDSDUWHYHUHQLJLQJYRRUGpWDLOOLVWHQ
0HUNZDDUGLJGDWGLWHHUVWHMDDUYHUVODJQLHWGHQDDPYDQ,U,G]HUGDDOV7HFKQLVFKH5HGDFWHXUYHUPHOGW

%LQQHQLQGLWDUWLNHOLVHHQJURWHIRWRPHWDOVRQGHUVFKULIWÄ2Q]H7HFKQLVFKH5HGDFWHXULQ]LMQODERUDWRULXP´

'HQXPPHUVYDQGH]HRFWURRLHQHQKXQEHVFKULMYLQJHQVWDDQLQ%LMODJHHQ%LMODJH

+LHUVSUHHNWHHQSURIHVVLRQHHOLQJHQLHXUYDQGHHHUVWHUDQJ
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GRHOEHZXVWHOHLGLQJGRRUDFWXHHOHWHFKQLVFKHDUWLNHOHQGH5DGLRNOHLQLQGXVWULHLQRQVODQGVOHFKWVWHQ
JRHGHNRQNRPHQ
1DDVWPLMQEH]LJKHGHQDOVGLUHFWHXUYDQHHQHJHYHVWLJGH5DGLR,QGXVWULsHOHRQGHUQHPLQJKHELN
JHWUDFKW GH NHUQ YDQ GH OLFHQWLHVWULMG WH EHQDGHUHQ HQ WHJHOLMNHUWLMG GRRU OHLGHQGH DUWLNHOHQ YDQ
SULQFLSLHHOHQDDUGHQPHWDFWXHHOWHFKQLVFKHQLQKRXGGH5DGLRLQGXVWULHLQRQVODQGYRRUXLWWHEUHQJHQ
,NKHEJHSORHJGHQJH]DDLGLNKHEHUKDUGYRRUJHZHUNWYHHO]ZDDUGHUGDQLNELMGHDDQYDDUGLQJ
YDQGH]HWDDNYHUPRHGHQNRQ

'H/LFHQWLHNZHVWLH

'H OLFHQWLHVWULMG ZHUG JHVWUHGHQ GRRU NOHLQH
JURHSHQ LHGHU YRRU ]LFKSULPR LQ KXQ HLJHQEHODQJ
HQVHFRQGRLQKHWDOJHPHHQEHODQJ
1DDU EXLWHQ ZHUG ELMQD QLHWV YHUQRPHQ YDQ GH
WHFKQLVFKH HQ MXULGLVFKH VFKHUPXWVHOLQJHQ WXVVFKHQ
GHVNXQGLJHQHQDGYRFDWHQ
'H 3KLOLSVSDUWLM ZDV JHFHQWUDOLVHHUG HQ NRQ DOOH
HUYDULQJ YDQ KHW HHQH SURFHV XLWQXWWHQ LQ HHQ
JHOLMNWLMGLJSURFHVPHWHHQGHUGHSDUWLM
+HWLVWRWRSKHGHQVWHHGVJHZRRQWHJHZHHVWRP
WLMGHQV HHQ SURFHV QLHWV WH SXEOLFHHUHQ  :DDU KHW
KLHUHFKWHU JDDWRPHHQSULQFLSLHHOHNZHVWLH]RRDOV
GHMXULGLVFKWHFKQLVFKHEHJUHQVGKHLGYDQHHQRFWURRL
LVGH]H]ZLMJHQGHVWULMGHHQJURRWHIRXWJHEOHNHQ
:LM ZHWHQ WKDQV HLQGH  PHHU GDQ LQ KHW
EHJLQ HQEHJLQQHQWHYRHOHQGDWGHVLWXDWLHRYHUGH
JHKHOH OLQLH KDFKHOLMN ZHUG WHQJHYROJH YDQ GH
RQEHJULMSHOLMN SHUVRRQOLMNH RSLQLH  YDQ HQNHOH GHV
NXQGLJHQPHWGXLGHOLMN ZDDUQHHPEDUHVXJJHVWLHRS
DQGHUHGHVNXQGLJHQYDQYHHOJHULQJHUHFDSDFLWHLWHQ


:LM NHQQHQ LQ GH 5DGLR GH TXDVLVWDWLRQDLUH VWURRPHQ ZHOQXELM GH]H OLFHQWLHVWULMG KHEEHQ ZLM WH
PDNHQPHWTXDVLREMHFWLHYHEHVFKRXZLQJHQ
+HWJURRWVWHJHYDDUZDVHQLVKHWJHGHHOWHOLMNQRJGDWGH]HTXDVLREMHFWLHYHDGYLH]HQDDQGHKHHUHQ
5HFKWHUVHHQRQPRJHOLMNHRFWURRLVLWXDWLH]RXGHQNXQQHQYHVWLJHQ
'DW PRHW PHW DOOH WRHODDWEDUH PLGGHOHQ YRRUNRPHQ ZRUGHQ  (pQ YDQ GH PDFKWLJVWH PLGGHOHQ LV
SXEOLFLWHLW
'H5DGLRNOHLQLQGXVWULH]DOKHWODWHUDOVHHQ]HJHQHUNHQQHQGDWHHQYDNRUJDDQDOVGHÄ%251´LV
RSJHULFKWHQKHWPLGGHOZDVRPDOOHEHODQJKHEEHQGHQWHZDDUVFKXZHQHQYRRUOLFKWLQJWHJHYHQ
$QGHUH WLMGVFKULIWHQ RS 5DGLRJHELHG YRHOHQ ]LFK WH YHHO YHUSOLFKW GRRU JURRWH DGYHUWHQWLH
FRQWUDFWHQRPREMHFWLHIWHRRUGHOHQHQGDDURP]ZLMJHQ]LMRYHUGHQOLFHQWLHVWULMGHQRFWURRLNZHVWLHV
'DWPRJHKLHU]RQGHUHHQLJHQHYHQEHGRHOLQJZHOHHQVJHFRQVWDWHHUGZRUGHQ
,N KHE NRUWJHOHGHQ HHQ SOHLGRRL HQ YHUZHHU YRRU GH 5HFKWEDQN ELMJHZRRQG LQ]DNH HHQ 5DGLR
2FWURRLNZHVWLH HQ DFKW KHW YDQ KHW JURRWVWH EHODQJ GDW LQ KHW YHUYROJ YDQ HONH ]LWWLQJ EHWUHIIHQGH
GHUJHOLMNHDDQJHOHJHQKHGHQHHQUHVXPpZRUGWJHJHYHQLQÄ%251´






19,G]HUGD5DGLRWH'HQ+DDJHQRRNGH]HQGHU3&**=LHGHDGYHUWHQWLHVRSGHYROJHQGHEODG]LM
8LWÄ8KHEWWRFKHHQUDGLR"´5RWWHUGDPVFK1LHXZVEODG6HSWHPEHUEO
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0RFKW GH 3KLOLSVSDUWLM GDDURS QLHW JHVWHOG ]LMQ GDQ KRRS LN GDW GH WHJHQSDUWLM YULM WLMGLJ ZLO
EHULFKWHQRSGDWLNNDQ]RUJHQNHQQLVWHQHPHQYDQGHWHYHUZDFKWHQWHFKQLVFKMXULGLVFKHWRXUQRRLHQ
5HHGVHHQLJHPDOHQLVPLMWHURRUHJHNRPHQGDWHQNHOHGHVNXQGLJHQQDGDWKXQJHYUDDJGZDVDGYLHV
XLWWHEUHQJHQLQUDGLRRFWURRLDDQJHOHJHQKHGHQJHZHLJHUGKHEEHQWHJHQ3KLOLSVRSWHWUHGHQXLWKRRIGH
YDQRYHUZHJLQJHQYDQSHUVRRQOLMNHQDDUGGDQZHORSDDQZLM]LQJYDQKRRJHUJHVWHOGHPDFKWHQ
'HVRQGDQNV ZRUGW QRJ GH VWHOOLQJ YHUNRQGLJG GDW GHVNXQGLJKHLG WH NRRS LV  'LH RSYDWWLQJ EOLMNW
EH]LMGHQGHZDDUKHLGWH]LMQWHQ]LMPHQGHLQWHUSUHWDWLHDQGHUVVWHOW



:DDUVFKLMQOLMNZDVGLWHHQYDQGULHJHGLQJHQ  KHWHHUVWH SDSLHUHQ JHGLQJ3KLOLSV6FKLHUH  KHWJHGLQJ
3KLOLSV1HGHUODQGVFKH 5DGLRZHUNHQ YROJHQV KHW HLQGH YDQ %LMODJH   RI   KHW JHGLQJ 3KLOLSV/HOLH  'LW
ZDUHQ DOOHGULH EHODQJULMNH JHGLQJHQ  =LH %LMODJH  YRRU KHW WZHHGH JHGLQJ 3KLOLSV6FKLHUH  =LH YRHWQRRW 
RYHUKHWJHGLQJ3KLOLSV/HOLHHQGHQDVOHHSGDDUYDQLQ%LMODJH

8LWGH5DGLR([SUHVYDQ6HSWHPEHU

8LWGH5DGLR([SUHVYDQ'HFHPEHU

19,G]HUGD5DGLRKDGSDVHHQQLHXZPRGHO&RURQDSKRQUDGLRRQWZLNNHOGGDW YDQ]HOIVSUHNHQG 2$
]RX JHEUXLNHQ HQ GXV RRN JHHQ LQEUHXN ]RX PDNHQ RS 3KLOLSVRFWURRLHQ =LH GH DGYHUWHQWLH HQ IRWR RS GH
YROJHQGHEODG]LM
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BIJLAGE 4
„De kleine man (met een Confectie-pakkie an)” door Louis Davids / Jacques van Tol.
1. Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld,
Want de ene mens neemt veel te grote happen.
Ja de een woont in een villa en de ander bij de belt,
En die moet zich op z'n teentjes laten trappen.
De een die slaat zijn slag, doet soms wat ie niet mag,
De andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelag.

2. Wij verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best:
Als je niet werkt krijg je achttien gulden premie.
En nou zijn er heel veel slampampers die zijn liever
lui dan moe,
Want die denken: nou die achttien pop, die neem ie!
Ze schelden allemaal op patroon en kapitaal,
En wie is weer de dupe van dat vrijheidsideaal?

Dat is de kleine man, de kleine burgerman,
Zo'n doodgewone man met een confectiepakkie an.
Zo'n man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan,
Zo'n hongerlijer, zenuwlijer van een kleine man.
3. De verkiezingen in Holland zijn altijd grote pret,
Want dan hoor je onze heeren candidaten
Elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie
enzovoorts,
Zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten.
En zitten z'op de stoel, hoe veilig zo'n gevoel
Wie moet de rekening betalen voor hun grote mond?230

Dat is de kleine man, de kleine burgerman,
Zo'n doodgewone man met een confectiepakkie an.
Zo'n man met zo een achttien gulden C en A-tje an,
Zo'n hongerlijer, zenuwlijer van een kleine man.
4. Dempsey gaat weer aan het boksen en krijgt weer een
half millioen,
. Om zich 'n kwartiertje suf te laten stompen.
.. En zijn tegenstander, als die wint, een kwart millioentje
meer,
Want die kereltjes laten zich niet lompen.
Wie snakt er naar zo'n baan, zou, kreeg ie het gedaan,
Voor 'n tientje al zijn kiezen uit zijn kaken laten slaan?
Dat is de kleine man, de kleine burgerman,
Zo'n doodgewone man met een confectiepakkie an.
Zo'n man met een afgesneden linnen frontje an,
Zo'n hongerlijer, zenuwlijer van een kleine man.

Dat is de kleine man, de kleine burgerman,
Zo'n doodgewone man met een confectiepakkie an.
Zo'n man met van die doodgewone Bata-schoenen an,
Zo'n hongerlijer, zenuwlijer van een kleine man.

5. De minister van Defensie vraagt weer onderzeeers aan
Mocht een vreemdeling zich met de Oost bemoeien
En als wij die vloot dan hebben en er komt een beetje mot
Kunnen wij er in de Amstel mee gaan roeien
Dat heet voor 't ideaal, voor Neerlands grond en taal
Maar wie betaalt het pakkie van den vice admiraal?
Dat is de kleine man, de kleine burgerman,
Zo'n doodgewone man met een confectiepakkie an.
Een met zoo'n imitatie-jaeger onderbroekkie an
Zo'n hongerlijer, zenuwlijer van een kleine man.

Het heeft denk ik wel zin de tekst van dit lied van Louis Davids te plaatsen, niet alleen vanwege de
waarheden erin vervat, maar ook om de geschiedenis recht te laten doen. De Nederlandse regering in
die tijd was het extra-parlementair Kabinet-Ruys de Beerenbrouck-III (Augustus 1929 - Mei 1933)
(RKSP, ARP en CHU). Verander wat namen en bedrijfstakken, en het is vandaag waarlijk precies zoals
het staat in het boek Prediker: „Er is niets nieuws onder de zon.”
230

Hé, dat rijmt niet! Iedereen die z’n moerstaal kent, weet welk woord wel rijmt.
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BIJLAGE 5
„De uitspraak van Arbiters in het geding Philips - de Raadt”, door I.D.Z., Technische Redacteur.
(Hoofdartikel „Deze Week” in „BORN” weekblad, 2e Jaargang No.13, 27 Maart 1931.)
Inleiding.
Bij nader inzien bleek mij het dossier „de Raadt” te omvangrijk te zijn om in zijn geheel te
reproduceeren en bovendien werd ik daardoor belemmerd daar voor O.A. 50298 geen publicatie
wenschelijk wordt geacht zoolang deze octrooi-aanvrage nog niet openbaar is gemaakt.
Het geding in zijn geheel n.l. verzoekschrift (Philips), verweerschrift (de Raadt), pleitnota (Philips),
conclusie na pleidooi (Philips), en slotnota (de Raadt) met de daarop volgende schriftelijke uitspraak is
echter interessant genoeg om hieruit bij volgende gelegenheden nog eens iets in „BORN” te publiceeren,
te meer waar daarin een schat van octrooi-technische en octrooi-historische gegevens zijn vastgelegd,
die van fundamenteel belang zijn.
Derhave heb ik mij beperkt tot het afdrukken van de schriftelijke uitspraak en daarin heb ik ter
bescherming van O.A. 50298 de overwegingen 14, 15 ten aanzien van octrooi 7398 geschrapt. Daar
deze overwegingen 14, 15 slechts een omschrijving bevatten ten opzichte van een schakeling vastgelegd
in O.A. 50298 en toegepast in schema de Raadt, terwijl in overweging 16 de vrijspraak is vervat, wat
van het meeste belang is, geloof ik dat dit juridisch-technisch niet zal hinderen.
Voor het algemeen inzicht geef ik hierbij het schema-de Raadt in principe en waarbij de methode
van dempingsreductie is weggelaten, waardoor aan het schema vrijwel alle „luister” wordt ontnomen.
Tenmiste voor de buitenstaander, niet voor de leden van N.B.R. of B.O.R.N die thans spoedig in de
gelegenheid zullen zijn van hun bestuur te vernemen hoe de vork in den steel zit.
Het schema-de Raadt bevat een vliegwielkring in de antenne met antenne-serie-condensator en
galvanisch verbonden rooster H.F. lamp.
De plaatkring van de H.F. lamp is een serie-plaatkring met parallelvoeding van de plaat door een
H.F. smoorspoel. (Idzerda H.F. schakeling).
Het rooster van de detector is galvanisch verbonden met de vliegwielkring in de serie-plaatkring
voor plaatdetectie.
De plaat van de detector is H.F. kortgesloten door een condensator naar gloeidraad en wordt gevoed
door een L.F. smoorspoel met hooge impedantie.
In de plaatkring-detector, roosterkring L.F. lamp en plaatkring L.F. lamp zijn H.F. smoorspoelen
opgenomen.
Dempingsreductie wordt verkregen volgens O.A. 50298.
In verband met de plaatsruimte heb ik van verdere toelichting op de schriftelijke uitspraak moeten
afzien en zal dit in het volgend nummer doen.
Uitspraak van Scheidslieden in zake N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken en N.V. Philips’ Radio,
beide gevestigd te Eindhoven, Eischeresssen, contra Jacob de Raadt, handelend onder de firma
Goudsche Radio Industrie firma G. de Raadt, wonende te Gouda, Verweerder.
Ondergeteekenden:
Ir. C. H. de Vos, Ir. H. W. Snijders, beiden wonende te ’s-Gravenhage, en Prof. Dr. H. R. Ribbius,
wonende te Rotterdam, in het na te melden geschil tusschen bovengenoemde partijen als scheidslieden
aangewezen en wel de eerste door eischeressen, de tweede door verweerder en de derde door de beide
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overige scheidslieden, welke allen hun opdracht hebben aanvaard, hebben de volgende uitspraak
gegeven:
Overwegende dat eischeressen, nader te noemen Philips, bij verzoekschrift d.d. 13 October 1930
hebben gesteld, dat verweerder, nader te noemen de Raadt, toestellen bouwt en in den handel brengt,
waarbij gebruik gemaakt wordt van aan Philips toebehoorende Nederlandsche Octrooien;
Overwegende dat Philips nader in zijn verzoekschrift ontvouwt, waarop deze meening gegrond is en
dat hij concludeert dat scheidslieden zullen uitspreken, dat door de Raadt daarbij gebruik wordt gemaakt
van de hem toebehoorende Nederlandsche Octrooien nr. 7398 en 10581;
Overwegende dat de Raadt incidenteel geconcludeerd heeft dat hij zal worden toegelaten tot het in
vrijwaring roepen van de N.V. Idzerda-Radio welk incidenteel verzoek door scheidslieden is afgewezen;
Overwegende dat de Raadt daarna bij verweerschrift op de hoofdzaak heeft aangevoerd, dat bij het
tusschen partijen vaststaande schema geen gebruik wordt gemaakt van de bedoelde octrooien, zoodat hij
concludeert dat scheidslieden in dien zin zullen beslissen;
Overwegende dat op 27 Januari 1931 partijen haar standpunt nader mondeling hebben toegelicht,
Philips bij monde van Mr. J. L. Hamming en Dr. A. Koerts en de Raadt bij monde van Mr. C. van Rij,
den heer H.H.S. à Steringa Idzerda en hemzelf;
Overwegende dat daarna partijen nog schifturen hebben gewisseld, waarop door scheidslieden geen
acht zou zijn geslagen, als zijnde in strijd met een goede procesorde, ware het niet dat in dit geval het de
wensch van beide partijen is, dat deze nagekomen stukken bij de processtukken worden gevoegd;
Overwegende dat beide partijen en in hare conclusiën en in haar pleidooien uitvoerige
uiteenzettingen hebben gegeven van haar opvatting welke ruimere of beperkte draagwijdte aan octrooien
in het algemeen dient gegeven te worden, en welke beginselen daaraan ten grondslag strekken, maar dat
de beantwoording van deze vraag voor de hier te beslissen geschillen van geen belang is, daar zooals
hieronder wordt overwogen aan octrooi no. 7398 een dergelijke draagwijdte als door Philips daarvoor
wordt opgeëischt n.l. dat daarbij het algemeene beginsel der terugkoppeling zou zijn geoctrooieerd, niet
kan worden toegekend, terwijl deze vraag bij de beslissing over de gestelde inbreuk op octrooi no.
10581 geen rol speelt;
Overwegende dus dat scheidslieden over deze algemeene vraag als hier niet ter zake zijnde, geen
oordeel behoeven te geven;
Overwegende dat thans kan worden overgegaan tot de bespreking van het beweerde gebruik door
het schema de Raadt van de bedoelde octrooien.
Ten aanzien van Octrooi no. 7398:
1. dat door dit octrooi o.a. wordt beschermd: een draadlooze ontvanginrichting, waarin een audion
dient als versterker en detector van de ontvangen golven, met het kenmerk, dat de plaatketen met het
roosterketen is gekoppeld (conclusie I);
2. dat de uitvinding volgens de beschrijving een verbetering in de ontvangst beoogd, bestaande in het
aanbrengen van hulpmiddelen, welke de in een radiolamp tusschen rooster- en plaatketen aanwezig
zijnde koppeling aanvullen;
3. dat in de conclusie 2 en 3 van het octrooi ontvanginrichtingen worden aangegeven en in de
beschrijving worden omschreven, waarin bedoelde hulpmiddelen worden toegepast;
4. dat beide partijen van meening zijn, dat in ontvanginrichtingen, sub. 1 bedoeld, terugkoppeling
plaats vindt;
5. dat Philips zich op het standpunt stelt, dat zijn octrooi no. 7398 het beginsel van terugkoppeling
beschermt en dat ook in het schema de Raadt van dat beginsel gebruik wordt gemaakt;
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6. dat in zijn verweerschrift ook de Raadt het standpunt inneemt, dat in zijn schema terugkoppeling
wordt toegepast;
7. dat echter de Raadt ontkent, dat het octrooi no. 7398 de algemeene gedachte van terugkoppeling
beschermt en voorts in zijn nota van 3 Februari 1931 opmerkt, dat hij in zijn schriftelijk en mondeling
verweer het woord „terugkoppeling” met betrekking tot zijn schema somtijds minder juist heeft
gebruikt;
8. dat scheidslieden niet onderschrijven de door Philips in zijn verzoekschrift op blz. 4 kenbaar
gemaakte opvatting dat zijn octrooi beschermt: „de algemeene gedachte om een gedeelte der versterkte
stroomen terug te voeren naar de ingangsketen en daardoor een versterkte werking te verkrijgen”; maar
van meening zijn, dat door het octrooi zekere toepassingen van terugkoppeling worden beschermt;
9. dat scheidslieden tot deze overtuiging zijn gekomen, omdat noch in de conclusies noch in de
beschrijving van het octrooi de algemeene gedachte van terugkoppeling als zoodanig gesteld wordt en
omdat de conclusies en de beschrijving op bepaaldelijk aangegeven en omschreven ontvanginrichtingen
betrekking hebben;
10. dat scheidslieden in deze overtuiging worden gesterkt door de omstandigheid, dat de stand van
de radiotechniek ten tijde van den voorrangsdatum (29 October 1913) van het octrooi no. 7398 het
stellen van het algemeene beginsel van terugkoppeling wel toeliet, hetgeen blijkt uit het feit, dat
Marconi’s Wireless Tel. Comp. Lim. en Ch. S. Franklin op 12 Juni 1913 in Engeland een octrooi (no.
13636) hebben aangevraagd en op 11 Juni 1914 hebben verkregen, waarin de bewoordingen, welke geen
twijfel laten, de door Philips bedoelde algemeene gedachte van terugkoppeling in een ontvanginrichting,
als de uitvinding volgens dat octrooi wordt aangemerkt;
11. dat scheidslieden in verband met hun sub. 8 kenbaar gemaakt standpunt en gelet op het hiervoren
sub. 1 vermelde, geen ruimte aanwezig achten voor de opvatting, dat het schema de Raadt onder de
bescherming van het octrooi no. 7398 valt;
12. dat bij een volgens scheidslieden te ruime opvatting van het octrooi daaruit slechts
geconcludeerd zou kunnen worden, dat beschermd wordt de overdracht op de een of andere wijze van
hoogfrequente energie van de plaatketen van een radiolamp naar de roosterketen van dezelfde lamp;
13. dat in het schema de Raadt de aan den rooster van de hoogfrequent-lamp (A 442) toegevoerde
hoogfrequente energie uitsluitend van de antenne afkomstig is en niet van de plaat van die lamp;
(14 en 15 geschrapt, zie Inleiding)
16. dat bij geen der in het schema de Raadt ter zake in aanmerking komende lampen plaats vindt,
hetgeen hiervoren sub. 12 is gesteld en scheidslieden dus bij (te) ruime uitlegging van het octrooi no.
7398 niet kunnen aanvaarden, hetgeen Philips aan het einde van zijn nota van 29 Januari 1931 heeft
gesteld.
Ten aanzien van het Octrooi no. 10581:
1. dat het octrooi beschermt een draadlooze ontvanginrichting met twee of meer in cascade
geschakelde thermionische toestellen, met het kenmerk, dat de roosterketens worden afgestemd op de
frequentie van de te ontvangen trillingen:
2. dat uit de omschrijving blijkt, dat het doel van deze afstemming is, de selectiviteit te verhoogen;
3. dat in het schema de Raadt drie in cascade geschakelde thermionische toestellen aanwezig zijn;
4. dat naar de meening van scheidslieden in het schema de Raadt de roosterketen van de
hoogfrequentlamp (A 442) inderdaad is een roosterketen, welke wordt afgestemd op de frequentie van
de te ontvangen trillingen, welke meening door de Raadt in zijn verweerschrift niet, klaarblijkelijk
echter bij nadere beschouwing (zijn nota van 3 Februari 1931, blz. 2) wel gedeeld wordt; (dit klinkt als
een bewijs uit het ongerijmde en wordt pertinent ontkend. Idz.)
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5. dat zich tusschen rooster en gloeidraad van de detectorlamp (A 425) eveneens een afstembare
keten bevindt;
6. dat beschouwing van het schema de Raadt en het door hem ter zake aangevoerde, scheidslieden
weliswaar tot de conclusie leiden, dat de sub. 5 bedoelde slingerkring wordt ingesteld op maximum
energie-overdracht van de plaat van de hoogfrequentlamp (A 442) op den rooster van de detectorlamp
(A 425) en dat bij deze instelling geen nauwkeurige afstemming op de frequentie van de te ontvangen
trillingen plaats vindt, maar dat desalniettemin vergrooting van selectiviteit wordt verkregen al is deze
vergrooting niet maximaal en door de Raadt niet op de voorgrond geplaatst;
7. dat in verband daarmee ook de detectorlamp geacht moet worden een roosterketen als bedoeld in
het octrooi no. 10581 te bezitten;
8. dat derhalve het schema de Raadt voldoet aan hetgeen hiervoren sub. 1 is vermeld;
Overwegende op grond van het voorgaande, dat het schema de Raadt in wezen verschilt van
hetgeen in het octrooi no. 7398 wordt beschermd, maar inbreuk maakt op het octrooi no. 10581, zoodat
de vordering t.a.v. eerstbedoeld octrooi moet worden ontzegd, maar t.a.v. het tweede octrooi moet
worden toegekend;
Overwegende ten aanzien van de kosten der arbitrage, dat de Raadt daarin in de eerste plaats een
bedrag van f 100 zal hebben te dragen wegens de door hem ingestelde en afgewezen incidenteele
vordering tot vrijwaring, terwijl waar elk der partijen overigens voor de helft in het ongelijk is gesteld
ten aanzien van de hoofdzaak, elk der partijen in de helft der overige kosten zal moeten worden
veroordeeld;
Overwegende dat waar Philips de vordering heeft aangebracht, hij tegenover scheidslieden
veroordeeld zal worden tot betaling van het geheele bedrag der arbitragekosten, terwijl de Raadt wordt
veroordeeld aan Philips te betalen het bedrag, dat ten zijnen laste komt.
Uitspraak doende als goede mannen naar billijkheid231, beslissen dat in het schema de Raadt
hiervoren bedoeld geen gebruik wordt gemaakt van het Nederlandsche Octrooi no. 7398, maar dat
daarin wel gebruik wordt gemaakt van het Nederlandsche Octrooi no. 10581;
Bepalen, dat elk der partijen een gedeelte der arbitrage-kosten te samen f 1056.20 zal bijdragen en
wel eischeressen f 478.10 en verweerder f 578.10.232
Veroordelen eischeressen om aan scheidslieden te betalen de geheele kosten der arbitrage ad
f 1056.20.
Veroordelen verweerder om aan eischeressen te betalen zijn voormeld aandeel in deze kosten ad
f 578.10 voor zooverre deze door eischeressen aan scheidslieden zijn voldaan.233
Aldus gewezen te Rotterdam op heden den 16den Maart 1931.
(w.g.) C. H. DE VOS

H. W. SNIJDERS

231

RIBBIUS

Dit was de geëïkte terminologie van de Scheidslieden, die Opa in zijn geschrift naar voren bracht.
Het bedrag van ƒ 478.10 was voor de twee Philips’ firma’s natuurlijk alleen maar een peuleschilletje, maar
ƒ 578.10 was voor Goudsche Radio-Industrie een aanzienlijk bedrag. Zie de tweede Overweging voor het
verschil van ƒ 100.00 in de kosten.
233
Opa moest dus aan Philips betalen en Philips moest daarna aan de Scheidslieden betalen. Een raar systeem!
232
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BIJLAGE 6
“Moe nie bang wees nie, Alles sal rech kom!” – in „BORN” weekblad,
2e Jaargang, no. 12, 27 Maart 1931.
Deze woorden schreven we een jaar geleden234 toen de redactie van „BORN” ons verzocht ons
portret in te zenden met een kleine opmerking over den gevoerden strijd.
Het was ter gelegenheid van het sluiten van het zoogenaamde vriendschapsverdrag tusschen Philips
en de bonden.
Dat van geen vrede sprake kon zijn gevoelde ik aanstonds. Als alles toen al „rech” was geweest, had
van „rech kom” toen niet meer gesproken behoeven te worden.
Het jaar, dat sedert dien achter ons ligt, heeft voldoende getuigd, dat van vrede helaas allerminst
sprake kan zijn. Integendeel zijn de verhoudingen aldoor meer toegespitst.
Zullen de bonden in de naaste toekomst iets beteekenen, zoo zal gestreefd moeten worden naar ’t
bezit van objecten, die kunnen mededingen met datgene wat Philips, dank zij ’t grootkapitaal, reeds
bezit.
De uitspraak in het proces tusschen Philips en mij, inzake de uitvinding van Ir. Idzerda, door mij
toegepast en door Philips bestreden, kan van verstrekkende betekenis worden.
Dezer dagen werd door arbiters vastgesteld, dat de Idzerda-uitvinding, waarop onder No. 50298
octrooi werd aangevraagd, geen inbreuk maakt op de Philips octrooien. Een jaar lang heeft het geduurd
alvorens hierin een beslissing viel.
Gij gevoelt wel mijne vrienden en bondgenooten hoe het mij tenslotte te moede werd. Ik zal U niet
verhalen, wat men zoo al ondervindt als men met een firma als Philips een geschil krijgt. Dat grenst aan
’t ongeloofelijke.235
Ik breng bij dezen mijn dank aan mijn trouwen vriend H.H.S. à Steringa Idzerda, den edelman236,
die, toen ik in de knoei zat, mij wilde helpen en onbewust onder Gods zegen het middel is geweest dat
deze uitvinding tot stand kwam.
Dank aan directeuren en commissarissen van de N.V. Investa, en aan Mr. C. van Rij, die mij bij mijn
worsteling met deze groot-industrie gesteund hebben.
Dank opnieuw aan den heer Idzerda, die belangloos voor mij pleitte voor den Raad van Arbitrage.
Dank ook aan arbiters, die hun tijd en gaven beschikbaar stelden om dat belang te dienen.
Dank bovenal aan mijn God, die mijn gebed heeft verhoord en mij heeft gegeven den wensch van
mijn hart.237
En nu, bondgenooten, zoudt gij soms denken dat de heer Idzerda en ondergeteekende de toepassing
dezer uitvinding alleen voor zich zouden willen houden? Allerminst.
Reeds van den beginne af heeft ondergeteekende getracht voor de bondsleden hieruit munt te slaan.
Het spreekt vanzelf, dat de heer Idzerda, zoo de bondsleden van zijn uitvinding willen profiteeren,
daarvoor schadeloos moet gesteld worden.
Buitenstaanders kunnen niet begrijpen hoeveel tijd hij aan deze zaak, eerst aan de uitvinding en
gekost heeft.
234

Het Nederlands Instituut Beeld en Geluid heeft blijkbaar niet het bedoelde nummer van de eerste jaargang. De
foto voorin dit boek is naar mijn mening wat Opa in 1930 stuurde met zijn eerste „Moe nie bang wees nie” brief.
235
Opa schreef deze brief meer dan vier jaar voordat hij „De Galg van Eindhoven” schreef! Dat is werkelijkwaar
het ongelofelijke van dit hele relaas. Dat was nog maar aan het begin van zijn lijdensweg.
236
Het geslacht À Steringa Idzerda is deel van het vroegere Friese adeldom.
237
Het is heel duidelijk dat na alles, zelfs in 1935, Opa God bleef danken voor Zijn genade.
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Een contract zooals Philips U destijds voorlegde is al vast buitengesloten.
Ben ik wel ingelicht dan zal tegen een klein bedrag per toestel de toepassing dezer uitvinding voor
bondsleden beschikbaar gesteld worden. Eerste eisch is vanzelf bondslid te zijn.
Daarom sluit U aan. Stelt vertrouwen in uw leiders.
Ten slotte een woord tot mijn geachten tegenstander Philips:
Gij weet zoo goed als ik, dat, inzake het hoogfrequentgedeelte van ’t schema, de Raad van Arbitrage
U in ’t gelijk heeft gesteld, doch dat dit van ondergeschikt belang is, omdat dit gedeelte van het
schakelschema aanstonds kan gewijzigd worden in een licentievrije schakeling volgens een eerdere
uitspraak van dezen zelfden Raad van Arbitrage.
Ik ga van de veronderstelling uit, dat ge in Uw publicatie oprecht en eerlijk zult zijn en uw nederlaag
niet zult bemantelen.238
Het spijt mij voor U, dat ge ’t verloren hebt. Ik heb U in de gelegenheid gesteld het geschil op te
heffen, doch ge hebt niet gewild.
Ik heb den strijd niet gewild, noch gezocht.
Gij hebt mij de handschoen toegeworpen.
Gij meendet, dat buiten de Philips octrooien geen behoorlijk toestel te bouwen viel, dat
gelijkwaardig was aan het Uwe. Gij wist U sterk.
Mijn vast vertrouwen dat op Gods tijd eenige verademing zou komen is niet gelogenstraft.
„De strik is gebroken en wij zijn ontkomen.”
„Onze hulpe is in den Naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft.” (Psalm 124).
Met collegiale groet aan allen, en dank aan de redactie voor de opname.
J. de Raadt, Gouwe 17, Gouda.

BIJLAGE 7
„Nabeschouwing op de uitspraak van Arbiters in het geding Philips-de Raadt”, door I.D.Z.,
Technische Redacteur, in „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 15, 10 April 1931.
De meest belangrijke conclusie, die uit de schriftelijke uitspraak is te trekken is wel overweging 10
(O.10) ten aanzien van Octrooi 7398. (Zie „BORN” No. 13).
Hierin toch wordt duidelijk aangegeven, dat bij de interpretatie der Octrooien de Arbiters zich
gesteld hebben op het historische standpunt. Dat is van zeer groot belang voor de toekomstige
octrooikwesties. In de voorgaande arbitragezaken is dit standpunt nimmer zoo duidelijk naar voren
gekomen en was er zelfs neiging te gelooven, dat de interpretatie in de richting van de, door Philips
eveneens voorgestane, onbeperkte uitlegging zou gaan.
Bij diverse octrooi-zaken voor de rechtbank bleken enkele deskundigen en ook enkele rechters het
niet-historische standpunt te huldigen.
Ik heb reeds eerder in „BORN” daarvoor gewaarschuwd en voorspeld, dat men ten slotte toch op het
historische standpunt diende terug te komen, daar het anders een hopelooze chaos zou worden.
Dit feit is thans gelukkig verwezenlijkt en men mag met groot vertrouwen hopen dat de arbiters op
dezen ingeslagen weg zullen blijven.
Merkwaardig is ook O.12 en O.16 n.l., dat de arbiters zelfs de zaak van een te ruim standpunt
hebben bekeken en ook dan nog tot de conclusie komen dat O.A. 50298 geen inbreuk maakt op 7398.
238

Zie de eerste paragraaf van Bijlage 9 om te zien hoe Philips (volgens IDZ) met een „insinueerende slottirade”
op het vonnis antwoordde, in een rondschrijven van 2 April 1931. Dat was denk ik precies het tegenovergestelde
van Opa’s veronderstelling en verwachting, en ook dat van de rest van het bestuur van de B.O.R.N.
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Dat woordje te spreekt hier boekdeelen en meer dan uit vele boekdeelen over internationaal
octrooirecht zou zijn te vergaren.239 Mr. Hamming kan deze boekdeelen thans wel in zijn bibliotheek
opbergen. Ware Mr. Hamming niet met een zoo’n uitvoerig pleidooi voor den dag gekomen, dan zou
het kleine woordje te thans niet zoo'n groote beteekenis hebben gekregen en misschien zelfs niet
gebruikt zijn.
Wij komen hiermede tot de geruststellende overweging, dat de interpretatie van verleende
octrooien niet verder zal gaan dan de motiveering, die bij den Octrooiraad heeft gegolden om het
octrooi te verleenen.
Dat is dus het historische standpunt en juridisch-technisch het eenig juiste!
Het gaat er nu maar om, om bij octrooikwesties vast te stellen, wat bij de verleening van een octrooi
bekend was en wat het eigenlijke nieuwe is geweest, zonder dat daarover inlichtingen konden worden
verkregen bij den Octrooiraad zelve.
Interessant is het om speciaal in dit geval te kunnen vaststellen, dat de arbiters niet uitsluitend
juridisch zijn te werk gegaan, dus niet alleen zijn afgegaan op de beschreven inlichtingen en
mondelinge toelichting van de zijde van Philips en de Raadt, doch onafhankelijk hebben vastgesteld, dat
op 12 Juni 1913 in Engeland een octrooi 13636 was verleend, dat van grootere strekking was dan 7398.
Ik kan slechts vermoeden hoe deze ontdekking is gedaan. Philips heeft n.l. zelf een uitvoerig rapport
van de Vereenigde Octrooi-Bureaux te Den Haag bij de stukken gevoegd, welk rapport op 29 Juni 1923
was uitgebracht aan de Nederlandsche Seintoestellenfabriek (N.S.F.) te Hilversum. Hierin is een zeer
goed overzicht gegeven van alle bekende octrooien op het gebied van ontvangen en zenden met
terugkoppeling, waarin dus een goede handleiding te vinden is om het betreffende terrein nader te
bestuderen.
Het opvragen van deze octrooien en de studie daarvan heeft begrijpelijk veel tijd gekost. Doch de
arbiters hebben zich deze moeite blijkbaar getroost en tengevolge daarvan heeft de uitspraak langer op
zich laten wachten dan aanvankelijk gedacht werd.
De uitspraak is van des te grooter waarde al kan Philips deze tactische fout slechts betreuren.
In O.11 wordt dan ook op grond van dit historisch feit (zie O.10) de uitspraak gedaan, dat O.A.
50298 geen inbreuk maakt op 7398 en ten overvloede wordt in O.12 en O.16 nogmaals aangetoond, dat
zelfs van het te ruime standpunt (volgens Philips) bekeken ook geen inbreuk wordt gemaakt.
Om op 16 Maart zoo in je hemd te worden gezet is wel streng!

BIJLAGE 8
Opa’s Brieven, (Ingezonden), in „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 15, 10 April 1931.
a. Onder de titel: „Nou blink ’n blijer dag.”
Beste vrinden en bondgenooten,
Na al wat in ons BORN blad het gestaan over die Idzerda schema en die daarover gevoerde strijd
met ons vroeger leveransier Philips240, waaruit jul wel het kun opmaak dat alles zoowat in die geweer
het gewees, waarby af en toe door ons teênstander dumm-dumm werd gebruik, ben ik baye bly nou te
merk, dat Investa, (die N.V. van de bondsmense) aanstonds van ons gunstig positie het gebruik gemaak
en nou al stappen het gedaan om jul allemaal van die gunstig afloop van die oorlog te doen profiteer.
Zoo is dan uit die kwaad nog dat goede gebore.
239
240

Ir. Idzerda had jaren vroeger al heelwat met octrooien te doen gehad. Zie bv. Bijlage 25.
Goudsche Radio Industrie stond immers op de „zwarte lijst” van Philips!
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Ek ach me gelukkig, dat uit die lisentiestrijd dit als resultaat kan geboek wor, dat die Nederlanse
toestelbouwer onafhanklik kom te staan teênoêr die grootindustrie, wat ons ondergang gemunt had.
Ons moet allevel niet huistoe gaan nie.
Effies die geweer by die voet.
Jul moe nou rustig afwach wa nou verder ga gebeur.
Ons hou nou krygsraad.
Jul moe nou nog meer vertrou in die leiders en dan sal alles rech kom.
Nou blink 'n blyer dag.
Ons moes nou maar ’s die versie sing van toe op die vergaaring van de N.B.R., toen ons wer
uitgelach:
„Wy leven vrij, wy leven blij, op Neêrlands dierb’ren grond,
Hier duldt de grond geen slavernij, waar vrijheid eeuwen stond.”
Jul weet dat immers nog wel, nie?
En neef Idzerda het nog meer in sy vuurmaakplek*). Dat kan ek jul verseker.
Ons vrees God en hou ons kruit droog, want Rooinek kan nog wel’s trugkom.
En Rooinek het oom Koos al weer een proces beloof. Die vuur schyn daar in Eindhoven geen
oômblik van die luch af te syn.
Maar ek sla my Psalmboek maar weer es ’n keer op en ek sing:
„Ik zal vol heldenmoed / Daar my Zijn hand behoedt / Tienduidenden niet vreezen;
Schoon ik van alle kant / Geweldig aangerand / En fel geprangd moog’ wezen.”241
Die bos dreigbrieve die ek van Philips het gekre kan al nie meer in my la. Maar my Psalmboek word
met die dreigbrief hoe langer hoe mooier.
Die ou volk Israel had toch maar baye mooi lieder, vin jul ook nie?
Nou wach ons maar rustig af wa Eindhoven doen wil.
Neef Polak, die in Electra schryf, het een baye mooi stukkie geschre oôr „Van ’t Zuidelyk front
belangryk nieuws” en „Die octrooifront doorbroken”.
Jammer, dat neef zich bietjie het vergis in sy conclusie, want ek het wel aan Philips die uitvinding
van neef Idzerda te koop aangeboot, maar onder die voorwaar da Philips die Nederlandse mense „vry”
sou laat.242
Kyk soo kom die saak heel anders te staan. Neef Polak begryp dat nou ook wel.
Beste groeten van
Oom KOOS DE RAADT
van Gouwefontyn.
Tergouw, 31 Maart 1931.243
*) bryn.
b. Onder de titel: „Lieb’ Vaterland, kannst ruhig sein!”244
Geachte redactie,
Vorige week zond ik U mijn ingezonden stukje „Nou blink ’n blyer dag” doch kort daarna een
verzoek het nog niet te plaatsen. Ik had daarvoor mijn reden.

241

Psalm 3:3b.
Hiervolgens, en ook volgens de eerste paragraaf van Bijlage 9, was Opa een gevolmachtigde van Ir. Idzerda.
243
Door Opa bedoeld als schuilnaam, (Jacob = Jacobus = Koos) en „Gouwefontyn” als een fictieve boerderijnaam
in Zuid-Afrika. „Tergouw” was een middeleeuwse naam voor Gouda.
244
Opa was in 1901 op een lange studiereis door Duitsland geweest. Een Duits liederenboek werd thuis om het
orgel gebruikt. „Lieb Vaterland, magst ruhig sein” is de eerste refrein-zin van het lied „Die Wacht am Rhein.”
242
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Mij kwam in het ver afgelegen Gouda ter oore, dat én te Eindhoven én te Den Haag een
Paaschverrassing werd uitgebroed.
Het Eindhovensche broedei is een paar dagen voor Paschen onuitgebroed verzonden245. Op de
schaal staat: C. & A. is toch voordeeliger.246 U behoeft bij ons alleen maar licentie te betalen.
Vrijheidsberoving telt niet mee.
Het Haagsche broedei is niet verzonden, doch op Zaterdag voor Paschen gebarsten en uitgebroed.
Toen ik 2den Paaschdag247 bij Ir. Idzerda een vriendschapsbezoek bracht, zag ik daar een reuzekuiken in
den vorm van een drielamps wisselstroomtoestel gemerkt 50298.

248

Op de schaalfragmenten die er rondomheen lagen las ik: „Verrassing voor Eindhoven.” Wat blieft
U? ’n Vierlamps, ’n drielamps of soms ’n tweelamps? Alles naar maat, geen confectie.
Geachte redactie: Ik zit dicht bij ’t vuur. Die „vuurmaakplek” van neef Idzerda is nog lang nie
uitgedoof nie. Tweelamps kom ook ’n keer. Wach maar!
Doch ...... C. & A. is toch voordeeliger. En wie praat er nou nog over vrijheidsberooving? Dat telt
toch immers niet mee! U wilt mijn vorig stukje nu ook wel opnemen, niet waar?
Met dank voor de plaatsing, hoogachtend,

Uw dw.

245

G. DE RAADT.

Slaat dit misschien op „En Rooinek het oom Koos al weer een proces beloof.” in Bijlage 8a? Of slaat het op
iets anders?
246
Naar aanleiding van het confectiepakkie? De textielzaak C & A (Brenninkmeijer) bestaat al sinds 1841.
247
De datum van Tweede Paasdag in 1931 was Maandag 6 April.
248
Dit „Idzerda-Schema voor de B.O.R.N. en N.B.R.”, met de hand getekend door Ir. Idzerda, staat met een
beschrijvend artikel in „BORN” weekblad van 3 Juli 1931 (Bijlage 20) en is natuurlijk het „Haagsche broedei” in
Bijlage 8b. Het werd waarschijnlijk ook gebruikt in het eerste deel van de tekst van Bijlage 13 die ik niet heb. Zie
ook voetnoot 272.
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BIJLAGE 9
„Het Philips’ rondschrijven van 2 April 1931.” Voorloping antwoord van I.D.Z.,
uit „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 15, 10 April 1931.)
Op de insinueerende slottirade uit het merkwaardige Philips’ schrijven wil ik alleen dit antwoorden:
dat mijn gevolmachtigde249 na de Arbitrale uitspraak de buitenlandsche rechten van O.A. 50298 aan
Philips heeft aangeboden, waarop van de zijde van Philips werd geantwoord: „Wij hebben er wel
interesse voor, doch het meest voor het land waarover niet gesproken is.”
Het land waar niet over gesproken werd, was Nederland. Verder commentaar acht ik overbodig.
Op de technische en commercieele waarde van het schema-Idzerda met O.A. 50298 kom ik in het
volgend nummer nader terug.
De wisselstroomontvanger zonder 10999, 10581, 7398, 7684, 13345, 10155 of 17950 uitgerust,
met E 442, E 424, C 443, dus drie lampen met schema-Idzerda en dempingreductie volgens O.A.
50298 heeft reeds bewezen zoowel kwalitatief als kwantitatief met ieder ander gelijkwaardig
toestel te kunnen concurreeren en wij laten ons door een dergelijk rondschrijven in het geheel niet
intimideeren.250

BIJLAGE 10
„Arbitraal Vonnis”, in „Deze Week”, „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 20, 15 Mei 1931.
inzake:
de Naamlooze Vennootschappen N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN en N.V. PHILIPS’
RADIO, beide gevestigd te Eindhoven;
eischeressen, (te zamen verder aan te duiden als „Philips”),
tegen
de Koninklijk Goedgekeurde Vereenigingen „NEDERLANDSCHE BOND VAN RADIOHANDELAREN” en „BOND VAN ONDERNEMERS IN DE RADIO-BRANCHE IN NEDERLAND”,
beide gevestigd te Amsterdam;
verweerders, (te zamen verder aan te duiden als „de Bonden”).
De ondergeteekenden:
Professor Mr. Dr. S. VAN BRAKEL, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, wonende
te Utrecht, voor dit geding als arbiter aangewezen door de beide andere scheidslieden,
Mr. M.P.L. STEENBERGHE, industrieel, wonende te Goirle, als arbiter aangewezen door
Philips,
Mr. Th.P.J. MASTHOFF, advocaat, wonende te Amsterdam, als arbiter aangewezen door de
Bonden;
in aanmerking nemende:
249

Opa (Jacob de Raadt) wordt hier bedoeld – zie ook de advertentie van voetnoot 191.
Dit rondschrijven van Philips was een „media release” na de Arbitrage in het geding Philips-de Raadt. Het is
niet bekend in welk formaat dit rondschrijven gemaakt werd. Men merkt uit dit commentaar dat Ir. Idzerda
helemaal niet bang was voor Philips.
250
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dat Philips bij verzoekschrift d.d. 9 December 1930251 in hoofdzaak heeft gesteld, dat de Bonden
een aantal tegen Philips gerichte artikelen zouden hebben gepubliceerd in hun officieel orgaan „BORN”,
althans deze zouden hebben doen publiceeren door hunne bestuursleden en den Hoofdredacteur J.J.L.
van Zuylen, voor wien zij ten deze aansprakelijk zouden zijn, althans zich tegen publicatie dier artikelen
niet zouden hebben verzet; dat zij voorts aan de Nederlandsche Dagbladpers een artikel zouden hebben
ter plaatsing ingezonden en een persconferentie zouden hebben doen houden, waarbij zij valsche en
tendentieuze mededeelingen zouden hebben gedaan met het doel dat deze door de Pers wereldkundig
zouden worden gemaakt, van al welke artikelen Philips in de bijlagen van zijn verzoekschrift copieën
verstrekte;
dat Philips op grond van een en ander heeft gevorderd, dat bij uitspraak van scheidslieden:
„1. worde verklaard onrechtmatig, immers in strijd met de overeenkomst d.d. 20 Februari 1930
tusschen Philips, den N.B.R. en den B.O.R.N. gesloten, de actie door genoemde Bonden tegen Philips
gevoerd, althans voorzoover die is gemanifesteerd in de publicatie der hiervoor omschreven artikelen,
mededeelingen en gedragingen, althans in een of meer daarvan;
„2. de N.B.R. en de B.O.R.N. worden veroordeeld om hoofdelijk, des dat de een betalende de ander
zal zijn bevrijd, aan Philips tegen kwijting te betalen een schadevergoeding groot ƒ 10.000.–
(tienduizend gulden), althans een zoodanig bedrag als scheidslieden ex aequo et bono252 te zullen
vaststellen;
„3. aan den N.B.R. en den B.O.R.N. worde verboden het publiceeren of doen publiceeren of het
toelaten van de publicatie van artikelen van de strekking en inhoud als hierboven is weergegeven, in
welken vorm ook, zoomede het verrichten van handelingen als hierboven bedoeld, een en ander op
straffe van betaling aan Philips van een schadevergoeding groot ƒ 1.000.– (éénduizend gulden) voor elke
publicatie of elke handeling;
„4. Philips worde gemachtigd het te verkrijgen vonnis in extenso te doen afdrukken in het officieel
orgaan van den N.B.R. en den B.O.R.N. ter plaatse en in de uitvoering als scheidslieden daarbij zullen
bepalen;
„5. de N.B.R. en de B.O.R.N. worden veroordeeld in de kosten van dit geding in de onderlinge
verhouding als scheidslieden zullen bepalen;”
dat de Bonden bij Memorie van Antwoord in hoofdzaak hebben aangevoerd:
a. dat arbiters niet bevoegd zouden zijn;
b. dat de vorderingen niet ontvankelijk zouden zijn als niet betreffende de licentieovereenkomst;
c. dat die vorderingen geen voldoende grondslag zouden vinden in de overeenkomst van 20 Februari
1930;
d. dat de bewuste artikelen met een enkele uitzondering niet afkomstig zijn van de Bonden zelf doch
van de heeren J.H. de Vries, Dr. F.L. Rutgers en J.J.L. van Zuylen, en de Bonden daarvoor geen
verantwoordelijkheid zouden dragen;
e. dat de onrust, waarover Philips zich beklaagd, aan hem zelf te wijten zou zijn,
terwijl zij voorts in die Memorie een groot aantal grieven tegen Philips hebben geuit;
dat de Bonden op grond van een en ander hebben geconcludeerd:
„Primair”: dat de arbiters zich onbevoegd dienen te verklaren;
„Subsidair”: dat Philips in zijn vordering zal worden verklaard niet ontvankelijk, althans dat die hem
als onbewezen en ongegrond zullen worden ontzegd;

251

Het is heel eigenaardig dat in Bijlagen 1 (door J.H. de Vries) en 2 (door Ir. Idzerda) absoluut niets vermeld
wordt van deze Arbitrage, hoewel dit geding door dat verzoekschrift begonnen werd vóór het einde van 1930.
252
Latijn voor „als goede mannen naar billijkheid”.
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en zoo voor het primaire, als voor het subsidaire met Philips’ veroordeling in de kosten, waaronder
die van den raadsman van de Bonden.”
dat de behandeling van het geschil heeft plaats gehad in de zitting van arbiters, gehouden op 21
Maart 1931 in het Paleis van Justitie te Utrecht, waarbij de zaak is bepleit voor Philips door zijn
raadsman Mr. J.L. Hamming, advocaat te Eindhoven, en voor de Bonden door hun raadsman Mr. C. van
Rij, advocaat te Amsterdam;
dat bij die behandeling partijen bij monde van hun voormelde raadslieden hebben verklaard:
1e. dat zij de wijze, waarop arbiters in dit geding zijn benoemd, niet in strijd achten met de
bepalingen van de Arbitrage-overeenkomst als Bijlage III behoorende bij de tusschen partijen op 18/28
Juli 1930 gesloten overeenkomst;
2e. dat zij de wijze, waarop dit geding vóór 21 Maart 1931 is behandeld, niet in strijd achten met de
wet of genoemde Arbitrage-overeenkomst, met name ook, dat zij er mede zijn accoord gegaan, dat de
behandeling, die oorspronkelijk was bepaald op 14 Februari 1931, werd uitgesteld, wegens ziekte van
één der arbiters, waarbij overschrijding van den termijn van behandeling, voorgeschreven in art. 3 sub. 8
van de Arbitrage-overeenkomst onvermijdelijk was;
3e. dat zij tegen de bevoegdheid van arbiters in deze geen andere bezwaren hebben dan in de
Memorie van Antwoord der Bonden zijn vermeld;
dat voorts bij de pleidooien zoowel Mr. Hamming als Mr. van Rij uitdrukkelijk heeft verklaard, dat
zijn cliënten al hetgeen hij als advocaat zou zeggen, volledig voor hun rekening nemen;
dat bij de pleidooien Mr. van Rij oorspronkelijk namens de Bonden uitstel der behandeling heeft
gevraagd wegens ziekte van Dr. F.L. Rutgers, Voorzitter van den N.B.R., aanvoerende, dat hij (Mr. van
Rij) daardoor niet in de gelegenheid is geweest voor de pleidooien nader overleg met Dr. Rutgers te
plegen en dat hij wellicht tijdens de pleidooien inlichtingen van Dr. Rutgers zou behoeven, waarop
arbiters hebben beslist, nadat Mr. van Rij nog had medegedeeld, dat het niet de bedoeling was, dat Dr.
Rutgers ook zou pleiten, dat het in elk geval gewenscht was een aanvang te maken met de pleidooien,
onder opmerking, dat, nadat beide partijen in eersten termijn zouden hebben gepleit, Mr. van Rij
desverkiezende op zijn verzoek tot schorsing zou kunnen terugkomen;
dat de raadslieden van partijen hebben verklaard daarmede accoord te gaan;
dat, nadat beide raadslieden het woord in eersten termijn hadden gevoerd, Mr. van Rij heeft
verklaard af te zien van zijn oorspronkelijk verzoek om uitstel der pleidooien en voortzetting op een
anderen dag;
dat na afloop der pleidooien de voorzitter aan Mr. van Rij nadere inlichtingen heeft gevraagd
aangaande de beteekenis van de passage op bl. 8 der Memorie van Antwoord, waarin gesproken wordt
van de „instructie” van den Hoofdredacteur, met name hoe het feit, dat de Bonden voor den
Hoofdredacteur een instructie vaststellen is te rijmen met de verzekering van de Bonden, dat de
Hoofdredacteur geheel onafhankelijk van hen is, althans dat hij dit was, toen de artikelen, waarover
Philips zich beklaagd, werden geschreven en afgedrukt;
dat Mr. van Rij daarop het antwoord moest schuldig blijven doch van arbiters, met instemming
van Mr. Hamming, toestemming verkreeg om op dit punt alsnog een schriftelijke inlichting aan arbiters
te verstrekken, onder de door arbiters gestelde en door Mr. van Rij aanvaarde voorwaarde, dat een
afschrift van den brief aan Mr. Hamming zou worden toegezonden en dat Mr. Hamming het recht zou
hebben naar aanleiding daarvan nog een schrijven tot arbiters te richten;
dat arbiters deze schriftelijke inlichting evenwel niet van Mr. van Rij hebben ontvangen;
dat vervolgens de Voorzitter namens arbiters de mondelinge behandeling gesloten heeft verklaard;
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dat daarna Mr. van Rij bij schrijven van 26 Maart 1931 namens de Bonden aan arbiters heeft
verzocht nog een zitting te willen beleggen teneinde de N.B.R. in den persoon van den door hem tot
handelen gevolmachtigden voorzitter nog zelve te hooren;
dat de Voorzitter van arbiters namens hen daarop bij schrijven van 2 April 1931 heeft geantwoord,
dat arbiters dit verzoek slechts in overweging zouden kunnen nemen, indien het van beide partijen
gezamenlijk uitging en vóór 14 April 1931 door den Secretaris van Arbiters zou zijn ontvangen;
dat een dergelijk verzoek binnen den gestelde termijn arbiters niet heeft bereikt;
dat arbiters vervolgens een schrijven ontvingen van Dr. F.L. Rutgers d.d. 10 April 1931, luidende
als volgt:
„Dr. F.L. Rutgers,
Utrecht, 10 April 1931.
Den Hooggeleerden Heer Prof. Mr. Dr. S. VAN BRAKEL, Voorzitter Scheidslieden in de zaak
Philips/Bonden, Stadhouderslaan 29, Utrecht.
Hooggeleerde Heer,
In antwoord op Uw brief van 2 April 1931 l.l. aan den Heer Mr. van Rij, welke brief mij eerst 9
dezer bereikte, bericht ik U, dat, gezien het schrijven van Mr. Hamming van gelijken datum, een
regeling als door U voorgesteld bij voorbaat reeds door N.V. Philips onmogelijk is gemaakt;
Ik meen verplicht te zijn er Uw aandacht op te vestigen, dat bij de mondelinge behandeling op 21
Maart l.l. de Nederlandsche Bond van Radiohandelaren niet vertegenwoordigd is geweest door de U
bekende omstandigheid, dat ik door ziekte verhinderd was aanwezig te zijn.
Voor zoover de behandeling op 21 Maart heeft plaats gehad is Mr. van Rij uitsluitend als
advocaat van den B.O.R.N. opgetreden, daar hij bij den aanvang der zitting heeft medegedeeld met
den N.B.R. geen overleg te hebben kunnen plegen.
Waar scheidslieden krachtens het compromis als goede mannen naar billijkheid beslissen, brengt
zulks naar mijne meening mede, dat indien in een zoo gewichtige zaak als deze een der partijen door
force majeure bij de mondelinge behandeling niet vertegenwoordigd is, alsnog een dag voor pleidooi
wordt aangewezen.
Waar de N.B.R. mij met de behandeling dezer zaak heeft belast, en ik uit dien hoofde de
verantwoordelijkheid voor vele honderden handelaren draag, meen ik tenslotte, dat scheidslieden
door het compromis gebonden zijn aan mijn verzoek gevolg te geven.
Mochten scheidslieden van andere meening zijn, dan zou ik U willen verzoeken, dat
scheidslieden partijen over deze aangelegenheid mondeling hooren.
Met de meeste hoogachting,
Uw d. w.
w.g. F.L. Rutgers.”
dat arbiters daarna nog een schrijven van Mr. van Rij d.d. 21 April 1931 bereikte, waarin deze zijn
persoonlijke meening uitsprak over den bovenvermelde brief van Dr. Rutgers, doch dat dit schrijven
blijkens zijn inhoud en vorm noch door noch namens partijen is geschreven, met uitzondering van de
mededeeeling, dat de „leiding” van den B.O.R.N. zich bij het verzoek van Dr. Rutgers aansluit;
Overwegende dat allereerst behoort te worden beslist over het verzoek van Dr. F.L. Rutgers, gedaan
bij zijn bovenaangehaald schrijven van 10 April 1931, terwijl het schrijven van Mr. van Rij d.d. 21 April
1931 buiten beschouwing kan blijven;
Overwegende dat niettegenstaande Mr. van Rij bij pleidooi heeft betoogd, dat brieven, uitsluitend
van den Voorzitter van een der Bonden uitgaande, niet te beschouwen zijn als afkomstig van dien Bond,
arbiters den brief van Dr. Rutgers wel willen aanmerken als te behelzen een verzoek van de procespartij,
den N.B.R.;

97

99

Overwegende dat de Arbitrage-overeenkomst niet voorschrijft, hoe arbiters in een geval als het
onderhavige behooren te handelen en dus geldt het bepaalde in art. 629 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, luidende: „Het geding zal gevoerd worden op de wijze en binnen de termijnen bij het
compromis, en, bij gebreke daarvan, door de scheidsmannen bepaald.”
Overwegende dat de raadsman der Bonden bij gelegenheid der pleidooien, nadat beide raadslieden
in eersten termijn het woord gevoerd hadden, uitdrukkelijk heeft verklaard af te zien van zijn
oorspronkelijk verzoek om wegens ziekte van Dr. Rutgers de pleidooien niet voort te zetten, waarbij
arbiters nog opmerken, dat – anders dan Dr. Rutgers in diens schrijven meent – Mr. van Rij in geen
enkel opzicht heeft verklaard niet voor den N.B.R. op te treden, doch integendeel Mr. van Rij
bepaaldelijk ook namens den N.B.R. heeft gesproken - zooals uit het hierboven gegeven overzicht van
het verloop der zitting blijkt;
Overwegende dat het in strijd is met een goede proces-orde dat thans de N.B.R., bij monde van Dr.
Rutgers toch weder op dit verzoek terugkomt, zelfs zonder dat de toelichting tot zijn verzoek eenig
nieuw gezichtspunt inhoudt;
Overwegende dat voorzoover de brief van Dr. Rutgers zou inhouden – hetgeen niet duidelijk is –
dat Mr. van Rij niet namens den N.B.R. had mogen optreden gelijk hij heeft gedaan, zou moeten worden
aangenomen, dat de N.B.R. bij de mondelinge behandeling van het geding in het geheel niet was
vertegenwoordigd, hetgeen alsdan echter niet zou zijn te wijten aan force majeure, vermits reeds den dag
tevoren Mr. van Rij de ziekte van Dr. Rutgers ter kennis van arbiters bracht en de N.B.R. dus voldoende
tijd heeft gehad om zorg te dragen zich op andere wijze te doen vertegenwoordigen;
Overwegende dat in dat geval het derhalve aan den N.B.R. zelf te wijten zou zijn, dat het verzoek
om Dr. Rutgers te hooren niet is gedaan op het daartoe bestemde tijdstip;
Overwegende dat de door Dr. Rutgers gevraagde mondelinge toelichting van zijn verzoek
overbodig is, vermits het verzoek zelf in geen geval voor inwilliging vatbaar is, waar Dr. Rutgers
blijkbaar heeft afgezien van het vragen van medewerking ten deze aan Philips;
Overwegende dat inwilliging van het verzoek van Dr. Rutgers om hem alsnog te hooren
noodzakelijkerwijze de tegenpartij in minder gunstige positie zou brengen;
Overwegende dat derhalve dit verzoek, evenals het verzoek om het mondeling toe te lichten, moet
worden afgewezen;
Overwegende, dat Philips in dit geding een vordering hebben aanhangig gemaakt tegen de Bonden,
zijnde Philips’ medecontractanten bij de overeenkomst d.d. 20 Februari 1930, terzake van beweerde
overtreding van het bepaalde in art. 1, 4de lid dier overeenkomst;
Overwegende, dat in de Memorie van Antwoord der Bonden de B.O.R.N. aan arbiters heeft
medegedeeld, dat hij de door hem aangevraagde Koninklijke Goedkeuring op zijn statuten nog niet had
ontvangen, onder opmerking, dat hij van dit feit geen middel van verweer maakte en zich refereerde aan
het oordeel van arbiters omtrent de vraag, of Philips te zijnen aanzien om deze reden al dan niet
ontvankelijk was;
Overwegende, dat bij gelegenheid van de mondelinge behandeling Mr. van Rij als raadsman der
Bonden namens deze heeft medegedeeld, dat inmiddels de B.O.R.N. de Koninklijke Goedkeuring had
verkregen;
Overwegende, dat, zulks in afwijking van het de dien aanzien in de pleitnota der Bonden gestelde,
Mr. van Rij, die zelf is Adjunct-secretaris van beide Bonden, zonder eenige reserve als raadsman van de
B.O.R.N. aan de mondelinge behandeling heeft deelgenomen, zulks in tegenwoordigheid van den Heer
J.H. de Vries, Voorzitter van de B.O.R.N., en dat bij de pleidooien namens de B.O.R.N. geenerlei
melding meer is gemaakt van of beteekenis is toegekend aan de omstandigheid, dat de Koninklijke
Goedkeuring eerst na den aanvang van dit geding is verleend, zoodat de thans Koninklijk Goedgekeurde
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Vereeniging Bond van Ondernemers in de Radio-branche in Nederland (B.O.R.N.) dan ook wat betreft
de onderhavige arbitrage en de daarin in behandeling komende kwesties geacht moet worden geheel
voor haar rekening te hebben genomen al wat door of namens den B.O.R.N. in het tijdperk, dat op zijn
statuten de Koninklijke Goedkeuring nog niet was verleend, is verricht;
Overwegende dan ook, dat in deze arbitrage tegenover de beide eischeressen staan twee
verweerders en er geen enkel beletsel voor arbiters is die beide verweerders of elk hunner afzonderlijk te
veroordelen, indien daartoe overigens termen aanwezig mochten zijn;
Overwegende, dat de Bonden arbiters onbevoegd achten om kennis te nemen van de onder 2, 3 en 4
door Philips ingestelde vorderingen, wijl daar worden gevraagd condemnaties, die in de letter der
overeenkomst d.d. 20 Februari 1930 (na te noemen de Hoofdovereenkomst) geen steun zouden vinden;
Overwegende, dat de Bonden zich daarbij ook beroepen op de geschiedenis van art. 1 der Arbitrageovereenkomst en uit die geschiedenis concludeeren, dat ook Philips zelf dergelijke vorderingen aan de
bevoegdheid van arbiters heeft willen onttrekken;
Overwegende dat voorts de Bonden arbiters ook ten aanzien van de eerste door Philips ingestelde
vordering onbevoegd achten, omdat het hier zou betreffen een geschil omtrent de uitlegging en strekking
dier overeenkomst als bedoeld in art. 5 daarvan253;
Overwegende dat zelfs bij de meest beperkte uitlegging van art. 5 der Hoofdovereenkomst de
arbiters toch ongetwijfeld de bevoegdheid zouden hebben vast te stellen, niet alleen hoever de
verplichtingen van partijen gaan, doch ook of bepaalde handelingen in strijd zijn met de overeenkomst,
vermits juist daardoor de uitlegging en strekking der overeenkomst het beste worden vastgesteld;
Overwegende dat arbiters echter ook de overige beschouwingen der Bonden niet deelen en van
oordeel zijn, dat zij bevoegd zijn om kennis te nemen van alle door Philips ingestelde vorderingen, voor
zoover deze berusten op beweerde overtreding van de bepalingen der Hoofdovereenkomst;
Overwegende, dat ten deze de eenige kenbron van de bevoegdheid van arbiters is art. 5 van de
Hoofdovereenkomst, immers art. 1 der Arbitrage-overeenkomst – voor zoover ten deze van belang –
verwijst naar art. 5 der Hoofdovereenkomst, zonder eenige uitbreiding of beperking aan dat artikel te
geven;
Overwegende, dat de Bonden zich beroepen op de geschiedenis van art. 1 der Arbitrageovereenkomst, doch deze ter verklaring van art. 5 der Hoofdovereenkomst alleen dan van beteekenis zou
kunnen zijn, indien uit de onderhandelingen, over de formuleering van art. 1 der Arbitrageovereenkomst gevoerd, zou blijken, dat partijen toen beide aan art. 5 voornoemd een zoo beperkte
strekking toekenden als thans door de Bonden wordt beweerd, hetgeen echter niet het geval is;
Overwegende, dat art. 5 der Hoofdovereenkomst volgens de door Philips niet ontkende
mededeelingen der Bonden is ontworpen door Mr. H.F. van Walsem aan het slot van moeilijke en in het
nachtelijk uur gevoerde onderhandelingen, nadat de Bonden tevoren te kennen hadden gegeven zoo
uitgebreid mogelijke arbitrage te wenschen en Mr. van Walsem namens Philips zich daartoe had bereid
verklaard;
Overwegende dat arbiters in die omstandigheden niet kunnen aannemen, dat art. 5 de beperkte
beteekenis zou hebben die de Bonden thans daaraan willen toekennen;
Overwegende dat de opvatting der Bonden te minder aannemelijk is, waar de Hoofdovereenkomst
de strekking had een einde te maken aan den destijds bestaanden strijd tusschen een groot aantal
radiohandelaren, vertegenwoordigd door de Bonden, en Philips, en een der bij de Bonden bestaande
253

De officiële tekst die ik ontving van het Noord-Hollands Archief gebruikt de woorden „omtrent de toepassing
en uitvoering der Hoofdovereenkomst en niet een geschil omtrent de uitlegging en strekking dier
overeenkomst als bedoeld in art. 5 daarvan”. Was deze uitlating een opzettelijke verandering door van Zuylen,
of alleen maar een lastige drukfout? Over die woorden werd later een appèl gevoerd – en verloren.
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grieven tegen Philips juist was, dat Philips de radiohandelaren om allerlei redenen voor den gewonen
rechter dagvaardde;
Overwegende voorts, dat de opvatting der Bonden er toe zou leiden, dat er steeds een dubbele
procesvoering254 zou noodig zijn, immers arbiters nooit een veroordeelend vonnis zouden vermogen uit
te spreken, terwijl de gewone rechter de gestelde feiten niet zou mogen toetsen aan de overeenkomst,
zoodra over de uitlegging daarvan geschil zou bestaan;
Overwegende dat de raadsman der Bonden zelf bij pleidooi heeft verklaard, dat nimmer een dubbele
procesgang was bedoeld;
Overwegende dat de Bonden voor hun opvatting ook nog een beroep hebben gedaan op het verschil
tusschen de redactie van art. 5 der Hoofdovereenkomst en die van art. 19 der licentieovereenkomst, welk
laatste artikel de berechting van de daar genoemde geschillen opdraagt aan scheidslieden „met
uitsluiting der Rechterlijke Macht”, terwijl art. 5 der Hoofdovereenkomst den dergelijke bepaling niet
bevat;
Overwegende, dat arbiters de woorden „met uitsluiting der Rechterlijke Macht” beschouwen als een
volkomen overbodige toevoeging, vermits volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen door een
arbitraal geding steeds de Rechterlijke Macht wordt uitgesloten en niet is gebleken, dat er voor het
bezigen van die woorden in art. 19 der licentieovereenkomst een bijzondere reden is geweest;
Overwegende dat mitsdien arbiters van oordeel zijn dat zij aan art. 5 der Hoofdovereenkomst
volgens de door hen vastgestelde strekking van dit artikel de bevoegdheid ontleenen over alle door
Philips in deze arbitrage ingestelde vorderingen, voor zoover deze berusten op beweerde overtreding van
de bepalingen der Hoofdovereenkomst, te oordelen;
Overwegende dat de door Philips ingestelde vorderingen alle zijn gebaseerd op de beweerde
overtreding door de Bonden van de bepaling in art. 1, 4de lid der Hoofdovereenkomst, welke, voor
zoover voor deze procedure van belang, luidt:
„De Bonden zullen voorts noch direct, noch indirect, deelnemen of steun verleenen aan eenige
actie tegen Philips gericht in verband staande met het in deze overeenkomst en hare bijlagen
geregelde.”
Overwegende dat deze bepaling de Bonden niet verbiedt in het algemeen actie tegen Philips te
voeren, mits de actie slechts niet staat in verband met het in de Hoofdoverenkomst en hare bijlagen
geregelde, d.w.z. in verband met den licentiestrijd en het ter beëindiging van dien strijd
overeengekomene;
Overwegende dat hieruit volgt, dat Philips niet-ontvankelijk moet worden verklaard, voor zoover de
artikelen, persconferenties en perscommuniqué’s, waarover hij zich beklaagt, niet zijn te beschouwen als
actie tegen Philips gericht, dan wel als actie tegen Philips gericht doch niet in verband staande met de
Hoofdovereenkomst en hare bijlagen;
Overwegende dat arbiters in het artikel „Arbeiden - niet Vertwijfelen” door J.J.L. van Zuylen,
(Bijlage I), de advertentie voor de vergadering van de Afdeeling Friesland van de Bonden (Bijlage IV),
het artikel „Reorganisatie of désorganisatie” door J.J.L. van Zuylen (Bijlage IX)255 het Verslag van de
Ledenvergadering van den N.B.R. op 8 October 1930 (Bijlage IX)228 en het Verslag van de
persconferentie in „Het Volk” (Bijlage XIV) geen actie tegen Philips kunnen zien, terwijl zij de artikelen
„Philips’ Radio en wij” door J.H. de Vries (Bijlage VII), „Philips’ Radio contra N.R.W.”256 door J.J.L.
van Zuylen (Bijlage VIII), het perscommuniqué (Bijlage XIII) en de artikelen in „De Standaard” van 18
254

Ligt in deze overwegingen misschien de sleutel tot het raadsel van Opa’s „tweede proces” en „derde proces”?
Een van deze twee Romeinse nummers is waarschijnlijk een typ- en drukfout, en moet iets anders zijn.
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Nederlandse Radiowerken te Utrecht (vroeger te Doorn), was een van de firma’s die een proefprocedure
verloor. Dit was een belangrijk geding; N.R.W. voerde tevergeefs aan dat de Philips octrooien al verlopen waren.
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November 1930 en „De Telegraaf” van 20 November 1930 (Bijlagen XV en XVI) niet beschouwen als
een actie in verband staande met de Hoofdovereenkomst en hare bijlagen, ook al wordt in beide laatste
stukken met een enkel woord van den licentiestrijd melding gemaakt, hetgeen echter meer te
beschouwen is als een inleiding om te komen tot de bespreking van de groote grief van de Bonden tegen
Philips: de distributie-concentratie, doch veeleer als een actie zich richtende tegen het door de Bonden
veronderstelde streven van Philips om de radiohandelaren hun zelfstandig bestaan te ontnemen;
Overwegende dat arbiters daarentegen de artikelen „Open brief aan den Heer Dr. A.F. Philips” door
J.H. de Vries (Bijlage II), „Gevaar uit Eindhoven” door J.J.L. van Zuylen (Bijlage III), „Uit Verlies....
Winst” door J.J.L. van Zuylen (Bijlage V), „De oogen open! Een woord van waarschuwing” door Dr.
F.L. Rutgers, Voorzitter van den N.B.R. (Bijlage VI), „Nog niets veranderd” door Dr. F.L. Rutgers
(Bijlage X), „Bah” (Bijlage XI) en „De Persconferentie en Dr. A.F. Philips” door J.H. de Vries (Bijlage
XII), welke alle zijn gepubliceerd in het Weekblad BORN, het orgaan van de bonden onder
hoofdredactie van J.J.L. van Zuylen, beschouwen als een actie tegen Philips gericht in verband staande
met de Hoofdovereenkomst en hare bijlagen;
Overwegende dat arbiters hieronder ten aanzien van ieder der voormelde artikelen hun oordeel
kortelings zullen motiveeren en wel sub. A hun oordeel, dat het desbetreffende artikel een actie tegen
Philips inhoudt en sub. B dat het in verband staat met de Hoofdovereenkomst en hare bijlagen;
1. „Open brief aan den Heer Dr. A.F. Philips” door J.H. de Vries (Bijlage II).
A. De toon van dit schrijven is zeer onaangenaam. Dat men hier te doen heeft met een actie
tegen Philips en niet met een goedbedoelde poging om tot een betere verhouding te geraken, blijkt
daaruit, dat de heer de Vries niet achteraf een door hem geschreven brief heeft gepubliceerd, doch van
den aanvang af een open brief heeft willen schrijven, die dus meer voor het publiek dan voor Dr. A.F.
Philips bestemd was.
B. De briefschrijver beklaagd zich juist over de door Philips gevolgde licentiepolitiek.
2. „Gevaar uit Eindhoven” door J.J.L. van Zuylen (Bijlage III).
A.
Gemaakt wordt een insinueerende tegenstelling tusschen de Bonden, die geen
minderwaardige middelen hebben gebruikt om den tegenstander te treffen en „Vergissingen”, waarvoor
de ronde Hollander bij voorkeur een anderen term gebruikt door Philips gemaakt, terwijl voorts dit
artikel de navolgende voor Philips kwetsende passage bevat: „Het is vandaag precies een jaar geleden,
dat de beruchte circulaire verscheen, die in dit nummer in facsimile is afgedrukt. Het ding zag er zoo
onschuldig uit, dat eerst op 1 October de Nederlandsche Radiohandel tot het besef kwam, dat hier een
buitengewoon onschuldig lijkende poging werd gedaan om hem stilletjes den nek om te draaien.” De
schrijver geeft voorts uiting aan wantrouwen tegenover de leiding van de Hollandsche Afdeeling van
Philips.
B. De strekking van dit artikel is critiek op de wijze waarop Philips de licentieovereenkomsten
toepast.
3. „Uit Verlies.... Winst”, door J.J.L. van Zuylen, (Bijlage V).
A. Aan Philips wordt ten laste gelegd met persoonlijke lasterpraatjes te beloonen wie tegen hem
opgewassen is en voorts verweten in strijd met de gesloten contracten getracht te hebben een rechterlijke
uitspraak over octrooi 10581 te verkrijgen van een rechtbank, die op dit gebied weinig ervaring bezit.
B. Aan Philips wordt toegeschreven in strijd te hebben gehandeld juist met de licentieovereenkomst en hare bijlagen.
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4. „De oogen open! Een woord van waarschuwing” door Dr. F.L. Rutgers, voorzitter van
den N.B.R. (Bijlage VI).
A. De strekking van dit artikel is om door middel van de publicatie van een correspondentie met
Philips (zonder diens toestemming) de lezers van het Weekblad BORN te waarschuwen voor Philips.
B. Het gaat hier over de uitvoering der licentie-overeenkomst.
5. „Nog niets veranderd” door Dr. F.L. Rutgers, (Bijlage X). 257
A. De passage „Meer verwondering nog mag het wekken, dat een koopman als Philips meent de
belangen zijner aandeelhouders te mogen opofferen aan het handhaven eener leiding, die èn wegens hare
moraliteit èn wegens hare daden in het verleden en het heden, het vertrouwen zijner afnemers volledig
en voorgoed heeft verspeeld” is noodeloos scherp en voor de betrokken functionarissen van Philips
beleedigend.
Ook hier heeft Dr. Rutgers een correspondentie met Philips gepubliceerd teneinde tegen Philips
stemming te maken.
B. Het artikel heeft betrekking op de uitvoering der Hoofdovereenkomst met bijlagen, over
welke uitvoering Dr. Rutgers zich beklaagd.
6. „Bah”. (Bijlage XI).
A. Ook hier weder publicatie van correspondentie. Overigens is de titel alleen reeds voldoende
om aan te toonen, dat hier een actie tegen Philips wordt gevoerd.
B. De gepubliceerde correspondentie loopt over regeling van klachten van licentiehouders over
de uitvoering der licentieovereenkomst door Philips.
7. „De Persconferentie en Dr. A.F. Philips” door J.H. de Vries (Bijlage XII).
A. Aan Philips wordt verweten nooit ofte nimmer met open visier te hebben gestreden doch
steeds te hebben getracht langs wegen, een wereldfirma onwaardig, en op minder elegante wijze den
radiohandel afbreuk te doen.
B. Het artikel verwijt Philips o.m. te hebben gehandeld in strijd met de licentieovereenkomst en
met de door de onderhandelaars gevoerde onderhandelingen.
Overwegende dat arbiters hun oordeel niet allen hebben gebaseerd op de hierboven sub. A nader
aangegeven passages, doch evenzeer op den voortdurend voor Philips onaangenamen en kwetsenden
toon der artikelen;
Overwegende dat arbiters in de voormelde artikelen zien een stelselmatige bestrijding van Philips
met het oogmerk hem afbreuk te doen, en zulks in verband met de Hoofdovereenkomst en hare bijlagen,
welke als een actie tegen Philips gericht moet worden beschouwd, ook al bestond bij de schrijvers dier
artikelen de bedoeling om door die actie te trachten te verkrijgen, dat Philips zich meer naar de
wenschen der radiohandelaren betreffende de licenties zou gedragen;
Overwegende dat de Bonden er zich op hebben beroepen, dat de actie niet van hen is uitgegaan
doch van den heer van Zuylen, Hoofdredacteur van het Weekblad BORN, en van de heeren Rutgers en
de Vries in privé, voor wie zij niet-aansprakelijk zouden zijn;
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In 1925 waren de paden van de N.R.W. en Philips al gekruisd. Volgens het boek van Frans Driesens wilde
N.R.W. toen meedoen met een overname van de N.S.F. „Maar als Anton dan voorstelt dat dit kleine bedrijfje
uitsluitend voor Philips mag produceren, haakt het af.” Was dit misschien de rede van „Nog niets veranderd”?
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Overwegende dat volgens art. 1, 4de lid van de Hoofdovereenkomst de Bonden zich niet alleen
moeten onthouden van elke directe actie als daar bedoeld doch evenzeer van het indirect deelnemen of
steun verleenen aan een zoodanige actie;
Overwegende dat niet geheel duidelijk is, hoe de verhouding is tusschen de Hoofdredacteur van het
Weekblad BORN en de Bonden, en de Raadsman der Bonden, gelijk hierboven is gerelateerd, heeft
nagelaten de aan hem door arbiters gevraagde inlichtingen te dien aanzien te verstrekken;
Overwegende dat echter uit het feit, dat de Bonden een instructie voor den Hoofdredacteur van
voormeld weekblad, dat ook het officieel orgaan van de Bonden is, hebben vastgesteld, gelijk de N.B.R.
volgens de in het Weekblad BORN gepubliceerde notulen van zijn ledenvergadering van 8 October
1930 heeft gedaan, en voorts uit het feit, dat zooals uit de Memorie van Antwoord (bl. 14) blijkt, de
Hoofdredacteur de beschikking had over de briefwisseling tusschen Philips en de N.B.R., afgedrukt in
het artikel „Bah” *) duidelijk blijkt, dat er tusschen de Bonden en den Hoofdredacteur van het Weekblad
BORN een zoodanige band bestond en bestaat, dat de Bonden geacht moeten worden in te stemmen met
de artikelen van den Hoofdredacteur in het Weekblad BORN, tenzij duidelijk te kennen gevende die
artikelen niet voor hunne rekening te nemen;
*) Dit artikel was ongeteekend en niet van mijn hand. v. Z.258
Overwegende dat dan ook het door Philips gedaan bewijsaanbod betreffende de positie van den
Hoofdredacteur als overbodig kan worden gepasseerd;
Overwegende dat de hierboven sub. 4 en 5 vermelde artikelen afkomstig zijn van Dr. F.L. Rutgers,
voorzitter van den N.B.R., die in den titel van het sub. 4 genoemde artikel bij zijn naam die
hoedanigheid van Voorzitter van den N.B.R. vermeldt, en de sub. 1 en 7 vermelde artikelen van den heer
J.H. de Vries, voorzitter van den B.O.R.N.;
Overwegende dat deze artikelen kennelijk door de Heeren Dr. F.L. Rutgers en J.H. de Vries zijn
geschreven in het orgaan der Bonden in hun hoedanigheid van Voorzitter, resp. van den N.R.B. en den
B.O.R.N., immers zij daarbij hebben gebruik gemaakt van hun wetenschap als zoodanig betreffende
allerlei tusschen Philips en de Bonden bestaande moeilijkheden en hun stijl duidelijk aangeeft, dat niet
willekeurige radiohandelaren doch de leiders van den radiohandel aan het woord zijn;
Overwegende dat ten deze nog vermelding verdient, dat de brief van den N.B.R. van 22 October 1930
aan Philips, afgedrukt in het boven sub. 5 vermelde artikel „Bah”, door Dr. F.L. Rutgers als Voorzitter
alleen zonder medewerking van eenig ander bestuurslid is geteekend;
Overwegende dat vaststaat, dat door de Bonden nimmer, op geen enkele wijze, is geprotesteerd tegen
de hierboven sub. 1 tot en met 7 vermelde ten deele van den Hoofdredacteur van het Weekblad BORN,
ten deele van de Voorzitters van de Bonden afkomstige artikelen, welke artikelen alle in het officieel
orgaan der Bonden, het Weekblad BORN, zijn gepubliceerd;
Overwegende, dat de Bonden slechts dan de verantwoordelijkheid voor de bewuste artikelen van zich
af zouden kunnen wijzen, indien zij in een der eerstvolgende nummers van het voormelde Weekblad
BORN openlijk daartegen hadden geprotesteerd, dan wel op andere wijze openlijk hadden kenbaar
gemaakt, dat deze artikelen hun goedkeuring niet wegdroegen;
Overwegende, dat arbiters dan ook van oordeel zijn, dat de Bonden zooal niet direct dan toch in ieder
geval indirect hebben deelgenomen aan een actie tegen Philips in strijd met de op hen volgens art. 1, 4de
lid der Hoofdovereenkomst rustende verplichting;
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Deze zin werd door de Hoofdredacteur in het vonnis ingevoegd, duidelijk als een teken van protest. Wie
schreef de brief „Bah!”? Ik denk vast niet dat het Opa was, aangezien hij later een volmacht kreeg om namens de
B.O.R.N. met Philips te onderhandelen. Maar waarom stond hij toen later helemaal alleen? Was Opa een van de
„vuurvreters” van de B.O.R.N, of werd hij later (zonder dat het zijn schuld was) de onsuccesvolle vredemaker, die
helemaal alleen de kastanjes uit het vuur moest halen, en daarna z’n eigen firma ook het loodje zag afleggen?

103

105

Overwegende dat de Bonden zich er nog op hebben beroepen, dat Philips hen nooit heeft gesommeerd
de actie, waarover hij zich beklaagd, na te laten, doch bij verbintenissen om iets niet te doen de
wanprestatie bestaat in het handelen in strijd met die verbintenis, zonder dat eenige ingebrekestelling te
pas komt, terwijl bovendien Philips herhaaldelijk o.m., in den brief aan den Heer J.H. de Vries,
opgenomen in het boven sub. 1 vermelde artikel, en in den brief aan Dr. F.L. Rutgers d.d. 1 September
1930, opgenomen in het boven sub. 4 vermelde artikel, gewezen heeft op de verplichting der Bonden,
neergelegd in art. 1, 4de lid der Hoofdovereenkomst; Overwegende dat voorts de Bonden er zich op hebben beroepen, dat Philips tegenover hen en hunne
leden een groot aantal handelingen zou hebben gepleegd welke waren in strijd met de
Hoofdovereenkomst en hare bijlagen, hetgeen door Philips wordt ontkend;
Overwegende dat partijen bij pleidooi uitvoerig deze grieven der Bonden tegen Philips hebben
besproken, doch arbiters van oordeel zijn, dat de al of niet gegrondheid dier grieven buiten beschouwing
kan blijven, vermits ook al zou Philips zich hebben schuldig gemaakt aan hetgeen de Bonden hem
verwijten, waaromtrent arbiters zonder nadere bewijsvoering geen oordeel zouden kunnen uitspreken, de
Bonden toch niet gerechtigd zouden zijn geweest in strijd te handelen met het bepaalde in art. 1, 4de lid
der Hoofdovereenkomst, waar zij nimmer hebben getracht Philips in dier zake ter verantwoording te
roepen, hetzij door een arbitrage aanhangig te maken, hetzij voorzoover de Bonden arbitrage onmogelijk
oordeelden, door Philips te dagvaarden voor den gewonen rechter;
Overwegende dat Philips ook nog heeft betoogd, dat de Bonden hebben deelgenomen of steun
verleend aan een mondeling tegen Philips gevoerde actie, hetgeen door de Bonden wordt betwist, doch
arbiters van meening zijn, dat een onderzoek dienaangaande kan achterwege blijven, vermits reeds
vaststaat, dat de Bonden gehandeld hebben in strijd met de hun in artikel 1, 4e lid der
Hoofdovereenkomst opgelegde verplichting en Philips bij pleidooi heeft medegedeeld zijn vordering,
voor zoover op die mondelinge actie berustende, slechts als een subsidiaire vordering beschouwd te
willen zien;
Overwegende dat uit het voorstaande volgt, dat de eerste vordering van Philips voor toewijzing
vatbaar is, op de wijze als hieronder zal geschieden, terwijl alle aangeboden bewijs als niet ter zake
dienende kan worden gepasseerd;
Overwegende dat de Bonden wel in het algemeen alle door Philips gestelde feiten hebben ontkend
doch voorzoover die betwisting ook geacht moet worden gericht te zijn tegen het bedrag der door Philips
gevorderde schadevergoeding ad ƒ 10.000.– een dergelijke betwisting zonder aanvoering van gronden
als te algemeen en te vaag niet259 in aanmerking kan worden genomen, terwijl voorts arbiters van
oordeel zijn, dat dat260 bedrag, waar Philips ongetwijfeld groote schade heeft geleden door de voormelde
actie, geenszins te hoog is;
Overwegende echter dat voor de gevorderde hoofdelijkheid geen grond bestaat, vermits het hier niet
geldt een onrechtmatige daad, door de Bonden tegen Philips gepleegd, doch contractueele wanprestatie;
Overwegende dat reeds de Hoofdovereenkomst zelf aan de Bonden verbiedt datgene te doen wat
Philips in zijn vordering sub. 3 verlangt, doch arbiters niet alleen niet in staat zijn de toekomstige
schade, door Philips ten gevolge van toekomstige, met de Hoofdovereenkomst strijdige handelingen der
Bonden te lijden, vast te stellen, doch dat ook niet duidelijk is hoe een bewijsvoering daarvoor een
voldoend vasten basis zou kunnen opleveren, terwijl op denzelfden grond ook taxatie van die schade op
dit oogenblik niet mogelijk is, zoodat de vordering sub. 3 moet worden afgewezen;
Overwegende dat Philips uit den aard der zaak de beslissing van arbiters kan publiceeren op
zoodanige wijze en op zoodanige plaatsen als hij geraden zal oordelen;
259
260

De officiële tekst heeft het woord „niet”, maar in „BORN” weekblad staat dat woord niet.
De officiële tekst heeft het woord „dat”, maar in „BORN” weekblad staat het woord „het”.
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Overwegende dat, vermits de geincrimineerde artikelen alle zijn gepubliceerd in het Weekblad
BORN, publicatie van het vonnis van arbiters in dat weekblad ter beperking van toekomstige schade,
door Philips ten gevolge dier artikelen nog te lijden, alleszins nuttig is en dan ook de sub. 4 vermelde
vordering van Philips behoort te worden toegewezen op de wijze als hieronder zal geschieden;
Overwegende ten aanzien van de kosten, dat, al zijn de vorderingen van Philips niet in vollen omvang
voor toewijzing vatbaar, niettemin de Bonden moeten worden beschouwd als de in het ongelijk gestelde
partij, zoodat deze aan Philips de door Philips aan de arbiters en hun secretaris te betalen kosten zullen
moeten restitueeren en hem het hieronder te vermelden bedrag voor kosten van juridischen bijstand
zullen hebben te betalen;
Overwegende dat deze kosten door elk der Bonden voor de helft261 behooren te worden gedragen,
gelijk ook de schadevergoeding door hen voor gelijke deelen zal moeten worden gedragen, vermits naar
het oordeel van arbiters beide Bonden gelijkelijk schuldig zijn aan de door hen gepleegde wanprestatie;
Overwegende toch, dat een splitsing tusschen hetgeen op rekening komt van den eenen en wat op
rekening komt van den anderen verweerder niet kan worden gemaakt, vermits niet het schrijven der
geincrimineerde artikelen doch het niet daartegen protesteeren de wanprestatie vormt, terwijl uit het
artikel uit „De Telegraaf” van Donderdag 20 November 1930 (Bijlage XVI), waarvan niet ontkend
wordt, dat het de uitlatingen daarin aan Dr. F.L. Rutgers toegeschreven juist weergeeft, blijkt, dat de
B.O.R.N. „thans practisch weer één is met den N.B.R.”;
Rechtdoende als goede mannen naar billijkheid:
Op het incident:
Wijzen het verzoek van Dr. F.L. Rutgers, gedaan bij schrijven aan arbiters d.d. 10 April 1931,
evenals het verzoek om partijen daarover mondeling te hooren, af;
In de hoofdzaak:
Verklaren onrechtmatig, als zijnde in strijd met de tusschen partijen op 20 Februari 1930 gesloten
Hoofdovereenkomst, de actie door de Bonden tegen eischeressen gevoerd, voorzoover die is
gemanifesteerd in de publicatie der boven sub. 1 tot en met 7 vermelde artikelen in het Weekblad
BORN;
Veroordeelen den N.B.R. en den B.O.R.N. om ieder aan eischeressen tegen kwijting te betalen een
schadevergoeding groot ƒ 5.000.– (vijf duizend gulden);
Machtigen eischeressen om dit vonnis in extenso te doen afdrukken in het Weekblad BORN zulks
met een der in dit weekblad gebruikelijke lettertypen, niet kleiner262 dan waarmede in het nummer van
Vrijdag, 16 Januari 1931 (2e jaargang No. 3) is afgedrukt de uitspraak van scheidsmannen d.d. 23
December 1930, in het geding tusschen Philips en Nederlandsche Radiowerken, en aldus, dat het vonnis
in zijn geheel zal zijn afgedrukt in één nummer dan wel in niet meer dan drie achtereenvolgende
nummers;
261

Het ledental van de B.O.R.N. was minder dan tussen 300 en 400, twee firma’s hadden al proefprocedures
verloren en hadden toen waarschijnlijk hun radioproductie stopgezet. Andere firma’s gebruikten dezelfde
schema’s en hielden ook op met het bouwen van radio’s, vanwege de economische crisis. Het ledental van de
N.B.R. is onbekend (waarschiijnlijk wel veel meer dan 500, zie punt 3 van het Epiloog) en sommigen verkochten
Philips producten, zodat hun zaken niet zo erg bedreigd werden. In de (onevenredige?) 50:50 verdeling van de
boete ligt hoogstwaarschijnlijk een rede van de latere onmin tussen de twee bonden.
262
De lettergrootte van het Arbitraal Vonnis was uiteindelijk kleiner dan normaal gebruikt werd in „BORN”
weekblad, zie voetnoot 39. Werd dat opzettelijk gedaan door de hoofdredacteur, zodat het niet opgesnipperd
werd in twee or drie afzonderlijke uitgaven? Zie Bijlage 11.
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Verklaren eischeressen niet-ontvankelijk in hare verder vorderingen en ontzeggen haar die voor
zooveel noodig, behalve wat de proceskosten betreft;
Veroordeelen eischeressen tot voldoening van arbiters van de kosten der arbitrage, tot en met het
deponeeren van dit vonnis ter Griffie bedragende ƒ 2.800.– (twee duizend achthonderd gulden), met
inbegrip van het honorarium van den Secretaris dat door arbiters op ƒ 100.– wordt gesteld;
Veroordeelen den N.B.R. en den B.O.R.N. om ieder aan eischeressen tegen kwijting te betalen de
helft van een som van ƒ 400.– (vier honded gulden) voor kosten van juridischen bijstand, alsmede om
ieder aan eischeressen te betalen de helft van het voormelde bedrag van ƒ 2.800.– (twee duizend
achthonderd gulden) voor arbitragekosten, nadat eischeressen die aan arbiters zullen hebben voldaan,
zulks op het enkel vertoon der quitantie waaruit die betaling blijkt.
Aldus gewezen te Rotterdam, den dertigsten April 1900 één-en-dertig in tegenwoordigheid van Mr.
F. Bielders, Secretaris.
w. g. S. VAN BRAKEL

w. g. STEENBERGHE

w. g. Th.P.J. MASTHOFF
w. g. BIELDERS

Arbiters.

Secretaris.

(Commentaar door JAdR):
Dit arbitraal vonnis verschijnt op de volle bladzijden 1 en 2 en een kwart van bladzij 3 van het weekblad
van 4 bladzijden. De brief „De grens bereikt” door J.J.L. van Zuylen (Bijlage 11) werd in grotere letters
binnenin het vonnis gedrukt, op bl. 2. In dit nummer was er verder op bladzij 3 alleen maar plaats voor
een mooi technisch artikel over het 25-jarig bestaan van het radiostation bij Nauen, bij Berlijn,
waarschijnlijk geschreven door IDZ als technisch redacteur.

BIJLAGE 11
„De grens bereikt.” door J.J.L. van Zuylen, in „BORN” weekblad,
2e Jaargang, No. 20, 15 Mei 1931.
Den Haag, 13 Mei 1931.
Aan den heer Voorzitter van den N.B.R. te Utrecht, en
Aan den heer Voorzitter van den B.O.R.N. te Amsterdam.
Mijne Heeren,
Het zal U ongetwijfeld duidelijk zijn, dat ik niet bevredigd ben over den afloop der vergadering van
het Hoofdbestuur met den Raad van Advies van den B.O.R.N. van j.l. Maandag.
Ik heb mij op 7 October 1929 voorgenomen in alles de belangen van den onafhankelijken
radiohandel in Nederland te behartigen, en zal dat blijven doen, zoolang ik de redactie van „BORN”
voer.
Er zijn tusschen U en mij herhaaldelijk kleine conflicten geweest ten opzichte van de vraag wat in
het belang van den Nederlandschen radiohandel was. Om den vrede en om den broode heb ik mij tot
nogtoe naar Uw wil geschikt, hoewel ik steeds ter plaatse, waar zulks behoorde, bleef protesteeren tegen
de wijze, waarop U omsprongt met mijn verantwoordelijkheid, tegen den uitdrukkelijken wil der bonden
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in. Ten einde nieuwe en grooter rampen dan die, welke dezer dagen over den Nederlandschen
radiohandel werd gebracht, te voorkomen, zal ik voortaan slechts met mijn eigen geweten te rade gaan
bij het vervullen van mijn moeilijke taak.
Hoewel Dr. Rutgers mij heden Woensdagmorgen opbelde en mij verbood het arbitrale vonnis in het
geding tusschen Philips en de Bonden in „BORN” te publiceeren, heb ik besloten in het volle besef van
mijn verantwoordelijkheid aan dit commando niet te voldoen, aangezien ik meen dat de Nederlandsche
radiohandel en speciaal de leden van de beiden Bonden recht hebben te weten, wat er thans gaande is
onder den radiohandel en dat zij die zoowel de klacht van Philips als het verweer van de Bonden in
„BORN” hebben gelezen, recht hebben van het geheele vonnis kennis te nemen, omdat daarmede voor
hen allen de grootste belangen samenhangen.
Te meer komt het mij voor, dat publicatie van het geheele vonnis een eisch is van fatsoen tegenover
onze leden, zoowel als tegenover Philips en de Arbiters. Na het tendentieuze korte bericht, dat U mij als
„Officieel” dwongt, de vorige week op de voorpagina van „BORN” te publiceeren.
Ik zal op mijn post blijven zoolang mij dit niet onmogelijk wordt gemaakt en overeenkomstig mijn
Instructie, die mij wel niet heeft bereikt maar die toch is vastgesteld door de LEDEN DER BEIDE
BONDEN, het orgaan VOORTAAN leiden onder mijn persoonlijke verantwoordelijkheid met
uitsluiting van ieder ander.
Ik publiceer dezen brief in het nummer van „BORN” van deze week in het volle besef van wat
daarvan de gevolgen kunnen zijn en teeken
Hoogachtend,

J.J.L. van Zuylen.

Hoofdredacteur „BORN”.

BIJLAGE 12
„Ingezonden.” (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie), in „BORN” weekblad,
2e Jaargang, No. 21, 22 Mei 1931.
Den Haag, 18 Mei 1931.
Naar aanleiding van het in het weekblad „BORN” van Vrijdag 15 Mei gepubliceerde arbitraal vonnis
en wel (2de folio 5de kolom) „Overwegende, dat vaststaat, dat door de Bonden nimmer is geprotesteerd
tegen de hierboven sub 1 tot en met 7 vermelde ten deele van den Hoofdredacteur van het weekblad
„BORN” ten deele van de Voorzitters van de Bonden afkomstige artikelen alle in het officieel orgaan
der Bonden, het weekblad „BORN”, zijn gepubliceerd” en verder „Overwegende, dat de Bonden slechts
dan de verantwoordelijkheid voor de bewuste artikelen van zich af zouden kunnen wijzen, indien zij in
één der eerstvolgende nummers van het voormelde weekblad „BORN” openlijk hadden kenbaar
gemaakt, dat deze artikelen hun goedkeuring niet wegdroegen;” enz., wil ik gaarne het volgende in het
midden brengen:
De arbitrage-commissie is hier van oordeel, dat nimmer een lid heeft willen protesteeren tegen de
tegen Philips gerichte artikelen, doch het is aan deze commissie niet bekend, dat dit den leden
onmogelijk werd gemaakt door het dictatoriaal optreden van de voorzitters der beide Bonden,
voornamelijk, zooals ik vernam, van den voorzitter van den N.B.R.
Reeds vóór dat de gewraakte artikelen werden geplaatst, had ik met het Bestuur van den „BORN”
een conflict, naar aanleiding van de leiding daarvan.
Een gedeelte van het Bestuur van den „BORN” had in overleg met het bestuur van den N.B.R. een
besluit genomen, hetwelk mij als mede-bestuurder onverantwoord voorkwam en waaraan ik, als mede-
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bestuurder niet wenschte mede te werken en daarvoor geen verantwoording op mij wenschte te nemen.
Het bedoelde besluit was genomen door leden van het BORN-bestuur, nadat ik in den namiddag de
betreffende Bestuursvergadering had verlaten.
Het was mij bij het verlaten der vergadering onbekend, dat het onderwerp, waarover nà mijn vertrek
een besluit werd genomen, zou worden behandeld; dit kwam mij pas later ter oore.
Ik heb toen zoowel den voorzitter van den „BORN” als een medehoofdbestuurslid, den Heer de
Raadt, doen weten, dat ik mij met het betreffende genomen besluit niet kon vereenigen.
Toen ik bovendien in het redactioneel gedeelte van het nummer van 18 April 1930 van den „BORN”
het betreffende besluit van het hoofdbestuur las, heb ik gemeend, de leden van de Bonden er mede door
middel van een ingezonden stuk in kennis te moeten stellen, dat ik met dit besluit niet accoord ging en
daarvoor ook niet de verantwoordelijkheid wenschte te dragen.
Te meer achtte ik deze mededeeling noodzakelijk, omdat de statuten van den BORN nog niet
Koninklijk goedgekeurd waren en de Hoofdbestuursleden voor hunne handelingen hoofdelijk
aansprakelijk waren. Ik heb het besluit en de gevolgen daarvan duidelijk in het evenbedoelde
ingezonden artikel, dat door mij bij schrijven van 25 April 1930 ter plaatsing werd aangeboden,
uiteengezet, doch het artikel werd niet opgenomen, omdat het den hoofdredacteur verboden werd dit te
plaatsen.
Dat hier eigenmachtig werd opgetreden, moge bovendien daaruit blijken, dat de RedactieCommissie, waarvan ikzelf lid was, over dat artikel niet werd gehoord en ook de mededeeling van het
besluit van het hoofdbestuur, gepubliceerd in „BORN” bovenbedoeld, buiten mede-weten van de
redactie-commissie was geplaatst.
Een schrijven van mij, als lid van de redactie-commissie, d.d. 24 April 1930, gericht aan de redactie
van den „BORN”, waarin werd geëischt, dat de gewraakte mededeeling in het nummer van 18 April
1930 niet zonder meer in een volgend nummer van het blad opgenomen werd, werd gewoonweg
genegeerd.
Hieruit moge blijken, dat een eventueel protest tegen de artikelen, door onze Bonds-Voorzitters enz.
geplaatst, niet zou worden opgenomen, als zijnde niet welgevallig aan de leiding.
Het is duidelijk, dat protest-artikelen, in welken vorm ook, werden geweerd, om oppositie tegen de
handelingen van de Besturen te voorkomen. Zie inzending Albers (later opgenomen in „Electra”).
Ik ben er zeker van, dat nu de Hoofdredacteur in het laatste nummer bekend heeft gemaakt, dat hij
het orgaan voortaan zal leiden onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, met uitsluiting van ieder
ander, wel meerdere protesten zullen los komen.
TASSERON263
Directeur der Naamlooze Vennootschap Tasseron’s Handels- en Ingenieursbureau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naschrift der Redactie.
De Heer Tasseron wil uit het vonnis iets halen, wat er niet in staat. In dat vonnis wordt gesproken
van „de Bonden”, die de verantwoordelijkheid af zouden kunnen wijzen. Die Bonden nu handelen niet
door een ingezonden stuk van een of meer leden, maar door de bij hun Statuten daartoe aangewezen
organen. Dat zijn in casu hun Hoofdbesturen. Die vertegenwoordigen de Bonden naar buiten - niet de
Voorzitters, noch ook individueele leden. Zoo’n ingezonden stuk zou alzoo niets geholpen hebben in
het systeem der scheidslieden. Maar bovendien: zoo’n ingezonden stuk is van niemand binnengekomen,
ook niet van den Heer Tasseron, van wien trouwens ook wel niemand zulk een protest zou hebben
kunnen verwachten, gezien zijn vroegere uitlatingen.
263

Ir. W. Tasseron werd op 30 December 1929 in het oorspronkelijke B.O.R.N. bestuur verkozen, maar bedankte
een paar maanden later. De firma die hij in 1920 oprichtte, bestaat nog steeds. http://www.tasseron.nl
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De Heer Tasseron colporteert weer met het praatje van de dictatuur, speciaal dan van een dier
voorzitters. Dat doen er meer den laatsten tijd. En typisch: dat doen alleen die menschen, die er een
andere opinie op na houden dan de meermalen uitgesproken meening der Hoofdbesturen. Zij zijn het
met die Hoofdbesturen niet eens, ze probeeren in die Besturen voor hun inzicht een meerderheid te
vinden, dat gelukt ze niet en dan - dan zou men verwachten, dat ze zich naar de meerderheid voegden.
Want hoe is anders een gezond Vereenigingsleven mogelijk? Nee - dan komen ze met persoonlijke
verdachtmakingen (zie het ongelukkige voorbeeld dat de Heer Tasseron aanvoert: de ingezonden
stukken van de Heer Albers in Radio-Electra, die trouwens niet eens aan den „BORN” ter plaatsing
werden aangeboden). Of ze komen met een ingezonden stuk, dat de perken der waardigheid te buiten
gaat - dan wel in strijd is met de wensch, in Februari 1930 uitgesproken.
Toen sprak het Hoofdbestuur van den B.O.R.N., ik meen op voorstel van den Heer de Raadt, en
onder volle toestemming van den Heer Tasseron, uit: dat stukken, die in strijd waren met de
Bondspolitiek, het liefst uit het orgaan geweerd moesten worden.
En in die dagen van strijd, toen Philips nog op voet van openlijken oorlog met ons stond, moesten
we wel uiterst voorzichtig zijn.
Ook nu is op sommige punten groote voorzichtigheid nog geboden. Maar toch staan de zaken nu
niets anders. De opname van zijn „ingezonden” moge het den Heer Tasseron bewijzen.
Alleen: hij moet eens overwegen, of dit stukje eigenlijk wel zuiver is. Up to date is het zeker niet
meer te noemen. Maar komt er niet in uit, dat ook hij heel slecht zich bij een meerderheidsbesluit kan
neerleggen? En dat is toch eerste eisch van „democratie”, heel anders dan van „dictatuur”.
Als er sprake is van „dictatuur”, dan moet die eer gezocht worden bij den inzender, die langen tijd
tegen behoorlijk genomen besluiten bleef opponeeren.
Redactie-Commissie.264

BIJLAGE 13
a. „Het Schema-Idzerda (vervolg)”, door I.D.Z., in „BORN” weekblad,
2e Jaargang, No. 21, 22 en 23, 22 Mei, 29 Mei en 5 Juni 1931.
(No. 21 begin bl. 3)265 Hooge hulprooster of schermroosterspanning kan soms aanleiding geven tot
gloeien van de fijne roosterdraden, waardoor een socondaire emissie optreedt die de lamp in korten tijd
kan vernielen, vooral als de negatieve basisspanning van de pentode eindlamp hiermede geen gelijken
tred houdt.
Omtrent de antennekring in fig. 3 („BORN” 17) vestig ik er nogmaals de aandacht op dat over de
hierin aangegeven methode van ontkoppel-element met roosterlekweerstand als aperiodische keten
nog geen andere arbitrale uitspraak is geweest dan in een dergelijke keten in het schema Idzerda-de
Raadt.
Om de beoordeeling te vergemakkelijken geef ik hier het bewuste schema van fig. 3 in „BORN” 17
nogmaals. (Wordt vervolgd.266)
267
In „BORN” No. 17 is het H.F. gedeelte weergegeven in fig. 3. Reeds heb ik in „BORN” 19 en 21
opgemerkt dat eenige vereenvoudigingen kunnen worden aangebracht door de afstemspoelen in twee
inplaats van in drie gedeelten te splitsen.
264

M.a.w. niet de Hoofdredacteur en niet de Technische Redacteur, maar een paar mensen samen.
Ik heb niet het voorafgaande van deze serie artikelen.
266
Einde van het artikel in „BORN” weekblad, Jaargang 2 No. 21.
267
Begin van het artikel in „BORN” weekblad, Jaargang 2 No. 22.
265
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Verder kan men de ontvanger normaal opbouwen met Armstrong-terugkoppeling als proef, zoodat
men zich overtuige dat de geheele installatie normaal functioneert. Want indien men voorheen steeds
roosterstroomdetectie heeft gebouwd, dan geeft plaatdetectie allicht aanleiding tot moeilijkheden, welke
men ondoordacht op O.A. 50298 zou schuiven.
Indien het toestel dan goed werkt kan men O.A. 50298 toepassen, waarbij het soms wenschelijk kan
zijn de primaire wikkeling van den transformator om te wisselen, dan wel de gelijkstroom ook door de
primaire wikkeling te laten gaan.
Als verdere vereenvoudiging kan men de H.F. smoorspoel S 2 en de condensator C 9 uit fig. 3
weglaten en tusschen Z 1 en plaat-detector een weerstand van 50,000 Ohm monteeren. In „BORN” No.
21 heb ik de plaatstroomcombinatie aangegeven met een belasting-weerstand van ca. 23,000 Ohm
waarvoor draadgewikkelde weerstanden (Ferranti) zijn gedacht. Zoo’n belasting-weerstand heeft het
voordeel dat de spanning van het p.s.a. nooit hooger dan normaal kan oploopen, zelfs al zou de
luidspreker worden uitgenomen.
Bovendien blijft de spanning op de diverse aftakpunten vrij constant al neemt de stroomsterkte toe
bij een hoogere schermroosterspanning door opregelen van de potentiometer.
Een dergelijke parallelweerstand geeft echter een groote belasting die niet benut wordt en waardoor
de totaalspanning belangrijk kan dalen.
De aangegeven combinatie heeft als nul-last te leveren 230 V / 23760 Ohm = ca. 13 milli-ampère.

Men gaat bij de bepaling van dergelijke weerstanden van de theorie uit om de stroomsterkte 3 à 4
maal zoo groot te maken als de parallelketen in de lamp verbruikt, zoodat de eerste weerstand van 7000
Ohm 16 m.A. moet laten passeeren n.l. 4 m.A. voor de H.F. plaat plus 3 × 4 m.A. als voedingstroom.
Van deze 12 m.A. kan dan weer 2 m.A. door het schermrooster worden gebruikt.
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Waar echter vele plaatstroomcombinaties niet zoo ruim zijn gebouwd en de totaalspanning te veel
zou dalen en ook een sterk brommen zou optreden, heb ik een andere weerstand-combinatie
uitgewerkt.
Wij takken echter dan ook het schermrooster van de eindlamp af van dezse weerstand, waardoor wij
5 weerstanden in serie schakelen tusschen pl.m. 320 Volt en aarde n.l. 15,000 Ohm (plaat H.F. lamp 200
V.), 10,000 Ohm (hulprooster eindlamp), 30,000 Ohm (potentiometer 100,000 Ohm schermrooster H.F.lamp), 40,000 Ohm (plaatkring detector) en 30,000 Ohm (aarde). De spanningsverdeeling is dan bij
volle belasting: 320 Volt, 200 Volt, 175 Volt, 75 Volt, 35 Volt – aarde.
Tusschen aarde en min p.s.a. schakelt men dan in volgorde een potentiometer van 100 Ohm voor 2
Volt negatief voor de H.F.-lamp, vervolgens de afvlaksmoorspoel, terwijl men de juiste negatieve
basisspanning voor den detector kan instellen op ca. 1,7 Volt (bij ca. 35 Volt plaatspanning) met de
potentiometer. Hoogere plaatspanning voor den detector is niet noodig en geeft slechts complicaties.
Immers de detector-roosterwisselspanning kan voor normale afstandontvangst nooit hooger opslingeren
dan hoogstens 1 Volt à 1,5 Volt.
Indien de afvlaksmoorspoel niet de juiste gelijkstroomweerstand heeft, dan kan men tusschen deze
en de potentiometer ook een vaste weerstand van ca. 600 à 650 Ohm schakelen ten einde aan de p.s.a.zijde de 18 Volt negatief af te takken voor de eindlamp.
In dat geval verliest men ca. 18 Volt extra van den totaalspanning. Echter is de totaalspanning
gedaald tot ca. 28 milli-ampère terwijl deze eerst ca. 35 m.A. bedroeg zoodat het mogeloijk is dat de
eindlamp toch nog de volle 300 Volt op de plaat krijgt (dus gemeten achter de uitgangstransformator,
omdat hierin ook ca. 20 Volt verloren gaat).
Nog eenige opmerkingen wil ik maken n.l. dat het vooral van belang bis dat de plaat van eindlamp
en die van de H.F.-lamp de juiste spanning toegevoerd krijgen n.l. 300 Volt resp. 200 Volt doch dat het
hulprooster en het schermrooster niet tot het toelaatbare maximum behoeven te worden opgevoerd.
Bij een hooge hulprooster-spanning bijv. 200 Volt van de eindlamp is de versterking weining meer
dan bij een lagere spanning van ca. 150 – 170 Volt terwijl het stroomgebruik veel minder is en ook
minder brommen optreedt daar de gloeidraad minder geforceerd wordt.
De H.F.-lamp geeft bij 60 – 70 Volt op het schermrooster meestal dezelfde versterking en minder
verbruik dan bij 90 – 100 Volt indien de plaatspanning 200 Volt bedraagt.268
269
Volgens mijn overtuiging is de toepassing hiervan voor de koppeling met een rooster van de H.F.lamp, wel degelijk vrij van 10581, alhoewel de mogelijkheid zou kunnen bestaan dat Philips deze
gewijzigde toepassing niet zou tolereeren.
Doch misschien heeft Philips er wel een kleine 1000 gulden voor over om dit nog eens door Arbiters
te doen bevestigen n.l. dat in fig. 3 een aperiodische roosterketen capacitief gekoppeld is met de
afstembare antenneketen.
Wil men absoluut zeker zijn, dan koppele men den antenneketen inductief met een groote
zelfinductie tusschen rooster en kathode.
Wij weten nu wel uit ervaring, dat deze zekere methode achterstaat bij en duurder is dan de in fig. 3
aangegeven methode.
Zou het niet eenvoudiger zijn en blijk geven van goeden wil, indien Philips aan de Techn. Redactie
van „BORN” mededeelde, dat tegen de schakeling van fig. 3 („BORN” 17) geen bezwaren bestaan?
Over 50298 behoeven wij immers niet meer te praten en verdere twistappels komen er niet in voor.
De arbiters hebben in overweging 15 van de arbitrale uitspraak over het schema Idzerda-de Raadt
hun opinie omtrent een dergelijke equivalente H.F.-keten zeer duidelijk weergegeven.
268
269

Einde van het artikel in „BORN” No. 22.
Begin van het artikel in „BORN” No. 23.
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Het zou dus noodeloos tijd vermorsen zijn om hierover nogmaals een artbitrale uitspraak uit te
lokken, daargelaten of de Arbiters dit verzoek niet zouden wijzen van de hand, omdat hun opinie reeds
in de boven aangahaalde O. 15 is vastgelegd.
Welaan, laat Eindhoven thans blijk geven van goeden wille te zijn en spoedig antwoorden dat het
schema van fig. 3 („BORN” 17) niet valt onder 10581. Dan zal er eindelijk rust komen in de
gelederen!
b. „Het Idzerda-Schema der Bonden (1)” door M. Hekel,270
(uit „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 23, 5 Juni 1931.)
Het komt mij voor, dat velen opzien tegen dit zoo interessante en toch zoo logisch in elkaar gezette
schema.
Dat men er tegenopziet om volgens de publicatie van den heer I.D.Z. te gaan bouwen, vindt volgens
de mij van alle kanten gevraagde inlichtingen zijn oorzaak, in het groote aantal blokcondensatoren en
weerstanden, welke I.D.Z. in het schema heeft geteekend maar, en hier moet men vooral rekening mede
houden, als I.D.Z. een schema teekent dan moet er geen speld tusschen te steken zijn, want alle
geteekende onderdeelen zijn theoretisch noodig, ook als men gebruik maakt van de nu voor ons
waardelooze Philips-octrooien.
Al deze onderdeelen hebben niets te maken met I.D.Z. octrooiaanvrage 50298.
Men is echter niet verplicht alle geteekende materialen in het schema aan te brengen.
Het is grootendeels een kwestie van wat in de practijk nog toelaatbaar is om al deze onderdeelen
weg te laten.
Is men hier achter, dat gaat het met dezelfde onderdeelen net zoo goed als vroeger, alleen met dit
verschil dat het gebouwde toestel meer presteerd en minder licentie kost.
Daar door mij voor de afdeling Rotterdam der B.O.R.N. een modelontvanger is vervaardigd en men
mij verzocht heeft dezen in een serie artikelen te beschrijven, wil ik eerst even stilstaan bij hetgeen
I.D.Z. over dit toestel heeft gepubliceerd.
Niet dat ik hierop critiek wil uitoefenen, maar wel wil ik een slippertje dat I.D.Z. gemaakt heeft,
rechtzetten, daar men anders de indruk zou krijgen (waar zeg ik niet) dat I.D.Z. die Borners wel alles
kan wijsmaken.
Het betreft den schakelaar voor korte en lange golf, der detectorlamp dus den tweede schakelaar.
(Zie fig. 3, „BORN” No. 17.)
Hier staat de arm der schakelaar verkeerd verbonden en moet deze zitten aan den spoel en niet aan
den aan aarde geteekende streep, welke men ook min gloeidraad zou kunnen noemen, maar aangezien
men hier ten opzichte van den gloeidraad steeds spanning meet, geen min is in letterlijken zin.
Tot zoo ver een slippertje van Idzerda.
Wat verder de beschouwingen over dit schema betreft, wil ik wachten totdat I.D.Z. met zijn artikelen
klaar is, wel wil ik hierop vooruitloopen wat betreft de resultaten; deze zijn schitterend.
Er is door mij niet een stukje materiaal meer gebruikt dan voorheen terwijl een 12 Watt eindlamp vol
wordt gestopt.
Dus een geluid op drie lampen waar de meeste ontvangers met 4 lampen niet aan ruiken kunnen en
een kwaliteit om van te watertanden.
M. HEKEL.
Rotterdam, 1 Juni 1931.
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De heer M. Hekel was een actief B.O.R.N.-lid in Rotterdam. Zie het artikel van voetnoot 12.
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NASCHRIFT VAN DE TECHNISCHE REDACTIE.
Het slippertje door mij in fig. 3 („BORN” 17) gemaakt, is door den heer Hekel zeer terecht als
foutief opgemerkt en doet het mij genoegen, dat de betreffende schema’s zoo nauwgezet zijn bestudeerd.
Zoo’n oogenschijnlijk klein teekenfoutje kan bij de practische montage groote onaangenaamheden
veroorzaken.
Blijkbaar is de heer Hekel erin geslaagd het door mij gegeven schema nog belangrijk te vereenvoudigen. Alleen moet ik nog even protesteeren tegen de opmerking dat de door mij aangegeven
onderdeelen in de betreffende schema’s enkel theoretisch noodig zouden zijn. Ik heb de schema’s pas
gepubliceerd nadat ik de practische bruikbaarheid daarvan had beproefd, wat niet belet dat een handig
vakman er zeer goed in kan slagen om nog enkele weerstanden of condensatoren te sparen zonder aan de
resultaten belangrijk afbreuk te doen.
Het principieele practijk-schema moet echter in alle mogelijkheden van benoodigde ontkoppelingen
voorzien, daar hoegenaamd geen speciale onderdeelen zijn voorgeschreven.
Het is een bekend feit dat andere lampen, transformatoren verschillende resultaten kunnen geven. Ik
vertrouw dan ook wel dat de leden van den B.O.R.N. en N.B.R. niet zullen denken dat ik getracht heb de
heeren iets „wijs” te maken, doch dat het mijn bedoeling is geweest hen iets „wijzer” te maken in dien
doolhof van licenties en octrooien, ten einde te komen tot het bouwen van een goed werkend „licentievrij” toestel.
Waar de heer Hekel thans uit ervaring met een dergelijk, door hemzelf gebouwd toestel, tot de
conclusie komt, dat de resultaten schitterend zijn, zegt dit veel meer, dan wanneer ik de propaganda voor
het, door mij ontworpen, schema zou voortzetten.
De practijk zal mogelijk nog eenige kleine verbeteringen kunnen brengen, zoodat men in staat zal
zijn, zijn toestellen „up to date” te houden.
Er zijn variaties genoeg te maken zooals regelbare of vast ingestelde schermroosterspanning,
automatische negatieve roosterspanning uit de weerstanden tusschen kathode van elke lamp en aarde,
dan wel afgetakt uit de weerstanden opgenomen in de verbinding tusschen min p.s.a. en aarde,
capacitieve of variable inductieve regeling van de dempingsreductie met 50298, triode of
schermroosterlamp voor plaatdetectie, transformator al of niet stroomloos geschakeld of smoorspoelkoppeling, pentode - of triode - of tetrode-eindlamp met gloeikathode of equi-potentiaal kathode,
uitgangstransformator of smoorspoel, weerstand-serie of parallel-voeding voor de diverse plaat-,
schermrooster- of hulp-roosterspanningen enz. enz.
Men houde zich echter aan het principieele schema dat berust op de arbitrale beslissingen en
waarvan men niet, dan met groot risico voor inbreuk, kan afwijken.
Het is voor mij ondoenlijk om alle ingekomen brieven afzonderlijk te beantwoorden. Ik zal dit in een
„vragen en antwoorden rubriek” in „BORN” zoo kort mogelijk trachten te doen.
Daar het schema alleen beschikbaar is voor licentienemers bij de N.V. Investa kan de behandeling
van de ingekomen vragen slechts geschieden wanneer een desbetreffende „schemabon” voor
inlichtingen, door de N.V. Investa af te geven, is bijgevoegd.
Niet-leden van N.B.R. of B.O.R.N. zullen dus geen inlichtingen ontvangen over 50298 en het
daarvoor ontworpen schema.
I.D.Z.
c. „Het Idzerda-Schema der Bonden in vereenvoudigden vorm.” Hoofdartikel „Techniek”,
door M. Hekel. (uit „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 26, 26 Juni 1931.)
Alvorens verder te gaan met de beschrijving van dit schema, willen wij eerst even enkele
opmerkingen van des Heeren Idzerda’s naschrift bespreken. Het is van ons niet de bedoeling om aan te
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toonen dat wij het beter weten dan de Heer Idz. maar wel om door uitwisseling van gedachten een juister
inzicht van de verschillende zich voordoende problemen te verkrijgen. Ik spreek dan ook de hoop uit
dat zij, die over voldoende technische kennis beschikken, niet zullen achterblijven en een bijdrage in den
vorm van een artikel voor den „BORN” zullen zenden, daar dit de weg is, om ons schema op peil te
houden.
Als eerste opmerking van den Heer
Idz. moeten wij constateeren dat
inderdaad de ontkoppelings-condensator
van H.F. scherm-rooster in ons schema
ontbreekt.
Zeer terecht merkt de Heer Idz. op dat
deze niet weggelaten mag worden en
moet deze worden aangebracht volgens
fig. 1. De capaciteit is 0,1 mF.
Vervolgens de automatische roosterspanning van den detector door middel
van een weerstand tusschen de kathode en
aarde.
Wij zijn het met den Heer Idz. eens, dat deze manier, indien zij zonder meer wordt toegepast,
instabiliteit zou kunnen veroorzaken, maar de heer Idz. bekijke ons schema eens terdege en zal dan tot
de conclusie komen, dat wij wel degelijk een tweede middel hebben aangewend om tot stabiliteit te
komen, namelijk dat middel waar de heer Idz. naar verwijst, den weerstand R 1 welke in serie met
den weerstand R 9, geschakeld zijn tusschen min p.s.a. en aarde. Zoodoende verkrijgt men dus een
dubbele instelling dedr negatieve basisspanning. Deze methode voldoet buitengewoon goed en is een
veilige weg om tot goede plaatdetectie te komen, wat wij ook in ons artikel duidelijk naar voren hebben
gebracht.
Trouwens, men brengt deze methode ook in het ontvangtoestel met Loftin White-versterker in
toepassing.
Ook hier voert men een negatieve roosterbasisspanning aan het rooster toe en schakelt een
weerstand in de kathode.
Dan moeten wij nog opmerken dat in het artikel van den heer Idz. over ontkoppelde plaatdetectie
precies hetzelfde staat als in ons schema met uitzondering der weerstand in de kathode.
Of men nu den weerstand R 2 met succes vervangen kan door een H.F. smoorspoel blijft nog de
vraag.
Iedere H.F. smoorspoel heeft toch altijd nog eenige capaciteit terwijl het niet is uitgesloten dat door
veldvorming, slechte opstelling of montage, onderlinge koppeling, de H.F. smoorspoel in zijn eigen golf
met alle harmonischen gaat genereeren. Wij meenen dan ook dat een weerstand (welke toch altijd
minder kost dan een H.F. smoorspoel) zeker hetzelfde effect geeft, al zou een H.F. smoorspoel
technisch beter moeten zijn voor het blokkeeren van H.F. trillingen dan een weerstand.
Wat verder parallelvoeding der plaat van een detectorlamp betreft, kunnen wij ons niet voorstellen
dat de heer Idz. deze zoo zonder meer verwerpt en zegt „serievoeding is beter.”
Zijn dan alle weergave karakteristieken welke transformatorenfabrikanten bij hunne transformators
verpakken misleidend? Treedt er dan geen kernverzadiging op? Zegt het aantal Henry's bij stroomlooze
en niet stroomlooze schakelingen dan niets?
En zegt ons gehoor ons dan niets, als wij een goedkoope en dikwijls ook dure transformator
stroomloos schakelen?
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Moeten wij serievoeding toepassen, goed, maar dan om welke redenen? Wij meenen te moeten
adviseeren doe het met parallelvoeding volgens ons schema totdat de heer Idz. ons heeft overtuigd en ....
„een slecht mensch die niet voor verbetering vatbaar is”.
Nog rest ons de opmerking der luidsprekeraansluiting. Deze moet men aansluiten volgens ons
schema, dus aan condensator C 8 en plus 300 Volt en wel om de navolgende reden.
De condensator C 8 zit aan eene zijde verbonden aan de plaat der eindlamp waar 300 Volt op staat
en bij inschakelen van het toestel zelfs nog belangrijk meer. Verbind men nu volgens den heer Idz. den
luidspreker aan de andere zijde aan aarde dan wil dit zeggen dat de volle spanning van het
plaatstroomapparaat op den condensator C8 komt te staan, wat op zich zelf niet zoo erg is maar, de
stroom waarmede C 8 wordt opgeladen, moet door het luidsprekerspoeltje en dit is wel erg. Vele
luidsprekerspoeltjes zijn op deze manier reeds gesneuveld.
Sluit men den luidspreker volgens ons schema aan, dan staat op condensator C8 enkel de
spanningsafval der smoorspoel S3 welke 10 à 15 Volt bedraagt zoodat beschadiging der luidspreker
dus vrijwel uitgesloten is.
Alzoo zijn we weer aan ons schema genaderd.
De weerstand R 10 is een pilot271 anodeweerstand.
De weerstand R 5 fabrikaat Loewe is 0,25 megohm en kan niet gemist worden. Denk er om korte
verbindingen maken.

De H.F. smoorspoel S 2 eischt even onzen aandacht vooral bij gebruik van een Radio Record T 94
daat dit een 12 watt lamp is.
271

Wordt hier misschien het Britse merk „Pilot” bedoeld?
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Deze smoorspoel dient om eventueele H.F. trillingen uit den luidspreker te weren maar is tevens
opgenomen in de gelijkstroomvoeding der eindlamp.
Gebruikt men nu een kleine eindlamp dan is een normale H.F. smoorspoel nog goed, maar past men
een ruimere eindlamp toe, dan lette men erop dat de H.F. smoorspoel van niet te dun draad is
gewikkeld, daar dan de ohmsche weerstand der smoorspoel te groot wordt en het benoodigde aantal
milli ampère’s meestal niet doorgelaten kan worden, zonder dat men de kans beloopt dat de smoorspoel
defect geraakt.
De firma Terwal272 levert dezen smoorspoel te zamen met den plaatstroomcombinatie.
De condensator C 8 is 4 mF.
Schakelt men den luidspreker echter volgens den heer Idz. aan C 8 en aarde dan is 2 mF groot
genoeg.
De smoorspoel S 3 is van het Eltea fabrikaat met lagen Ohmschen weerstand. Men kan hier ook voor
gebruiken Ferrix E 2. Men zal bij de Ferrix-smoorspoelen echter ervaren, dat, wanneer men den
luidspreker uitschakelt, het toestel kalm op den smoorspoel hoorbaar blijft, waaruit men dan de conclusie
moet trekken, dat de energie welke hier verloren gaat, aan den luidspreker is onttrokken wen dit dus een
verlies is, wat men te danken heeft aan den niet gesloten kern der Ferris-smoorspoelen.
Heeft men een luidspreker met ingangstransformator dan kan men den smoorspoel S 3 met
condensator C 8 laten vervallen en sluit men den ingangstransformator der luidspreker aan op de plaats
van S 3.
Gewoonlijk zal de weergave echter beter zijn, ald men alles volgens ons schema aansluit en den
smoorspoel met condensator laat zitten, daar men dan weer parellelvoeding der plaat toepast en den
luidspreker weer Hypermu schakelt met de door ons geschetste voordelen.
Den condensator C 6 kan men volgens door ons
na samenstelling van het schema gedane
experimenten beter volgens fig. 2 verbinden, daar me
nu een directe weg voor de nog aanwezige H.F.
trillingen heeft en datgene wat over de capaciteit der
H.F. smoorspoel S 2 gaat zeker ook over S 3 zal
gaan, maar de kans dat er nog H.F. trillingen
aanwezig zijn is nu veel geringer. Men neme daarom
C 6 zoo groot mogelijk. In onzen modelontvanger
kunnen wij zonder bezwaar 500 c.M. toepassen.
C 4 zijn de afstemcondensatoren en zijn 500 c.M.
groot. C 10 is een micadraaicondensator van 500
c.M.
Wij gebruiken alleen uit financieele overwegingen een micacondensator. Deze condensator doet
dienst voor regeling der dempingsreductie.
C 3 is 1000 c.M. groot.
Als spoelstellen E gebruike men normale spoelstellen.
Het kan echter met plaatdetectie voorkomen, dat men den terugkoppelspoel E iets grooter moet
nemen. Men neme dus een spoelstel waarbij dit eventueel mogelijk is.
C 1 is 50 c.M. en dient om meerdere selectiviteit aan het toestel te geven.
P 2 is een potentiometer Royaltie B 100,000 Ohm.
R 7 is een weerstand van 100,000 Ohm een is aan eene zijde verbonden aan P 2 en aan de andere
zijde aan R 8 welke voor een pentode eindlamp 10,000 Ohm is.
272

De heer Terwal was een B.O.R.N. lid, zijn firma adverteerde ook in „BORN” weekblad..
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Zoo zien wij dus dat P 2 en R 7 en R 8 met elkaar in serie staan, terwijl de einden van dezen totalen
weerstand zijn verbonden aan min en plus van het plaatstroomapparaat. Daar wij nu op verschillende
punten van dezen totalen weerstandstroom afnemen en deze weerstand als potentiometer geschakeld
staat, kunnen wij dus van potentiometervoeding spreken, terwijl iedere kring weer afzonderlijk serie- of
parallel gevoed kan worden.
Nu zal de spanning zich over dezen weerstand verdeelen volgens fig. 3 zoo, dat op elken even
grooten weerstand dezelfde spanning staat dus is een weerstand 10 maal zoo groot, dan zal er ook 10
maal zooveel spanning op staan.
Moeten deze weerstanden echter stroom
doorlaten dan wordt de verhouding anders en moet
de wet van Ohm er aan te pas komen.
Teneinde het geheel nu populair te houden
willen wij hier niet dieper op ingaan, maar men
bedenke, dat als men bv. voor P 2 welke dient
voor volumeregeling, een andere waarde kiest,
ook een ander gedeelte van de spanning op de
weerstanden komt te staan en men dus opnieuw
deze weerstanden moet berekenen.
Rest ons thans nog de weerstand R 8 welke
10,000 Ohm is, indien men een pentode
eindlamp gebruikt en de stroom afneemt volgens
gestippelde verbinding. Gebruikt men echter een Triode eindlamp zooals de T 94, dan vervalt de
gestippelde verbinding en tevens de stroomafname voor deze lamp door de weerstand R 8. Het spreekt
nu vanzelf dat R 8 grooter moet worden en door ons experimenteel is vastgesteld op 30,000 Ohm.
Men moet er voor zorgen dat deze weerstand niet te warm wordt anders is het beter twee van 15,000
Ohm serie te schakelen of een beter fabrikaat te nemen.
Nu moeten wij nog opmerken dat indien men de schermroosterspanning met P 2 verlaagd, de andere
spanning iets oploopen. Dit is met een triode eindlamp iets meer dan met een pentode daar de pentode
van deze oploopende spanning een groot gedeelte opslorpt.
Wil men hier aan ontkomen dan is er een eenvoudige oplossing en dat is een Lorenz-stabilator.
Daar deze methode buiten het schema staat komen wij hier nog wel eens op terug.
Wij zullen in ons volgende artikel nog het een en ander over de opstelling der onderdeelen schrijven
en kunnen dan gerust zijn dat een ieder die van INVESTA weet wat 50298 beteekent, met success dit
schema kan bouwen.
(Wordt vervolgd.) Rotterdam, 21 Juni 1931.
NASCHRIFT VAN DE TECHNISCHE REDACTIE.273
Het is mij niet duidelijk waarom de heer Hekel de negatieve roosterbasisspanning voor den detector
op tweevoudige wijze wil vormen.
Een regelbare weerstand tusschen aarde en min. p.s.a. van ca. 150 Ohm is voldoende. De weerstand
van 5000 Ohm met groote parallelcondensator tusschen kathode en aarde is dan een beetje luxueus met
de blijvende mogelijkheid tot instabiliteit.
De negatieve roosterspanning behoeft bij 100 Volt plaatspanning niet hooger dan 2 à 3 Volt te zijn
voor groote gevoeligheid en voor plaatdetectie in het rechte gedeelte van de plaatstroomkarakteristiek.
273

In deze naschriften kan men zien hoe IDZ de B.O.R.N.-leden hielp met technisch advies. Hij was natuurlijk
geen journalist, en men kan zien dat hij niet altijd zo onpartijdig stond als wat zijn positie eigenlijk vereiste.
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Bij 6 - 8 Volt zooals de heer Hekel verkrijgt werkt men in het sterk gekromde gedeelte wat aanleiding
tot vervorming kan en zal geven.
Bij den eventueelen overgang in genereeren van de voorgaande keten, door te groote
dempingsreductie is de plaatstroomtoename bij lage negatieve roosterbasisspanning niet zoo groot als bij
hooge neg. r.b. spanning.
Deze plotselinge plaatstroomtoename kan tot zeer onaangename L.F. koppeleffecten aanleiding
geven.
Derhalve luidt mijn advies een roosterbasisspanning van ca. 2 - 3 Volt bij 100 - 150 Volt
plaatspanning.
In mijn artikel „ontkoppelde plaatdetectie” „BORN” No. 25 heb ik in populairen vorm het
voordeel van een H.F. smoorspoel getracht aan te toonen als aperiodische roosterketen tusschen roosterontkoppelcondensator en kathode (aarde), zoodat de daaromtrent hangende vraag nader is ingelicht.
Verdere experimenten hebben het nut aangetoond voor de plaatdetectie bij lange golven om een
groote condensator van ca. 1000 c.M. te schakelen tusschen plaat en aarde van den detector. Voor
verlies van het hooge toonregister behoeft geen vrees te bestaan, doch daarentegen kan men dan met een
kleinere dempingsreductie-spoel volstaan, wat dus aan het ondervonden bezwaar van den heer Hekel
tegemoet komt.
Omtrent de serie- of parallelvoeding met voedingsweerstand voor de stroomlooze schakeling van de
transformatorkoppeling moge eenige meeningsverschil bestaan. Om octrooi-technische redenen is
serie-voeding de veiligste weg, terwijl een plaatstroom van 2 of 3 milliampère niet direct
kernverzadiging zal geven en zeker niet bij de goedkoopere transformatormerken terwijl de betere
merken hierop berekend zijn.
Trouwens paatdetectie met weerstand in de plaatkring is niet zoo bijzonder te prefereeren en zal een
L.F. zelfinductie beter voldoen, mits de voeding zoodanig is dat de gelijkstroomspanning op de plaat
constant blijft en niet door groot spanningsverlies bij de plaatstroomvariaties eveneens gaat
schommelen.
De ontkoppeling moet dus zeer goed verzorgd zijn, liever een condensator van 4 of 8 m.F. dan 2
m.F., ofschoon deze laatste wel voldoende kan zijn.
Voor het blokkeeren van de H.F. trillingen in de detectorplaatkring heb ik, eenvoudshalve, een
weerstand van 50.000 Ohm aanbevolen. Bij een groote ontkop-pelingscondensator aan den voet van de
primaire wikkeling van den transformator, kan men deze blokkeeringsweerstand reduceeren tot 5000 of
10.000 Ohm waardoor het hooge register brillanter wordt, ondanks het feit dat de plaat direct over een
1000 c.M. condensator geaard is, welke condensator feitelijk parallel staat met de primaire wikkeling.
(Zie mijn opmerking boven.)
Met betrekking tot de luidspreker-uitgangs-smoorspoel; geloof ik dat de heer Hekel hier een beetje
fantaseert. De laadstroom voor den condensator C 8 gaat zeer zeker niet door het spreekspoeltje van den
luidspreker omdat hier altijd nog een transformator tusschen zit waarop gelijkstroom geen vat heeft. Bij
electromagnetische luidsprekers zal wel de beschadiging optreden bij het uittrekken van de stekker.
Daarom doet men goed altijd parallel op de luidsprekerklemmen een weerstand te monteeren. Trouwens
die condensator C 8 behoeft in het geheel niet zoo groot te zijn, zoodat ook de laadstroom geringer is.
De weerstanden P 2, R 7 en R 8 zullen wel beter experimenteel vastgesteld kunnen worden en het
verdient aanbeveling deze zoo klein mogelijk te nemen, waardoor de belasting sterk stijgt en men dus
draadweerstanden moet nemen, omdat anders elke variatie van schermroosterspanning of
detectorplaatspanning het geheele systeem zal doen veranderen.
Ik vestig daarom nog eens de aandacht op mijn desbetreffend artikel: „de plaatstroom-gloeistroomcombinatie” in „BORN” No. 21, terwijl een dergelijke combinatie staat aangegeven in Radio-Expres
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1930 No. 13, van den Philipsontvanger 2511, overeenkomstig door de Wireless World gepubliceerde
schema.
Voor de detectorplaatspanning prefereer ik dan de verbetering volgens „BORN” No. 24, dus niet
variabel.
I.D.Z.

BIJLAGE 14
„De Octrooiduur verlengd.” Overgenomen uit „De R.K. Middenstander”, 4 April 1931,
in „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 23, 5 Juni 1931.
De positie der groote concerns versterkt. De verbruikers onvoldoende beschermd.
Het algemeen belang beter gediend door het grootbedrijf dan door kleinbedrijf.274
Onlangs is door de Tweede Kamer, op voorstel van de Regeering, besloten den duur der Octrooibescherming van 15 jaren op 18 jaren te brengen. Dat wil zeggen, wanneer een uitvinder op zijn
uitvinding octrooi verkrijgd, kan hij gedurende 18 jaren zijn uitvinding exploiteeren, zonder daarin door
anderen te worden gestoord. Mat deze min of meer populaire omschrijving is de positie van den
uitvinder, wier uitvinding geoctrooieerd is, voldoende duidelijk geteekend.
Oogenschijnlijk is deze wijziging der octrooiwet voor den Middenstander van weinig of geen
beteekenis. Dit is inderdaad slechts „oogenschijnlijk” en niet meer dan dat, want in werkelijkheid is
deze wijziging der Octrooiwet wel degelijk van belang voor het kleinbedrijf en ongetwijfeld leerzaam.
Sprekende van een „uitvinder”, denken velen daarbij aan een of ander begenadigd persoon, die op
zekeren dag, onverwachts een uitvinding doet en dan zijn uitvinding voor een flinke som geld tracht te
verkoopen, dan wel de noodige belangstelling tracht te wekken van geldbezitters, om die uitvinding te
exploiteeren.
Dergelijke uitvindingen komen inderdaad voor, maar als regel gaat het anders. Tegenwoordig zijn
vele uitvindingen het resultaat van een langdurig en systematisch onderzoek op laboratoria, door
ingenieurs en technici in dienst van een of andere onderneming, zoodat reeds aanstonds het apparaat
gereed staat, om nieuwe uitvindingen te exploiteeren en de uitvinding aanstonds het eigendom wordt
van den ondernemer in wiens dienst de uitvinder is.
Minder het toeval en meer het systematisch onderzoek speelt een rol.
Dit systematisch onderzoek alsmede de omstandigheid dat het begrip „uitvinding” nogal ruim wordt
genomen in de octrooiwet maken dat jaarlijks duizenden octrooien worden verleend.
Het behoeft niet te verwonderen dat onder dit groote aantal heel wat octrooien zich bevinden, welke
van weinig beteekenis zijn en welke geen evenredige belooning vormen van de vele kosten en moeite,
welke aan de uitvinding zijn besteed. Want deze kosten zijn vaak niet gering.
Zoo schijnt b.v. Philips te Eindhoven voor laboratoriumwerkzaamheden, onderzoekingen, enz.,
waarvoor hij een staf van ingenieurs in zijn dienst heeft, jaarlijks 3 millioen gulden te besteden.
Deze kosten moeten natuurlijk worden goedgemaakt uit de winsten, welke met de exploitatie van
allerlei geoctrooieerde uitvindingen worden gemaakt.
Ware dit niet mogelijk, dan zouden uiteraard nog wel uitvindingen worden gedaan, maar zouden
deze zeker niet meer zoo systematisch worden bevorderd en gestimuleerd, als thans het geval is.
En in menig opzicht is het algemeen belang er mee gediend, dat er veel nieuwe vindingen op het
gebied van industrie en landbouw worden gedaan.
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Zie ook het krantenartikel in voetnoot 151 met het standpunt van de B.O.R.N. en N.B.R., en wat Opa ervan zei.
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Naar de meening nu van vele octrooihouders en van de Regeering is een beschermingsduur van 15
jaar vaak tekort om octrooien voldoende rendabel te exploiteeren, om welke reden voorgesteld werd den
termijn met drie jaar te verlengen en op 18 jaar te brengen.
Wanneer men nu weet dat van de 100 octrooien er niet minder dan 94 zijn, welke binnen 15 jaren
hun beteekenis hebben verloren, en die uitbreiding der bescherming dus slechts van belang is voor 6 %
der octrooien, dan is begrijpelijk de opmerking dat de voorgestelde maatregel dus slechts voor een
betrekkelijk gering aantal octrooien van beteekenis is en ligt voor de hand de vraag of het nu juist deze 6
% zijn, welke meer bescherming noodig hebben en niet de overige 94 % en wat de bezitters van deze 94
octrooien er aan hebben, dat de bezitters van die 6 octrooien nog drie jaren hun octrooien met winst
kunnen exploiteeren.
Nu is het antwoord op deze vragen heel eenvoudig, indien men deze zaak beziet in het licht van het
grootbedrijf, van het bedrijf dat niet willekeurig een of ander octrooi exploiteerd, maar dat een reeks van
octrooien bezit en systematisch werkzaam is om dese te verkrijgen. De verdedigers van deze maatregel
beroepen er zich immers op, dat de meeste octrooien niet rendabel kunnen worden geëxploiteerd en dat
de vele kosten en moeite aan het verwerven deser octrooien besteed, tenslotte moet worden
goedgemaakt door die enkele octrooien, welke zoo’n lange levensduur hebben.
Men ziet het: deze redeneering gaat alleen op, indien men een reeks octrooien in dezelfde hand
veronderstelt, hetgeen vrijwel uitsluitend bij het grootbedrijf het geval is. Deze wetswijziging is dus
ongetwijfeld van het grootste belang voor het grootbedrijf en vooral voor het wereldbedrijf.
Vandaar deze opmerking dat deze zaak voor het kleinbedrijf van beteekenis en leerzaam is, wijl zij
beduidt een versterking van het industrieele grootbedrijf.
* * *
In onze kringen zal niemand ontkennen dat de uitvinder rechten kan doen gelden op zijn
geestesproduct en dat hij mag verlangen dat de Overheid dit recht beschermt.
Maar de omvang van deze bescherming wordt mede bepaald door het algemeen belang.
Volgens den opzet van de Octrooiwet – aldus Mr. Hubar tijdens de debatten in de Kamer275 – bestaat
de bescherming eigenlijk hierin, dat de uitvinder den tijd krijgt om met uitlsluiting van anderen de
uitvinding te exploiteeren en daarmede winst te maken, zoodat hij in die winst een behoorlijke belooning
kan vinden en verkrijgen voor zijn prestaties. Echter eischte het algemeen belang weer, dat deze
bescherming niet te lang zij, wijl dan de uitvinder een te zwaren last zou kunnen leggen op de
verbruikers en het algemeen belang er mede gediend is, dat nieuwe uitvindingen zoo ruim mogelijk
worden toegepast.
De octrooiwet beoogt dus een harmonisch vergelijk tusschen het belang van den uitvinder of
octrooihouder en het algemeen belang.
Of nu een beschermingstijd van 15 jaren lang genoeg is, dan wel of deze 18 jaar moet zijn is niet met
passer en liniaal uit te meten.
Enkele Kamerleden, waaronder Mr. Hubar, waren niet bereid om aan een verlenging tot 18 jaar mee
te werken, waar niet voldoende aanwijzingen bestonden, dat de bestaande termijn van 15 jaar te kort zou
zijn.
Mr. Hubar motiveerde zijn standpunt o.m. met de volgende woorden:
„Wanneer ik op mijn eerste vraag (of bij de huidige wetgeving de uitvinder voldoende wordt
beschermd) dus een antwoord moet geven, zou ik moeten zeggen, dat er geen enkele aanwijzing is, dat
de bescherming in Nederland te kort zou zijn. Noch uit het oogpunt van recht van den uitvinder, noch
uit het oogpunt van het algemeen belang acht ik deze verlenging voldoende gemotiveerd.
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Mr. J.A.G.M. van Hellenberg Hubar (RKSP) – woordvoerder middenstandsaangelegenheden (1929-1934).
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Daartegenover staat, dat het algemeen belang door octrooihouders ernstig kan worden geschaad.
Wanneer het een octrooi betreft van langen duur, dus waarmede de meeste winsten gemaakt kunnen
worden, door den verbruiker te betalen, dan kan de octrooihouder die immers van nature in een min of
meer monopolistische positie verkeert, de verbruikers brandschatten. Die gelegenheid bestaat in
bijzondere mate, wanneer het geldt octrooien van groote concerns. In dit geval moge ik, evenals de
geachte spreekster, die mij voorafging276, wijzen op het boekje van Mr. van Loon, die duidelijk laat zien,
welk een groote rol het octrooi speelt in het proces van monopoliseering en kartelleering der industrie.
Nu is dit een verschijnsel, waarop ook de heer van der Waerden277 de aandacht heeft gevestigd. Hij
heeft gezegd, dat de machtige positie van de groote concerns niet uitsluitend is te danken aan de door
hen gevoerde octrooipolitiek, maar hij ontkent niet, dat bij die machtsvorming die octrooipolitiek een
groote rol heeft gespeeld en dat juist de octrooien de mogelijkheid hebben geschapen om die positie zoo
sterk te maken als zij is. Verlenging van den termijn kan dus beteekenen en zal in vele gevallen
beteekenen versterking dezer bedrijven ten koste van de verbruikers en belemmering van de
ontwikkeling en concurreerende bedrijven. Zoolang daartegen geen tegenwicht bestaat in den vorm van
eenig toezicht of contrôle op hun gestes, gevoel ik er weinig voor om de positie van die groote concerns
te versterken. Bovendien zijn de Nederlandsche octrooien voor bijna 80 pCt. in handen van het
buitenland ern buitenlanders bepalen of en in hoeverre die octrooien hier te lande mogen worden
geëxploiteerd. Zij hebben dus de werkgelegenhied voor een gedeelte in handen.”
* * *
Welke meening we ook mogen hebben over de grootte van den beschermingstermijn, als een paal
boven water staat, dat verlenging van dezen termijn infeite beteekent een versterking van de groote en
speciaal de allergrootste bedrijven.
Alle groote bedrijven van wereldreputatie versterken hunne positie door een krachtige
octrooipolitiek, waardoor zij zich een monopoliepositie weten te verschaffen: immers anderen mogen
van de geoctrooieerde uitvindingen geen gebruik maken.
De sterke positie van een dergelijk bedrijf, dat, dank zij zijn octrooien, een monopolistische positie
heeft weten te verwerven, blijkt b.v. uit de prijzen, welke Philips voor zijn met gas gevulde lampen kan
vragen.278 Deze prijzen hebben den laatsten tijd in bepaalde kringen wel eenige „deining” veroorzaakt,
maar voorzoover wij weten is de juistheid van deze prijzen niet aangevochten.
Hoewel de kostprijs der met gas gevulde lampen vrijwel gelijk is aan die der niet met gas gevulde, is
de verkoopsprijs der eerstgenoemde minstens ƒ 0.80 hooger, hetgeen beteekent dat Philips op deze
lampen, alleen in Nederland een extra winst maakt van bijna 3.5 millioen gulden.
Wij releveeren deze cijfers niet om daarmee te suggereeren, dat de prijzen dier lampen te hoog zijn
en dat de verbruiker wordt gebrandschat, want wij kunnen onmogelijk beoordelen of die winst al dan
niet te verantwoorden is. Wij deelen deze cijfers alleen mee om te doen zien hoe octrooien de positie
van een dergelijk bedrijf versterken.
Welke beteekenis het octrooi als oorzaak van industrie-monopolie heeft, toont Mr. van Loon aan in
zijn Openbare les aan de Technische Hoogeschool te Delft, onder de titel: „De beteekenis van octrooien
voor de industrie”. Hij haalt daartoe o.a. aan het volgende bijzonder sprekende voorbeeld uit Amerika:
De United Shoe Machinery Company werd in 1899 opgericht door samenvoeging van zeven andere
maatschappijen. Om de concurrentie in de schoenindustrie volledig uit te schakelen, kocht zij practisch
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De Tweede Kamer had in die tijd 8 vrouwelijke leden. Ik weet niet wie hier bedoeld werd.
Dr. Th. van der Waerden, Tweede Kamerlid (1918-1940) en theoreticus van de SDAP.
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De familie Philips was Protestant (en kwam van Zaltbommel af). Dat had eerst nogal wat spanning
veroorzaakt in het Roomse Eindhoven toen de firma daar in 1891 begon. In 1933 telde dat zeker niet meer.
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alle octrooien op het gebied der schoenenfabricage op. Ze maakte contracten met bijna alle uitvinders,
die op dit gebied werkten en kocht hun reeds te voren al hun toekomstige uitvindingen op dit gebied af.
Ook de employé’s der maatschappij waren verplicht al hun uitvindingen aan haar af te staan.279
Op die wijze gelukte het haar om voor een reeks van jaren de contrôle te verkrijgen van bijna alle
octrooien betreffende de schoenenfabricage. Door een vernuftig samenstel van stringente bepalingen in
haar afnemerscontracten, slaagde zij er in 95 pCt. der geheele schoenenindustrie van de V.S. te
controleeren.280 De positie der maatschappij werd nog versterkt, doordat zij haar machines niet
verkocht, doch slechts verhuurde, waarbij de huurder aan zeer scherpe voorwaarden gebonden werd,
waarvan wij de voornaamste hier laten volgen:
De huurder is verplicht:
1. De machine niet te gebruiken voor het fabriceeren of afmaken van schoeisel, dat niet tevens
zekere eventuele bewerkingen heeft ondergaan van machines, gehuurd van den verhuurder.
2. De machine tot haar volle capaciteit te gebruiken.
3. De gehuurde machine uitsluitend te gebruiken voor het werk, waarvoor ze is aangewezen.
4. Uitsluitend van den verhuurder te betrekken tegen den prijs als door dezen zal worden
vastgesteld, alle reserve-deelen en inrichtingen, noodig om de geheele machine te doen loopen al alle
benodigdheden daarmede in verband staande.
5. Geoctrooieerde binnenzolen, vervaardigd op verhuurder’s machine te gebruiken voor schoeisel,
dat vervaardigd is op van verhuurder gehuurde machines.
6. Van den verhuurder te huren alle overige machines, welke hij noodig mocht hebben voor
werkzaamheden in dezelfde afdeeling, als waar de gehuurde machine zich bevindt.
7. Den verhuurder de gelegenheid te geven om vast te stellen, of de huurder in zijn fabriek meer
machines, geschikt voor hetzelfde werk, aanwezig heeft dan noodzekelijk is en zoo ja, de machines, die
naar zijn (verhuurder’s) meening overbodig zijn, te verwijderen.
8. Bij schending van eenige verplichting van een zijner huurcontracten, accoord te gaan met
beëindiging door den verhuurder van alle huurcontracten, die hij (huurder) mich hebben en het
verwijderen van alle machines, die hij van den verhuurder in huur mocht hebben.
* * *
Hoewel de groote monopoliebedrijven, alsmede trusts en kartels ongetwijfeld gelegenheid hebben
om hun sterke positie te misbruiken en de gemeenschap practisch alle toezicht daarop mist, heeft de
groote meerderheid der Kamer haar goedkeuring gegeven aan de hier geschetste versterking der
bedrijven.
Het staat nietemin vast, dat er daaronder velen zijn, die allerminst blind zijn voor de gevaren aan die
groote bedrijven verbonden.
Wij zijn overtuigd dat desondanks velen hun stem daarom aan het wetsvoorstel hebben gegeven, wijl
zij die groote bedrijven van dusdanige beteekenis achten voor de algemeene volkswelvaart, dat zij hun
deze versteviging niet hebben durven onthouden.
Deze mentaliteit is buitengewoon veelzeggend en leerzaam: immers zij houdt in dat het belang van
het grootbedrijf parallel loopt met het algemeen belang en dat het kleinbedrijf daarom moet wijken.
Dat is wel een ernstige meditatie waard.
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In een artikel in „Octrooi en Handelsmerk” (3e Jaargang, 1 November 1929), het orgaan van de Bond van
Octrooi- en Merkenhouders, was onder de kop „Het Conflict in den Radiohandel” ook dit Amerikaanse geval
besproken. De opmerking werd toen al gemaakt (aan het begin van de strijd): „Wij kunnen ons echter moeilijk
voorstellen, dat Philips met zijn voorwaarden zoo ver zou gaan.” Dat is ook wel een meditatie waard!
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San Antonio Shoes in Texas is de enigste overgebleven schoenfabriek in de VSA. http://www.sasshoes.com
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BIJLAGE 15
„Polonaise of Finale?” in „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 23, 5 Juni 1931.
’t Is ook, om uit je vel te springen!
Nou ontploft zoo’n bom281 niet op het goeie moment.
Misschien springt ie dadelijk wel verkeerd! Eerst kregen we een beetje gefoeter naar links. Philips
een paar vegen. Maar ...
Die leiding van de Bonden! Die helpt je in ’t moeras. Nee, dan die ouwe adviseurs!
De menschen zijn kort van memorie. Als je ze maar wijs maakt, op de goeie manier, dat ze in de
knoei zitten, dan denken ze niet meer aan vroeger. Die hebben wel vergeten, dat die ouwe adviseurs
zeien: leg het hoofd maar in den schoot! En als ze d’r nog aan denken, nou dan zeggen we ’t zoo: zie je
wel, dat ze gelijk hadden, toen ze procedeeren afraadden?
Nou voorzichtig. D’r zitten in de Bondsleiding menschen, van wie niemand kwaad geloofd. Maar
d’r is al zoo lang kwaad gesproken van sommige leiders. Daarvan zal toch wel wat waar zijn! Vooral
van dien Voorzitter van den N.B.R. De erzatz-Mussolini!
En nou zijn d’r waarachtig al twee artikelen „Finale” in Radio-Electra282 gekomen, om mee te
helpen het roer te nemen uit de handen van de leiders, en nog zitten we niet op het kussen!
Moed houden menschen! Misschien wordt het een vervolgartikel, net zoo lang als „Resultaten en
Idealen”. En is het dan nóg niet voor mekaar, dan komt er een nieuw: „Laatste Finale”. Dat kan ook
weer 4 of 5 weken duren.
P.283

BIJLAGE 16
„De Philips-Licenties; Een Tendentieus Bericht.” in „BORN” weekblad,
2e Jaargang, No. 23, 5 Juni 1931.
De Nederlandschen Bond van Radiohandelaren (N.B.R.) en de Bond van Ondernemers in de Radio
Branche in Nederland (B.O.R.N.), deelen ons mede:
Naar aanleiding van het onder den titel „Ontduiking van radio-licenties” gisteren van uit Eindhoven
aan de pers verstrekte bericht, zij het volgende medegedeeld:
Het geschil betreft geen ontduiking van licentiegelden, doch een poging der N.V. Philips, om aan de
in Februari 1930 met de Radiobonden gesloten overeenkomst terugwerkende tracht te gaan verleenen
met betrekking tot vóór dien datum geleverde apparaten.
Naar de meening der Bonden is deze poging in strijd met de gesloten overeenkomst.
Bovendien ware het behoorlijk geweest, een dergelijke principieele vraag voor de daarvoor
overeengekomen arbiters aanhangig te maken.
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Is dit nog een verwijzing naar de strijd, op een Zuid-Afrikaanse manier?
De twee artikelen in „Radio-Electra” onder deze titel werden waarschijnlijk door Opa geschreven in zijn
enthusiasme over de „overwinning” behaald op Philips. Hij werd daarvoor tijdens de vergadering van het
Hoofdbestuur van de B.O.R.N. op 10 Augustus 1931 berispt. Zie Bijlage 26.
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Het is niet bekend wie de schrijver van deze brief was, en ook niet van welke bond deze persoon lid was.
Misschien was het wel Ir. G.J.M. Petersen uit Rotterdam, van voetnoot 12 en Bijlage 1 – in Juni 1931 niet meer
lid van het Hoofdbestuur, maar een paar weken later weer wel. Zie Bijlage 18. Er wordt geklaagd over bestuur
van de bonden, met verwijzing naar het „ancien regime” van de N.B.R. van 1929.
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Deze poging, om in een voor den geheelen handel zoo belangrijke zaak, buiten de overeengekomen
arbitrage om, tegen een handelaar (niet-fabrikant-licentienemer) in Kort Geding een Incidenteele
beslissing te verkrijgen, kan door de Bonden dan ook niet anders worden beschouwd als ontduiking der
bestaande overeenkomst.
De President van de Rechtbank te Utrecht heeft de N.V. Philips dan ook gelast, vóór 15 September
1931 het geschil omtrent de hoofdzaak voor den bevoegden Rechter of scheidsrechter aanhangig te
maken.
Bovendien is van de voorlopige beslissing van den President, door welke de geheele handel in
tweedehandsch- of vóór de licentieheffing vervaardigde toestellen wordt lam gelegd, geappelleerd bij
het Hof te Amsterdam.
Ten slotte heeft de N.V. Philips inderdaad getracht, een strafvervolging tegen de beheerende
vennooten van den Centralen Radio-Groothandel uit te lokken. Doch de Officier van Justitie heeft na
onderzoek de aanklacht ongegrond bevonden, en is dan ook niet tot vervolging overgegaan.

BIJLAGE 17
„Ingezonden.” – Twee brieven in „BORN” weekblad, 2e Jaargang No. 26, 26 Juni 1931.
(a)

’s-Gravenhave, 16 juni 1931.
Secretariaat van den B.O.R.N., Afdeeling ’s-Gravenhage.

Aan de Leden van het Hoofdbestuur van den B.O.R.N.
Aan de Secretarissen van de Afdeelingen van den B.O.R.N., ter kennisgeving aan de Leden van
den Raad van Advies.
Aan de Redactie van het Orgaan met verzoek om opname in het eerstvolgende nummer.
Aan het Secretariaat van den B.O.R.N. te Amsterdam.
Mijne Heeren,
Op de Bestuursvergadering van 5 Juni 1931284 van de Afdeeling Den Haag is met algemeene
stemmen de volgende motie aangenomen:
De vergadering van het Afdeelingsbestuur Den Haag van den B.O.R.N., gehoord de besprekingen in
zake de houding van het Hoofdbestuur ten opzichte van het Afdeelingsbestuur, meer in het bijzonder het
adviseeren aan de invité’s voor de vergadering van 21-5-’31 om deze vergadering niet te bezoeken,
spreekt haar afkeuring uit over deze houding en besluit deze motie toe te zenden aan het Hoofdbestuur,
aan de Leden van den Raad van Advies, aan de Redactie van het Orgaan met verzoek om opname in her
eerstvolgend nummer.
Hoogachtend,
C.L. ARNTZENIUS, Secretaris.
*

*

*
Rotterdam, 22 Juni 1931.

(b)

In het nummer van 20 Juni j.l. schrijft de Heer P.K.285 in Electro-Radio een artikel over „Den
Toestand” en „Nieuwe gevaren voor den Radiohandel”.
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Elf weken na deze motie bedankte het hele bestuur van de Afdeling Den Haag – zie voetnoot 34.
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Daar ik over een en ander per ingezonden in E.R. zou willen spreken, kan ik dit niet doen, daar mij
al meerdere malen plaatsing van ingezonden hierin geweigerd is, zonder commentaar en ik nu deze kans
weer niet loopen wil.
Wij antwoorden dus den Heer Polak in ons eigen orgaan, wat hem als zeer trouw bestudeerder niet
zal ontgaan.
Geachte Heer,
Had ik wel verwacht dat uw „Kroniek van de Week” steekproeven van bekwaamheid zou geven, zoo
vergiste ik mij dezen keer en lees ik in een officieel artikel volgens U de beste opgave aangaande den
toestand der Radio-Bonden.
Laat ik U echter ook een en ander mededeelen, dat voor U ook nog wel stof zal geven het vuurtje
aan te wakkeren, omdat nu eenmaal van zekere zijde het er op gezet is, al het werk van menschen, die
langzaam (misschien wat achterhoudend voor hun belagers) de goede richting heengaan, in duigen te
trappen.
Allereerst vraag ik mij af hoe het komt, dat U op den éénen regel van Uw stuk den Bondsleiders
verwijten doet van gebrek aan moed, en op den anderen regel hun moed bewondert, iets wat zij in ’t
geheel niet van U vragen.
Wat heeft U voor met alle groote woorden over beslaglegging enz. enz. terwijl er in werkelijkheid
geen reden is de leden b.v. te vertellen dat de ledige ja zelfs met schuld bezwaarde kassen in beslag zijn
genomen, iets waar niemand, maar dan ook niemand, voordeel of schade van heeft.
En dan nog is er geen sprake van struisvogelpolitiek, omdat alle gegevens, buiten die van het
Hoofdbestuur, berusten op schijn.
Waarom is juist bij een voorgaands bestuur van den N.B.R. altijd de politiek van stilzwijgendheid
toegepast, en wilt U, wat daar geleerd is of gewoonte was, nu anderen gaan verwijten?
Waarom zijn daar alle ingekomen stukken van Handelaren (dus niet van menschen met financieele
Bondsbelangen of menschen, die niets met de Radio te maken hadden) ten eenen male genegeerd?
Waarom is het verslag der Commissie van onderzoek inzake de kas van den N.B.R. 1929, welke
zoomaar ineens op was, niet door U gepubliceerd en bleven de handelaren onkundig van de
wijnrekeningen en diners door de voormannen op de rekeningen verantwoord?286
Zou daar soms ook de oorzaak schuilen, dat gij Uw luttele tientjes nog niet royaalweg hebt
ontvangen?
Waarom kunnen de door U bedoelde schaapjes niet vergaderen als dat zij willen, en door niemand
belet worden?
Hebt U al eens zoo’n schapen-vergadering mede gemaakt in b.v. Arnhem - Rotterdam - den Haag?
Kijk, dan wil ik U toch even laten weten, dat te Arnhem en Rotterdam de schapen altijd op het appèl
verschijnen, en dat zijn er heel wat.
Ja, zelfs als zij een schaapsfeest uitschrijven, als de gehoornde met stok en fakkel de geheele kudde
bijeenroept, kunnen zij slechts 14 stemmen laten blaten, niettegenstaande alle introductie (dat weet U)
en zij zijn dan niet eens bij machte een nieuw feest te beramen, al blaten zij, dat de gevangen poort voor
je open staat.
Zij brullen van woede, omdat in de hoofdkooi de wol in hoopen ligt, zonder het te gelooven, en ze
brullen nog meer omdat zij meenen dat deze wol in beslag genomen zou zijn.
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Deze „P.K.” was misschien dezelfde persoon als „Pk” in voetnoot 291, m.a.w. Ir. Max Polak uit Den Haag, die
Redacteur was van het blad „Electro-Radio”.
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Hiermee wordt blijkbaar bezwaar aangetekend tegen de 50:50 verdeling van de boete in de Arbitrage PhilipsBonden, en financiële problemen binnen de N.B.R. van voor de zuivering van December 1929.
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Een gelukkig teeken noemt U, dat de schapen wakker worden, maar ware nog gelukkiger geweest
als een paar jaar terug de gouden gordijnen waren opengetrokken en verscheurd om dan na verloop der
tijden alle rampen, ons na dien overkomen, te kunnen weerstaan of voorkomen.
Men mag in Amsterdam (volgens U) nog Russisch zijn zooveel men verkiest, maar ik verzeker U dat
men in Rotterdam en ook elders geen tyrannen meer zal dulden, en wij weten, dat deze niet in
Amsterdam zijn.
Mettertijd hopen wij dat ook te toonen, door eens een vergadering in den Haag te beleggen voor ons
programma.
Een besluit, om in verzet te komen, gaat uit van de leden, dus weest U daaromtrent gerust, en zullen
zij verliezen, welnu dan zullen zij allen den slag mede dragen, maar harder werken en oppassen om de
schade in te halen en te verrekenen.
Dat de Radiohandel tot ondergang gedoemd zou zijn, kan misschien zijn oorsprong vinden in een
anderen datum b.v. Aug.-Sept. 1929287 en ik vraag aan U de oplossing van dit raadsel.
In de Mei-campagne konden we 7000 toestellen op foto’s zien verbranden, dat was een
burenstoring-opruiming, en in diezelfde maand worden voor 10 maal 7000 toestellen aan afgekeurde
onderdeelen verkocht aan vliegende winkels tegen fabelachtig lage prijzen, om de ellende wat op te
voeren.
Het wordt waarlijk tijd dat veel wordt opgehelderd en schoongewasschen.
Wat het onderzoek Idzerda-de Raadt-Philips aangaat, vraag ik mij weer af welke belangen hier voor
U zouden zijn. Afbreken??
Dit kwam echter, als U het gaarne weten wilt, pas den 15en binnen; moet nog behandeld worden en
zal voorloopig op verlangen van de Commissie en den Raad van Advies niet worden gepubliceerd.
Wilt U dit toch doen dan zal dit alleen een slag wezen voor de Commissie, die haar taak in dezen
niet heeft verstaan, om mededeelingen aan U af te staan alvorens zij hiertoe gerechtigd ware, iets, waar
ik althans mijn Rotterdamsche Collega’s niet tot in staat acht, of U met anderen hand in hand moet gaan.
Het juiste rapport echter moet U van de Commissie bekomen, zoo goed als wij, en mocht dit door U
geplaatst worden (als bladvulling) zoo weet dan dat U toch te laat bent.
Als U denkt, dat de strijd in de Radio beëindigd is, dan kan dat zijn op Uw Laboratorium, waar U er
geen last van hebt, maar bij den handelaar is dit niet zoo, en U weet, waar honger dreigt heeft geen
mentaliteit iets te beteekenen (tenzij gedwongen) net zoo goed als bij de grootsten dezer aarde.
Wij hebben wel eens een film of zien draaien, waar een straatventer na enkele maanden in de Radiobranche te werken in een Hispano-Suiza ging colporteeren, en wij hebben reizigers ontvangen, die stuk
voor stuk met den kilometervreter aankwamen en nu blijde zijn, nog met een 2-wielig vehikel te kunnen
komen.
De mannen, die hun tijd, kracht, en moeite gaven, zijn nog nimmer uit den strijd teruggetreden,
uitgezonded zij, die h.w.s. hun eigen belangen in rook zagen opgaan, en zij, die als zij hetzelfde ervaren,
nog zullen heengaan, maar de Radio-handelaar met dat confectie-pakkie288, die is vereenigd, en dat is
voor ons de hoofdzaak.
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Toen Philips’ oorspronkelijke eis kwam on licentie te betalen, en de N.B.R. door Philips geinfiltreerd was.
Nog steeds die krenkende opmerking van Mr. Hamming, zelfs voor radio-handelaren!
289
Dit is natuurlijk precies wat er in die tijd gebeurde met de onafhanklijke toestelbouwers!
290
„C.K.” was zeker de heer C.M. v.d. Klooster, Afdeelingsecretaris, Afdeeling Rotterdam – zie voetnoot 11 en
Bijlage 18, op dit stadium nog enthusiast over de toekomst van de B.O.R.N. Acht maanden later, in Februari
1931, werd hij de voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Detaillisten in de Radiobranche. Volgens
deze brief en volgens Bijlage 18 was Ir. Max Polak niet (meer) een ondersteuner van de B.O.R.N., maar eigenlijk
een schuldeiser. Het gedicht aan het einde van zijn brief is zeker „what really happened”.
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Hun programma is opgemaakt en zal, zoo hopen wij, een gezonder toestand openbaren.
Het moeras is er altijd geweest, maar de kwalijkriekende damp komt niet van de verdrukten, niet van
den handelaar, maar van zoo als U schrijft, an daar verstaan wij, verdrukten, nog iets anders onder.
Wij bewonderen den moed van den persoon die U durfde vertellen van strijd en boycot, en deelen
zijn meening niet; wij hebben in Arnhem echter hun werk gezien, en informeert U maar eens bij de
Firma Ludert naar het resultaat. Zoo zie ik bij eendrachtige samenwerking ook elders resultaat, en
zonder boycot voor hen, die medewerken om den Radio-handelaar zijn brood te laten verdienen.
Dat wij de licentie-overeenkomst niet zouden eerbiedigen is onwaar, wij willen trachten er onder uit
te komen, maar niet door ontduiking, door andere toestellen te gaan bouwen, wat ons op het oogenblik
zeer goed mogelijk is.
Deze moeten natuurlijk geheel vrij zijn van dure licentie.
Maar deze zaak heeft niets met de Bonds-aangelegenheden te maken, die in dezen tijd in het centrum
staan.
Laten de tijden dan zwaarder worden.
Het kan den handelaar geen schade meer aanbrengen; deze zijn reeds uitgemergeld en verdrukt; de
Radio-handel echter zal moeten ondervinden, dat men door schade en schande wijs wordt.
Wij Rotterdammers zullen niet rusten voor ons doel bereikt is en wij tellen gelukkig een goede
honderd betalende leden, waaronder er velen met meer vorderingen op de Bonden dan U; doch wij
moeten nu eenmaal bloeden, als men werkelijk zooveel belang in de zaak stelt als gij schrijft.
Het lijkt ons beter, dat u in Uw lijfblad moet beginnen met een sprookje. Er was eens – in Holland
een Radiohandel. Of dat wij aan onze nakomelingen moeten vertellen:
Er waren eens – Radiohandelaars
Die toestellen bouwden, en wilden koopen.
Er kwamen toen Reuzen met zevenmijlslaars,
Die hebben ze allen .... Verdronken!289
C.K.290

BIJLAGE 18
„Officieel.” - in „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 27, 3 Juli 1931.291
NEDERLANDSCHE BOND VAN RADIOHANDELAREN
HOOFDBESTUUR:
Dr. F.L. RUTGERS, Pieterskerkhof 17, Utrecht, Voorzitter.
A. JACOBSE, Voorstraat 72, Utrecht, Secretaris.
L. TERWAL, Ceintuurbaan 254, Amsterdam.
Mr. C. VAN RIJ, Leidsche Gracht 23, Tel. 37217 (na 6 uur 51080) Amsterdam (C.), adjunct-secretarispenningmeester, tot wien men alle correspondentie, den N.B.R. betreffende, richtte.
Ir. A. J. VAN DEN HOEVEN.
...................292
J.P. LELIE.
W. DEN HARTOG Azn.
291
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De kennisgeving „Officieel” werd normaalweg op bladzij 2 afgedrukt, en niet op het voorblad.
Was dit al weer een vacature in het hoofdbestuur van de N.B.R.?
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BOND VAN ONDERNEMERS IN DE RADIOBRANCHE IN NEDERLAND
HOOFDBESTUUR:
J.H. DE VRIES, Schepenenlaan 1, Amsterdam (Z.), Voorzitter.
J.H. WALLIEN, Nes 53, Amsterdam, Secretaris.
W. HIRSCHFELD, Nieuwe Doelenstraat 6, Amsterdam, Penningmeester.
Mr. C. VAN RIJ, Leidsche Gracht 23, Tel. 37217 (na 6 uur 51080) Amsterdam (C.), adjunct-secretarispenningmeester, tot wien men alle correspondentie, den B.O.R.N. betreffende, richtte.
J.P. LELIE.
G. DE RAADT.
J.A. VAN DER DUSSEN, Groot Hertoginnelaan 145.
L. TERWAL.
C.M. v. d. KLOOSTER.
G.J.M. PETERSEN.
De N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken heeft het faillissement van beide Bonden aangevraagd.
Woensdag dienden die aanvragen voor de Eerste kamer der Amsterdamsche Rechtbank.
Mr. Hamming verdedigde de aanvragen. Hij beweerde, dat de Bonden, behalve de bij uitspraak der
scheidslieden vastgestelde schulden aan de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken en de N.V. Philips’
Radio, ook nog geld schuldig waren aan Ir. Max Polak en de Vereenigde Octrooibureaux. Hij legde de
briefwisseling, die de Heer Polak daarover met hem had gevoerd, aan de Rechtbank over.
Mr. van Rij bestreed de aanvrage op verschillende gronden, hoofdzakelijk op dezen grond, dat de
Bonden verzet hebben gedaan tegen de uitspraak van scheidslieden, waardoor alle executie-maatregelen
geschorst worden.
De Rechtbank heeft daarop beide aanvragen afgewezen.293
Vermeld zij nog, dat Mr. Hamming de brutaliteit bezat om te vragen de benoeming van een Curator
„met haar op zijn tanden” omdat de Besturen met geld zouden hebben gesmeten en noodelooze
processen hebben gevoerd.
Mr. van Rij protesteerde ten scherpste tegen deze insinuaties en wees er op, dat de loopende
proefprocedures moesten worden gevoerd krachtens de met Philips afgesloten overeenkomst, doch dat
geen cent uit de Bondskas daaraan was heengegaan. Met geld was er gesmeten vóór dit Bestuur optrad,
toen er voor diners en adviezen duizenden waren uitgegeven. Hij betoogde, dat de faillisementsaanvrage òf een executie-maatregel was, en die was door het verzet geschorst, of een vexatoire
maatregel om de Bonden hun strijd voor den zelfstandigen kleinen ondernemer onmogelijk te maken,
hetgeen blijkens de woorden van Mr. Hamming in de arbitrage-de Raadt: „wat doen die middenstanders
op het terrein der Radio? Dat is het terrein der groot-industrie. Laten ze daar afblijven” de bedoeling
van Philips is.
In elk geval weten we nu, dat Ir. Max Polak die het zoo goed met de Bonden meent, Philips helpt,
om de Bonden failliet verklaard te krijgen – en dat Philips, die volgends dezelfde Heer Polak zoo
gemakkelijk tot vrede en vriendschap is te bewegen, daarvan een opvatting heeft, die wat anders is, dan
die van gewone, normale menschen.
293

Dit was Philips’ eerste aanvrage voor faillissement. Op 30 Juni 1931 tekenden de Bonden bij de
Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam verzet aan tegen het Arbitraal Vonnis van Bijlage 10. Die rechtbank
verwierp het verzet op 8 Januari 1932 (met ƒ 217.50 kosten). Zie Bijlage 29. Daarna gingen de Bonden in hoger
beroep bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage. Dat appèl werd op 24 Juni 1932 afgewezen (met ƒ 250.- kosten).
Acht maanden later, op 23 Februari 1933, vroeg Philips weer het faillissement aan van de B.O.R.N., en misschien
ook wel van de N.B.R. Dat werd op 8 Maart 1933 toegestaan door de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam.
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BIJLAGE 19
„Een jaar van arbeid”, Hoofdartikel „Deze Week”, door Dr. F.L. Rutgers,
uit „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 27, 3 Juli 1931. 294
Juli 1930!
Na maandenlange onderhandelingen, na moeizame besprekingen en langdurige conferenties was dan
tenslotte ook inzake accountantscontrole en arbitrage tusschen de Bonden en de N.V. Philps
overeenstemming bereikt.
Controle en rechtspraak, van den begin af een tweetal der voornaamste strijdpunten, en
integreerende deelen der ontworpen licentie-overeenkomsten, hadden een bevredigende oplossing
gevonden. De inmiddels met de leden gesloten overeenkomsten konden eindelijk kracht verkrijgen en
de licentiestrijd mocht als geeindigd worden beschouwd.
* * *
De leiding der Bonden, die in de hitte van den strijd tijd noch energie had gespaard, was zich van meet
af aan bewust, dat voor haar het succesvol einde van dezen strijd geen rusten op de behaalde lauweren
mocht worden. Niets ware gemakkelijker en meer voor den hand liggend geweest, dan op dat oogenblik
met een beroep op het in het algemeen belang reeds gebrachte offer aan tijd, zich terug te trekken en de
diverse bestuursfuncties aan anderen over te dragen.
Het vertrouwen, dat beide Vereenigingen bij herhaling en op zoo ondubbelzinnige wijze in hunne
leiders toonden te stellen, deed echter ook hen, die aanvankelijk gemeend hadden geen tijd meer
beschikbaar te kunnen stellen, besluiten de nieuwe taak, die voor ons lag, op zich te nemen.
Die taak was de organisatorische opbouw van onzen bedrijfstak. Een taak te moeilijker omdat een
dergelijke veelheid van vraagstukken om oplossing riep, dat men nauwelijks wist waarmede het eerst
aan te vangen. Een taak te zwaarder omdat de chaotische toestand in den radiohandel, de geëxalteerde
stemming binnen het kader der organisaties en de bijzondere verhouding tot enkele buiten het kader der
organisaties staanden, het ondoenlijk maakten aanstonds een scherp omlijnd werkprogram te
publiceeren.
De verhouding van N.B.R. en B.O.R.N. – de interne organisatie van elk der Bonden – de exploitatie
van een orgaan – de regeling der examens voor radiotechnici en -monteurs – het verkrijgen van
octrooivrije schemata – de bestrijding van knoeihandel – het tegengaan van illegetiemen toestelbouw –
de kapitaalsnood bij den handel voor financiering van huurkoopcontracten – en tal van andere meer of
minder urgente zaken eischten volle aandacht en liefst zoo snel mogelijke stelselmatige afdoening.
De dagelijkse leiding van beide Bonden heeft in onderling overleg het gansche complex van vragen
bezien en voor zichzelf de lijn getrokken, waarlangs het eerste jaar moest worden gegaan. Instinctief
reeds weet ieder, dat alleen een vaste doelbewuste leiding in een zoo woelige periode koers kan houden.
En thans, na een jaar van arbeid, nu de storm der Januari-revolutie van 1930 is geluwd en de laatste
windvlagen over ons heengaan, verhindert niets ons meer om een korte uiteenzetting te geven van het
werkprogram, dat een jaar lang ons richtsnoer is geweest.
Eerstens dan stond het voor ons vast, dat een goede leiding medebracht, dat vereenigingsleven en
zakelijke transacties (zooals octrooivrije toestelbouw, financiering van termijnverkoop, enz. enz.) scherp
moesten worden gescheiden. Voor alles moest derhalve de mogelijkheid voor het afsluiten van
collectieve zakelijke overeenkomsten, buiten de bestaande organisatievorm om, worden geopend.
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Dit verslag van de Voorzitter van de N.B.R. maakt helemaal geen melding van het Arbitraal Vonnis in het
geding Philips-Bonden, noch van onmin met de Hoofdredacteur van „BORN” weekblad die toen al broeide als
gevolg daarvan. (Van Zuylen was een lid van B.O.R.N., Rutgers de Voorzitter van N.B.R., na de „zuivering”.)
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Hiertoe werd relatie gezocht en verkregen met een Naamlooze Vennootschap, de N.V. „Investa”, welke
zich speciaal met de behartiging van gemeenschappelijke belangen der bij haar aangesloten leden van de
Bonden zou bezig houden. Een dergelijk samenbrengen van gemeenschappelijke zakenbelangen in een
N.V. maakt het mogelijk zaken en bondspolitiek volkomen gescheiden te houden. De N.V. „Investa”,
beschikbaar als middel voor overigens concurreerende bedrijven, om samen te gaan in de zaken waarin
samengaan van voordeel is, geeft een gezonde basis voor karteleering en opent bovendien
toekomstmogelijkheden, die een afzondelijke bespreking van doel en werkwijze van „Investa” in een
volgend artikel volkomen wettigen. Thans moge volstaan met de korte mededeeling, dat uit de veelheid
der in den aanvang des jaars te regelen zaken, de exploitatie van het orgaan, de behandeling van alle
octrooiaangelegenheden, en de regeling voor financiering van huurkoopcontracten, aanstonds als van
zuiver zakelijken aard aan „Investa” ter behandeling worden gegeven.
Ter afdoening in de organisaties zelve stelde de leiding zich voor het eerste jaar de volgende taak:
1. Statuten en Huishoudelijk Reglement van den N.B.R. te brengen in overeenstemming met hetgeen
ter zake in vereenigingskringen tot uiting was gekomen.
2. Statuten en Huishoudelijk Reglement van den B.O.R.N. definitief vast te stellen en de vereischte
Koninklijke bewilliging te verkrijgen.
3. Een algemeen arbitrage-reglement voor beide Bonden te ontwerpen ten dienste van partijen bij
door de Bonden of door Investa of desgewenscht door leden van de Bonden af te sluiten
overeenkomsten.
4. Een, in verband met gewijzigde omstandigheden noodzakelijk geworden, nieuw reglement voor de
examencommissie van den N.B.R. vast te stellen.
5. Door de vorderingen der techniek noodzakelijk geworden nieuwe reglementen voor de examens
van radio-technicus en radio-monteur te ontwerpen.
6. Een instructie voor den Hoofdredacteur van het orgaan te doen vaststellen.
7. Voorbereidende maatregelen te treffen om later tot een doeltreffende bestrijding van knoeihandel
en illegitieme toestelbouw te kunnen komen.
8. Invloed uit te oefenen om in de toekomst tot een betere organisatie te geraken; welke haars inziens
in de oprichting van een „Bond van fabrikanten, importeurs, grossiers en agenten” en van een „Bond van
détaillisten” moet worden gezocht, welke dan met elkaar in federatief verband zouden kunnen treden.
Stelselmatig werd deze taak afgewerkt. Reeds in de October-vergaderingen van N.B.R. en B.O.R.N.
konden, niettegenstaande het omvangrijke daaraan verbonden redactioneele werk, Statuten,
Huishoudelijk Reglement, Arbitrage-reglement en instructie voor den Hoofdredacteur worden afgedaan.
Besprekingen met examen-commissie en opleidings-instituten brachten in de daarop volgende maanden
de eischen voor N.B.R.-examens voor radio-technicus en radio-monteur in overeenstemming met de
stand der techniek, terwijl in de eerste maanden van 1931 een eerste poging tot publicatie van een lijst
van erkende handelaren werd gedaan, en verder aan een in oprichting zijnde „Bond van Détaillisten”
voor zoover gewenscht voorlichting werd verschaft.
* * *
Dit constructief en opbouwend werk – het behoeft niet te worden ontkend – moest onder uiterst
moeilijke omstandigheden worden volbracht. Eenerzijds de botte weigering van de belangrijkste radioonderneming tot eenige medewerking, anderzijds lijdelijk verzet of zelfs actieve tegenwerking van
enkelen, van wie men zeker anders had mogen verwachten.
Slechts volledigheidshalve zij zulks hier vermeld. De leiding der organisaties heeft zonder veel
omhaal van woorden steeds koers gehouden en zich door dit alles nimmer uit het veld laten slaan. Ook
thans is het niet noodig veel te dezer zake te zeggen. Het geheele bestuur heeft deze moeilijkheden
voorzien en ze aanvaard als vanzelfsprekend na een revolutie. De historie leert het ons immers telkens
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weer: buitenstaanders blijven ageeren, teleurgestelde vroegere leiders blijven intrigeeren, gematigden
gaat men te ver, en ultra’s gaat men niet ver genoeg.
* * *
Een bestuur, dat leiding durft te geven, laat zoiets uitzieken en gaat rustig voort, systematisch
volgens het ontworpen plan. Gesteund door een overweldigende meerderheid in elke vergadering van
N.B.R. of B.O.R.N., die in dit jaar van arbeid gehouden is, heeft het zich nimmer laten intimideeren.
Getrouw aan de aanvaarde plicht, werd en wordt stelselmatig voortgearbeid aan den opbouw der
organisaties, volgens systeem, met vaste hand, en zoo snel als veel bezette tijd en tegenwerking van
binnen en van buiten zulks mogelijk maakt.295

BIJLAGE 20
„H.F. Ontkoppeling en een Technisch Ultimatum!”, „Technisch”, door I.D.Z.,
Technische Redacteur, uit „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 27, 3 Juli 1931.
Wij gaan vooruit! De, in „BORN” No. 15 van 10 April 1931 ontwikkelde H.F. ontkoppeling
tusschen afgestemde antenneketen en aperiodische roosterkring van de H.F. schermroosterlamp,
alsmede de identieke schakeling voor plaatdetectie heeft bij de experimenteerende radio-handelaars
spoedig grooten opgang gemaakt. Waar de opzet hiervan ten doel had een gerechtvaardigde omzeiling
van 10581 en 10999, zoo kwam na doelbewust experimenteeren spoedig het feit voor den dag van een
groote winst in selectiviteit tegenover 10581 met afstembare roosterketens.
Achteraf is wel gemakkelijk de wetenschappelijke bevestiging van de verkregen resultaten aan te
geven, doch het blijft merkwaardig hoeveel moeite wij hebben met wijzigingen van onze
radiobegrippen, verkregen na jarenlange ervaring en experimenteeren met de geijkte schakelingen
zooals afstembare roosterketens.
Het invoegen van een kleine ontkoppelingscondensator evenals bij de Idzerda-serie plaatkring doet
iedere experimentator bij toepassing daarvan vreezen voor een vermindering in ontvangsterkte.
Dat is ook volkomen begrijpelijk omdat dergelijke kleine condensatoren van 10 en 20 c.M. een
hooge impedantie vertegenwoordigen voor de H.F. trillingen. Wij krijgen ook werkelijk een H.F.
spanningsval en dus relatief een lagere spanning aan het rooster. Doch tegelijk met het tusschenvoegen
van een kleine ontkoppelingscondensator tusschen voorgaande afstembare vliegwielkring (hetzij in de
antenne of plaatkring H.F. lamp) bevrijden wij deze afstembare kringen van de demping die optreedt
door eventueele roosterstroomen door de diode werking voor positieve roosterspanningvariaties. Door
deze dempingsvermindering kan de vliegwielkring tot een hooger potentiaal opslingeren zoodat ondanks
het spanningsverlies in de H.F. impedantie van de kleine ontkoppelingscondensator toch nog een
hoogere roosterwisselspanning wordt verkregen. Dus bij de relatieve roosterspanningsverhooging.
Deze gecompliceerde resultaten laten zich experimenteel aantoonen en daarna zeer eenvoudig
wetenschappelijk bevestigen.
Wanneer wij Ck (fig. 8) als impedantie vervangen door een weerstand, dan zien wij het rooster
feitelijk aangesloten op een potentiometerpunt, zoodat het H.F. roosterpotentiaal hooger is naarmate de
weerstand voor Ck kleiner is ten opzichte van Rc. Wij zouden een zelfde H.F. roosterpotentiaal kunnen
vinden indien wij met een schakelaar op de zelfinductiewindingen van L konden aftakken. (fig. 9).
Het is duidelijk dat wij daarmede ook het effect van de demping verminderen en dus bij een effectief
lager H.F. roosterpotentiaal een hoogere selectiviteit verkrijgen, omdat de naastliggende frequenties van
295
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die waarop de vliegwielkring is afgestemd een veel sterkere spanningsdaling over de zelfinductie
ondergaan. Nu is Ck wel theoretisch door een weerstand te vervangen doch de impedantie van Ck is
bovendien voor verschillende frequenties verschillend, dus is ook het effect van een
ontkoppelcondensator verschillend in de practische toepassing.

Wij moeten dus voor de serieschakeling van Ck met Rc, de meest gunstige waarden experimenteel
vaststellen, mede in verband met de zich (in het bedrijf) varieerende inwendige weerstand Ri tusschen
roosterkathode. Hierbij komt dan nog de werkelijke ontkoppeling tusschen plaatkring van de lamp en de
afstembare keten achter (ten opzichte van het rooster) de ontkoppelcondensator Ck, want ook daarvoor
speelt de groote impedantie van Ck (als deze klein is) een groote rol.
De eigenlijke roosterketen van de lamp is nu tevens aperiodisch geworden, hetzij dat deze bestaat
uit een weerstand of een H.F. smoorspoel. Het meeste aanbevelenswaardig is een H.F. smoorspoel
omdat deze geen Ohmsche weerstand heeft die van eenig belang is, zoodat het roosterbasis-potentiaal
constant blijft terwijl de impedantie voor H.F. trillingen zeer hoog is. Door de geringe capaciteit van Ck
kunnen ook geen ladingseffecten optreden, die behalve demping ook aanleiding kunnen geven tot
ongewenschte gelijkrichting.
Bij de H.F. lamp moeten wij in de plaatketen van de lamp voor parellelvoeding van de
serieplaatkring een H.F. smoorspoel gebruiken en geen weerstand, waarmede wij in conflict zouden
komen met 13345.
Dan kunnen wij bij de H.F. lamp voordeeliger een weerstand als aperiodische roosterketen
toepassen, waarbij tevens geen kans bestaat op een ongewenschte terugkoppeling zooals met 2 H.F.
smoorspoelen in rooster en plaatketen van dezelfde lamp. (bij de H.F. lamp is 0,1 megohm voldoende).
Bij den detector is het juist omgekeerd en kunnen wij voor plaatdetectie met voordeel een H.F.
smoorspoel als aperiodische roosterketen (met ontkoppelingscondensator tusschen rooster en
voorgaande vliegwielketen), zoodat wij dan bij de detector de H.F. smoorspoel in de plaatkring
vervangen door een weerstand van 5000 Ohm of 10.000 Ohm, waardoor de L.F. trillingen in het L.F.
koppelelement met de eindlamp nog niet worden benadeeld. Zooals ik reeds eerder in „BORN” 24
aangaf onder ontkoppelde plaatdetectie zijn de resultaten hiermede verrassend goed en beter dan
roosterdetectie volgens 10999, welke methode (zelfs met 7398) achterstaat bij de resultaten verkregen
met de ontkoppelde plaatdetectie met dempingsreductie volgens O.A. 50298.
Roosterdetectie volgens 10999 met terugkoppeling 7398 geeft spoedig aanleiding tot vervorming
terwijl de selectiviteit veel geringer is. Verhoogde terugkoppeling met 7398 met het doel de selectiviteit
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op te voeren geeft onherroepelijk een vervorming met vervlakte afstembult, omdat dan van een
afstempiek niet meer gesproken kan worden.
Wij krijgen feitelijk een afstempiek met twee bulten, links en rechts van de eigenlijke afstemming,
dus twee afstembulten, waarbij het hooge register door phaseverschillen wordt opgeheven (niet
afgesneden) en het lage register sterk naar voren komt.
Deze dubbele bult in de afstemming ontstaat door het synchroon met de afgestemde frequentie, bij
en afschakelen der groote roostercondensator in serie met lekweerstand in de lamp, parellel met de
vliegwielketen. De plaatkringfrequentie blijft ook hiermede synchroon volgens 7398. Dempingsreductie volgens O.A. 50298 is niet onderhevig aan dit euvel en daarom veel effectiever en totaal
verschillend in resultaten zoodat het hooge register niet in het gedrang komt, temeer, waar met de
ontkoppelde plaatdetectie de selectiviteit veel hooger kan worden opgevoerd.
Het is wel merkwaardig, dat de wil om iets anders te vinden dan de oude schakelingen van 10581,
10999, 7398 ons tot dergelijke werkelijk betere resultaten heeft gevoerd, al heeft dit ons ook veel
hoofdbreken en arbeid gekost met maanden experimenteeren, om ons te bevrijden van de conservatieve
begrippen. Merkwaardig is het dat in de Wireless World van 10 Juni 1931 een artikel voorkomt van
F.M. Colebrook getiteld: „A new development in Power Grid Detection”, (een nieuwe ontwikkeling
met lineaire detectie), waarin hij tot de conclusie komt, dat de detectorlamp in een zeer ongunstige
conditie is als deze tegelijk moet démoduleeren en voor de versterking dienst moet doen.
Het voorstel van Mr. Colebrook is dan ook om de functies van gelijkrichting en versterking te doen
verrichten door twee verschillende lampen, dus de een als gelijkrichter van de roosterstroomen met
terugkoppeling terwijl de versterking van de L.F. roosterspanningen aan het eigenlijke rooster van de
eerste lamp, in een tweede lamp als L.F. versterker worden versterkt (fig. 10). Wat Colebrook voorsteld
n.l. roosterdetectie zonder gedeeltelijke plaatdetectie kunnen wij niet gebruiken doch wat Colebrook
nog niet gevonden heeft is op 15 Febr. 1930 door mij in O.A. 50298 principieel vastgelegd, voor ca. 20
landen geoctrooieerd. Mr. Colebrook is op den goeden weg en zal er misschien ook nog wel eens in
slagen om, op dezen gedachtengang voortbouwend, te komen tot de oplossing neergelegd in O.A.
50298.
Het ontwerp van Colebrook moge
zeer logisch zijn, zeer vernuftig, doch
het is allerminst economisch en dat is
O.A. 50298 juist buitengewoon. Ik
begin hoe langer hoe minder te
begrijpen van de Philips-circulaire van 2
April 1931 waarbij zoo ongenadig wordt
afgegeven op de technische en
commercieele waarde van de schakeling
volgens O.A. 50298.
De bestudeering van het bovenaangehaalde
artikel
van
een
radiodeskundige als Mr. Colebrook zal
bij de technische heeren van Philips
misschien nog wel eens een „neon-pitje”
in
hun
„vuurmaakplek”
doen
opflikkeren.
Als dat maar geen
kortsluiting geeft!
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Op mijn verzoek in „BORN” No. 22 en 23 aan Philips om te willen mededeelen of de
ontkoppelde aperiodische roosterketen bij de H.F.-lamp door hen wordt beschouwd als geen inbreuk te
maken op 10581 werd door hen niet gereageerd. Dat beteekent alleen uitstel van executie. Wij zullen
daar dus voor moeten vechten bij de raad van Arbitrage. Best, met alle genoegen, doch de ontkoppelde
H.F. roosterketen zal als aperiodische worden erkend en dat is voor ons voldoende. De ontkoppelde
plaatdetectie speelt voor 10581 dan geen rol meer en 10999 is daarbij toch uitgeschakeld omdat de
schakeling van de ontkoppelde plaatdetectie juist de rooster-diode-werking van de detectorlamp (zooals
bij roosterdetectie volgens 10999) absoluut opheft.
Ook onder de amateurs maakt de ontkoppelde H.F.-lamp opgang. Het is mogelijk dat de heer
Hoogendoorn te Zeist deze methode zelfstandig gevonden heeft en gepubliceerd in Radio Express No.
24 van 12 Juni doch mijn publicatie in „BORN” No. 15 van 10 April 1931 was toch twee maanden
eerder en kort daarop deelde o.a. de heer Schiere eveneens te Zeist mij enthousiast mede dat de door mij
voorgestelde schakeling zoo buitengewoon goed voldeed. Na de publicatie van den heer Hoogendoorn
komt de heer Corver in Radio Expres No. 25 van 19 Juni met een aanbeveling om de ontkoppeling
toe te passen in het Radio-Expres-populairschema. De heer Corver schrijft aan het slot: „Het
condensatortje kan het best zoo klein mogelijk worden genomen, als met ’t oog op de geluidsterkte
toelaatbaar wordt geacht. In elk geval moet het – om aan ons doel te beantwoorden – kleiner zijn dan
50 mmF”. (In BORN heb ik reeds aangegeven ca. 10 c.M.)
„Men kan hiermee een toestand bereiken waarbij de verstemming wordt opgeheven en waarbij de
selectiviteit beter wordt dan te voren, terwijl toch nog een winst aan geluid overblijft”.
Waar in het Radio-Expres-populairschema reeds een inductief gekoppelde aperiodische roosterspoel
werd gebruikt doet het schema nu denken aan een porte-brisée met dubbel openslaande deuren. Dat
„dubbele” tegenover 10581, doch bij de verdere ontwikkeling zullen wij de tusschenkring van
aperiodische spoel wel zien verdwijnen, te meer waar hier indertijd een kleine zelfinductie werd
aanbevolen. Dit laat zich niet erg goed combineeren met de ontkoppeling en zal beter functioneeren met
een groote aperiodische zelfinductie doch dat staat er nu nog niet bij. Is dit soms vergeten Amice?296
Ik kan de ontkoppelde plaatdetectie overigens ook zeer aanbevelen (zie „BORN” No. 15, No. 24 en
No. 25) om eens in het R.E.-populairschema toe te passen! Weliswaar kon ik momenteel geen Fotos T
4150 bemachtigen doch vanwege het effect en het mindere materieelgebruik, prefereer ik toch
ontkoppelde plaatdetectie met een triode, dan met een schermroosterlamp als detector, mits goede
dempingereductie, zooals met O.A. 50298. Bovendien lijkt mij het afhankelijk zijn van een enkel goed
lampentype voor schermroosterdetectie, erg bedenkelijk.
Overigens is zoo’n eensgezindheid in technische vooruitgang in de diverse bladen wel erg knus en
gezellig.
Die Colebrook in de Wireless World lijkt mij ook wel een gezellige baas, die zoo ongegeneerd
durft te zeggen, dat 10999 eigenlijk oud-bakken is. En toch staan er in de Wireless World nog wel eens
Philips-advertenties! Die heeft „BORN” nog niet eens en toch wordt „BORN” wel in Eindhoven
gelezen, want anders konden zij er niet zulke mooie circulaires op borduren, als die van 2 en 20 April
1931. Als „Philips” komt vertellen dat de toestellen met O.A. 50298 niet deugen, dan mag ik toch zeker
óók wel mijn persoonlijke opinie weergeven over de schakelingen met 10581, 10999, 7398 enz. enz.
Dat de door mij in „BORN” aangegeven schakeling beter zou zijn, is natuurlijk maar een kletspraatje
om mijn ongelukkige poging te camoufleeren, teneinde de versleten vuurmonden van het zuidelijk front
een schijn van trefkans te geven. Bij de huidige lage Beurskoersen is het niet gemakkelijk om nieuwe
ammunitie in te slaan. Ik zou bovendien niet gaarne nogmaals van dubbel spel worden beticht en het zal
296
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dus aan Eindhoven geen offerte doen voor de levering van nieuwe ammunitie in den vorm van nieuwe
octrooi-aanvragen.
Mijne mindere activiteit in „BORN” was een gevolg van het rusteloos uitwerken van nieuwe ideeën.
Behalve de H.F. ontkoppeling en de ontkoppelde plaatdetectie heb ik een nieuwe technische bom
samengesteld, waarvan de explosie dusdanige verwoestingen zal aanrichten, dat de brandstapel van oude
toestellen daarbij kinderspel zal lijken. Onder die oude toestellen heb ik een, eens zoo beroemde, „Deka
de Luxe” ontdekt op den Philips brandstapel. Misschien was dit toestel (in 1920 zelfs als
modelontvanger door de N.V.V.R. aangeschaft!) door de, van weinig piëteit getuigende behandeling op
den brandstapel te Eindhoven, zoo verontwaardigd, dat de retrospectieve trillingen mijn „vuurmaakplek”
opnieuw hebben geïnspireerd tot een nieuwe vinding: een feit is het dat de nieuwe creatie bestaat!
De eerste explosie zou wel eens tengevolge kunnen hebben, dat in Eindhoven de geheele voorraad
nieuwe toestellen naar den brandstapel zou moeten worden verwezen.
De brandschatting door Philips geëischt van ƒ 10.000.– van de Bonden, zal dan slechts een druppel
op een gloeiende plaat zijn, alleen omdat Eindhoven niets geleerd heeft en van geen vrede wil weten.
Ik verlang thans van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken en N.V. Philips-Radio dat zij het
onderstaande schema (fig. 12) als licentievrij ten opzichte van 10581, 10999, 7398, 10155, 13345,
en 7684297 verklaren en wel vóór 18 Juli 1931 door een desbetreffend schrijven aan de
Bondsbesturen.298
Indien dit niet wordt voldaan, terwijl toch de consequentie der Arbitrale uitspraken tot deze
conclusie moet leiden, dan sluit ik de Philips-fabrieken ook finaal uit van eenige participeering in
mijn nieuwe vinding waardoor zij hun positie althans in het buitenland nog zouden kunnen handhaven!
Verdere inlichtingen worden niet gegeven. Ik verwacht geen kleineerende circulaires uit Eindhoven,
nog minder een invitatie om te komen onderhandelen.
Men onderschatte in Eindhoven dit technisch ultimatum niet, doch neme een kloek besluit, want
de tijd is kort.

BIJLAGE 21
„Kort verslag van de ledenvergadering van N.B.R. en B.O.R.N., gehouden op Dinsdag 14 Juli te
Utrecht”, „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 29, 17 Juli 1931.
Dr. Rutgers opent de vergadering voor den N.B.R. Hij spreekt er zijn genoegen over uit, dat
zoovele leden op deze vergadering aanwezig zijn.
Hij heet welkom de B.O.R.N.-Leden, die volgens art. 21 van het H.H. Reglement van den N.B.R.
konden worden toegelaten.
Waar op de convocatie vermeld stond, dat deze vergadering gecombineerd zal worden gehouden,
verzoekt hij den Heer de Vries, de vergadering voor den B.O.R.N. te openen, en alsdan de vergadering
te leiden.
Op verzoek van Dr. Rutgers of er N.B.R.-leden tegen waren, dat de Heer de Vries de vergadering
verder zou leiden, bleken er 8 van de 53 aanwezige leden tegen te zijn, zoodat de leiding van de
vergadering in handen van den Heer de Vries komt.
De Heer Tasseron dient de volgende motie van orde in:
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Alle zes Philips’ octrooien! Deze vette tekst staat vet onderstreepd in „BORN” weekblad.
Vanwege het verband is deze fig. 12 geplaatst bij voetnoot 224, na Bijlage 8b over het „Haagsche broedei”.
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„De leden van den Nederlandschen Bond van Radiohandelaren, in gemeenschappelijke
vergadering te Utrecht bijeen met de leden van den B.O.R.N. op 14 Juli 1931 ter bepreking van het
beleid van het Hoofdbestuur;
constateeren, dat deze vergadering is belegd tegen de bedoeling van het vereischte aantal leden
om een buitengewone algemeene ledenvergadering uit te schrijven;
van oordeel, dat omtrent het houden van van een gecombineerde vergadering in de statuten niet
is voorzien en dat de noodzaak hiervan niet is gebleken;
achten het ongewenscht, dat interne bondsaangelegenheden worden behandeld in
tegenwoordigheid van niet-leden en onder ander Voorzitterschap, dan dat van den eigen
Bondsvoorzitter;
keuren het houden van een gecombineerde vergadering af;
en gaan over tot de orde van den dag.”
Door de N.B.R. wordt deze verworpen met 38 tegen en 18 vóór de motie, waarna hij deze motie ook
voor den B.O.R.N. indient, welke daar met 78 stemmen tegen en 21 vóór wordt verworpen.
De Heer de Vries opent dan de gecombinerde vergadering met het elders afgedrukte
openingswoord.
Mijne Heeren!!
Het is mij een aangename en vereerende taak, een buitengewoon genoegen, U op deze eerste gecombineerde vergadering van N.B.R. en B.O.R.N. het welkom te mogen toeroepen. De Hoofdbesturen en
Raad van Advies hebben gemeend aan een algemeen verlangen te moeten voldoen door deze vergadering bijeen te roepen.
Wij hebben ons in deze vergadering verheugd omdat hier eindelijk eens zal worden uitgemaakt of de
leidingen den Bonden Uw vertrouwen nog waardig zijn. Uit de artikelen van Dr. Rutgers in BORN 27
en 28 heeft U kunnen lezen, wat de leidingen in een jaar tijd tot stand hebben gebracht en ik behoef U
ook niet te zeggen, dat wij de laatste paar maanden een bijzonder moeilijken tijd hebben doorgemaakt en
aanvallen op drie fronten hadden af te weren.
Er kwam een frontaanval uit Eindhoven, een flank-aanval van den heer Ir. Max Polak, welke
gesteund werd door een aanval in den rug van eenige Haagsche Heeren der afdeeling. De leidingen der
Bonden lieten zich hierdoor niet ontmoedigen. Zij werden niet redeloos, radeloos en reddeloos, doch
hebben met een kalme doelbewuste vastberadenheid de aanvallen weten af te slaan, en is hier een woord
van hulde en dank op zijn plaats voor Mr. Van Rij, die onvermoeid op de bres heeft gestaan en wederom
een juridisch succes heeft weten te behalen. Aanvankelijk wist men niet, of deze drie aanvallen uit één
centraal punt werden geleid, doch toen op den 1en Juli de faillissements-aanvrage der Bonden voor de
Eerste Kamer te Amsterdam werd behandeld, werd het ons duidelijk, dat de front- en flankaanval in
gemeenschappelijk overleg waren uitgevoerd, hetzelfde beoogden, n.l. de vernietiging der zoozeer
verfoeide bonden.
Zooals gij weet, is het faillissement afgewezen en beteekent dit, dat de Bonden, voorloopig althans,
ongestoord kunnen opbouwen. Wat de aanval van den Heer Max Polak beteeft, die ons nog in het
laatste nummer van Electra-Radio heeft gezegd, dat hij het wel goed met den Handel, maar niet met den
Bonden meent, zoo kunnen wij hierover zeer kort zijn en meen ik, Mijne Heeren, dat wij ten aanzien van
den Heer Max Polak niets beter kunnen doen, dan hem voor ons moreel dood wanen.
Aangezien men aan de groeve den overledene niet onaangenaam bejegend, roep ik hem tot afscheid
toe: „Slaap zacht! Heer Polak, Gij zult in onze herinnering blijven voortleven als de man, die zich
telkens in de machtsverhoudingen heeft vergist! Rust in vrede!”
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Over de Heeren in den Haag, die hebben gemeend den Heer Max Polak te moeten steunen, wil ik
thans niets zeggen, daar dit straks wel ter sprake zal worden gebracht. En thans Mijne Heeren, wil ik
mij van een buitengewoon aangename taak kwijten. Het zou mijnerzijds een onvergeeflijke nalatigheid,
een onherstelbare fout zijn, indien ik hen, Mijne Heeren, die ons in dezen benarden tijd trouw zijn
gebleven, niet een woord van oprechten dank betuig. Ik breng hun allen namens de leidingen en Raad
van Advies, hulde voor hun schitterend bewijs van trouw, van zelfopoffering, van nauwgezette
plichtsbetrachting en het is voor ons een verkwikkend, opbouwend en verheffend schouwspel geweest,
te hebben mogen constateeren, dat zij zich allen de kernachtige Nederlandsche spreuk hebben herinnerd:
„Wat ook val, trouw staat pal”. Zij hebben ons hierdoor en hiermede gesteund en gesterkt en wij kunnen
dan ook de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan.
Mijne Heeren, het is heden de veertiende Juli, de nationale Fransche feestdag. Van harte hoop ik,
dat deze dag ook de herinneringsdag voor de Bonden moge worden en blijven; dat de eenheid niet alleen
hechter worde, doch met een stalen pantser wordt omgeven; dat het prestige en de waardigheid naar
binnen en naar buiten moge worden verhoogd en het ons heden moge gelukken door een grondige
operatie den inwendigen kanker te verwijderen, waardoor de beide Bondslichamen gezonder zullen
worden, zich krachtiger kunnen en zullen ontwikkelen, een nauwere samenwerking hiervan het gevolg
moge zijn, opdat de uitvoering onzer plannen den Radiohandel in nieuwe gezonde, vruchtbare banen zal
mogen leiden.
En hiermede Mijne Heeren, open ik deze algemeene vergadering.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alsdan komt aan de orde bespreking van het beleid van de Hoofdbesturen.
Vele sprekers vragen hierover het woord.
Eenige Haagsche Heeren dienen een aantal grieven in, luidende als volgt:
Voor den N.B.R.:
Het beleid inzake het arbitrale vonnis.
Het beleid inzake het orgaan.
Het beleid inzake Investa.
De niet-handhaving der Statuten en van het Huishoudelijk Reglement.
De behandeling van het C.B.R.
De houding van het H.B. tegenover de licentie-ontduiking door den Voorzitter.
Voor den B.O.R.N.:
1. Het beleid inzake het arbitrale vonnis.
2. Het beleid inzake het orgaan.
3. Het beleid inzake Investa.
4. De behandeling van het C.B.R.
5. De reorganisatie der Bonden.
6. De houding van het H.B. tegenover de afdeeling Den Haag.

De Heer Scheltema zet de grief genoemd onder punt 1 uiteen en vraagt of Dr. Rutgers, toen hij
verschillende artikelen plaatste, zich niet realiseerde, dat hij daardoor wel de overeenkomst met Philips
kon overtreden.
Dr. Rutgers begrijpt niet wat voor antwoord op deze vraag wordt gewenscht. Immers zijn er door
Philips 27 artikelen in de arbitrage aan arbiters voorgelegd, waarvan er 2 van hem, 2 van den Heer de
Vries en 3 van anderen zijn.
Hij begrijpt niet waarom hij hier alleen genoemd wordt.
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De Heer de Vries begrijpt niet, dat men met zoo’n punt durft komen, immers heeft ook de Afd. Den
Haag zich met moties achter het Bestuur geschaard in deze kwestie, en wel op voorstel van den Heer
Scheltema.
De Heer Scheltema vraagt eenige inlichtingen omtrent het arbitrale vonnis.
Mr. Van Rij wil deze verstrekken, doch de Heer Tasseron meent, dat den voorzitter verzocht werd
hierop te antwoorden.
Dr. Rutgers zegt dat dit juridische vragen zijn, welke hij den juridischen adviseur Mr. Van Rij ter
beantwoording wenscht over te dragen; wenscht men dit niet, dan kunnen wij deze vraag als afgedaan
beschouwen.
Op een desbetreffende vraag waarom het arbitraal vonnis voor de leden geheim gehouden is, doet
Mr. Van Rij eenige mededeelingen, waaruit blijkt, dat van geheimhouding geen sprake was.
De Heer de Vries deelt mede, dat de Hoofdbesturen besloten hadden het vonnis voorloopig in het
algemeen belang niet te publiceeren.
Een der leden verzoekt uittreksel uit de notulen van deze zaak, waarbij dit werd besloten.
Dr. Rutgers zegt dat het Bestuur niet verplicht is de notulen over te leggen. Bovendien zijn in het
laatste half jaar vele Bestuursvergaderingen gehouden.
Na een langdurige discussie over de eerste drie punten dient de Heer Bakker tenslotte de volgende
motie in:
„De N.B.R. en B.O.R.N. in gemeenschappelijke algemeene vergadering op 14 Juli 1931 te
Utrecht vereenigd,
gehoord de discussies;
spreken hun vertrouwen uit in het door de Hoofdbesturen gevoerde beleid
en gaan over tot de orde van den dag.”
Deze motie wordt aangenomen door den N.B.R. met 31 stemmen tegen 15 stemmen en 10 blanco. (3
leden zijn vertrokken). De uitslag van de stemming voor den B.O.R.N. is dat de motie is aangenomen
met 70 stemmen voor, 17 tegen, 12 blanco en 1 vertrokken.
Rondvraag.
De Heer van Dijk299 stelt voor, in verband met verschillende financieele moeilijkheden, die naar
voren zijn gekomen, om een hoofdelijken omslag te bepalen, voor de N.B.R. leden.
Dr. Rutgers deelt mede, dat het Bestuur veel voelt voor het voorstel van den Heer van Dijk.
Indien een meerderheid in deze vergadering tot het Bestuur het verzoek zou richten een beperkten
hoofdelijken omslag vast te stellen, zou dat ook het aanzien van den Bond zeer ten goede komen. Spr.
verzocht den Heer van Dijk met andere leden een voorstel in dien zin bij het secretariaat in te dienen,
opdat dit in de eerstvolgende algemeene ledenvergadering kan worden behandeld.
De Heer v.d. Berg verzoekt de volgende vergadering in Amsterdam te houden.
Een van de leden meent dat men op deze vergadering niets heeft gehoord omtrent de hoofdzaak n.l.
de faillisementsaanvrage, etc.
Hoe staat de vergadering ten opzicht van Philips? Ontvangt men nog reizigers van Philips en doet
men nog zaken met deze N.V.?
De Heer de Vries antwoordt den Heer v.d. Berg, dat indertijd besloten is te Utrecht te vergaderen,
omdat dit gemakkelijk te bereiken is, vanuit verschillende plaatsen van het land.
Den Heer Tijbuut antwoordt hij, dat deze kwestie ons allen bezig houdt. Wij hebben geen haat of
nijd tegen Eindhoven, geen gevoelens van wrok, maar wij dulden geen voogdijschap door wie ook.
Door de laatste pogingen van Eindhoven is echter gebleken, dat de Bonden moeten worden vernietigd,
maar de Bonden worden niet vernietigd, omdat wij weten, dat wij op Uw aller steun kunnen rekenen.
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Zeker van de firma Ridderbos & van Dijk te Zeist, een van de firma’s die een proefprocedure hadden verloren.
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Wij hebben indertijd loyale samenwerking met Eindhoven aangeboden, doch daarop werd geantwoord,
dat wij eerst onze excuses zouden aanbieden en publiceeren in „BORN”, terwijl de huidge leiding zou
moeten verdwijnen. Wij kunnen Eindhoven niet dwingen, en zullen het dus zonder Eindhoven moeten
doen. Door gezamenlijk overleg moeten wij den handel dus leiden in banen, die door ons allen worden
gewenscht. In ieder geval zullen wij baas blijven in eigen huis.
Mr. Van Rij zegt dat in verband met de beweringen, als zou de Investa een leege N.V. zijn, hier de
Bankrekening aanwezig is, die op verzoek door de leden, na de vergadering kan worden ingezien. Hij
zet het doel van Investa nogmaals uiteen en wekt op, de Besturen in hun strijd voor de waardigheid en
de belangen der leden, te steunen. Spr. constateert met genoegen, dat dese motie van orde is
aangenomen, zoodat de Besturen weten, dat hun beleid in groote lijnen, mede in verband met Eindhoven
is goedgekeurd. De leiding der Bonden zal hiermede gaarne rekening houden.
Dr. Rutgers brengt ten slotte een woord van dank aan Mr. Van Rij voor de wijze waarop hij de
belangen van de Bonden heeft behartigd, des avonds en tot in den nacht kon men hem telefonisch
bereiken, terwijl hij den Heer de Vries bedankt voor de leiding.
De Heer de Vries sluit dan de vergadering.

BIJLAGE 22
„Een korte nabetrachting.” Hoofdartikel „Deze Week” in „BORN”,
2e Jaargang No. 30, 24 Juli 1931.300
De uitspraak van de Ledenvergaderingen der beide Bonden van 14 Juli j.l., zal door de nietaanwezige leden met blijdschap zijn begroet. Dat de Hoofdbesturen een zoo klinkend bewijs van
vertrouwen kregen, zullen zij toejuichen.
Het groote aantal onthoudingen bij de stemmingen was te danken aan het feit, dat de Hoofdbesturen
zelf niet meestemden.
En toch zijn, over den gang van zaken ter vergadering, noch de aanwezige leden, noch de
Hoofdbesturen, bevredigd. De oppositie van elkele aanwezigen, die aanvankelijk tot zuiver tijdsverlies
en tot noodelooze stemmingen leidde en daarna geen groote lijnen wist te treffen, maar zich
hoofdzakelijkin kleine opmerkingen verloor, deed het doel der vergadering uit het oog verliezen. Vele
aanwezigen vroegen zich af, waartoe nu met zoo groote haast een (reeds uitgeschreven) vergadering was
verlangd. Groote grieven hoorde men niet. Het kernpunt, waarom men in de pers de zaak had laten
draaien, n.l. verhouding tusschen Philips en de Bonden, roerde men niet direct aan. Waarom niet? En
waarom kwamen diegenen, die in de laatste weken geen woorden konden vinden, scherp genoeg, om
hun verontwaardiging over de Hoofdbesturen uit te storten, nu niet met de feiten, waarop hun oordeel
moest worden gebaseerd?
Het is nu wel gemakkelijk te begrijpen, waarom vele leden tenslotte meenden, niet meer kostbaren
tijd aan zulk een debat te moeten besteden en, waar de opposanten geen motie van wantrouwen
indienden, een motie van vertrouwen voorstelden.
Dat gaf althans de gelegenheid bij de Rondvraag op het hoofdpunt van het Bestuursbeleid te komen:
de verhouding tegenover Philips. Het teekent het vertrouwen der leden, dat de Hoofdbesturen zelf dit
punt in het debat moesten betrekken. Hadden zij dat niet gedaan – de vergadering zou, alsof
goedkeuring iets van zelfsprekends was, er verder geen woorden aan hebben gewijd. In zooverre sprak
de bijeenkomst een duidelijke taal!
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De Hoofdbesturen weten nu, dat zij op den ingeslagen weg moeten doorgaan. Op den weg, welken
zij aldus formuleerden: „bereidheid om met Philips alle punten van conflict te regelen, mits met in
achtname van de aardigheid der Bonden.” Dat wil dus zeggen, dat dwaze eischen, als ons gesteld, die
een zeggenschap voor Philips in de samenstelling der Hoofdbesturen zouden medebrengen, moeten
worden afgewezen. Een Hoofdbestuur, dat dergelijke eischen aanvaardde, zou naar huis worden
gezonden. De tijd van voogdijschap over den vrijen handel is voorbij.
Het besef is doorgedrongen, dat de tijd de beste bondgenoot der vrije handelaren is. Omdat hun
kartelvorming in dat tijdsverloop voortdurend sterker komt te staan en hun samenwerking eerst op den
duur alle gewenschte vruchten kan opleveren.
Na de vergadering hebben eenige leden nog vragen gesteld.
De eerste vraag is, of er geen waarborgen gevonden kunnen worden, dat de ledenvergaderingen
gebruikt worden voor opbouw – in plaats dat alle tijd door enkelen wordt in beslag genomen zooals dat
op de vergadering van 14 Juli is geschied. Ongetwijfeld zullen de Hoofdbesturen daaraan hun aandacht
schenken. Maar de voornaamste taak ligt hier toch bij de ledenvergadering zelf, die het in haar hand
heeft, om dit noodeloos tijdverspillen te voorkomen.
De tweede luidde: welke procedures hebben de Bonden gevoerd? Er schijnt beweerd te worden, dat
de Hoofdbesturen zoo proceslustig zijn.
Antwoord: in 1930 een Kort Geding van den Heer President der Arrondissements-Rechtsbank te
Utrecht (het bekende Utrechtse conflict) toen eenige handelaren ons dagvaardden (we moesten dus wel
procedeeren), waarbij bleek, dat de werkelijke kracht, die dit alles dreef, niet in Utrecht zetelde, maar
ergens in Brabant. Die procedure eindigde ermede, dat de zaak door onze tegenpartij werd
teruggenomen. De aanval werd dus afgeslagen.
Voorts de arbitrale procedure van Philips tegen de Bonden. Ook die procedure werd ons aangedaan.
Wij hadden dus slechts één keus: ons verdedigen.
Zie daar alles. Evenals zoovele andere dingen, is dus ook die beweerde procedeer-lust een praatje,
dat van tijd tot tijd wordt verteld om vertrouwen in de Besturen te ondermijnen – of om, bij gebrek aan
betere feiten, toch kritiek te kunnen uitoefenen.
De rechtsverwerkingsprocedures staan hier buiten. Die worden thans niet door de Bonden gevoerd.
En of die nu op zoo lossen grond zijn ingesteld, kunnen de colleges, voor welke ze aanhangig zijn, beter
beoordeelen. Er is nogal wat octrooi-literatuur te vinden, die ons alle aanleiding geeft, om op een
uiteindelijk succes te blijven hopen.
De derde was: als scheidslieden een octrooi-technische vraag hebben beslist, mag Philips dan
daarover weer opnieuw beginnen, alsof er nog niets beslist is?
Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van het feit, dat over de octrooien 10581 en 7398
beslissingen gegeven zijn, terwijl 10581 ook voor de Groningsche Rechtbank is gebracht en nu, tezamen
met 7398, ook weer voor scheidslieden. Ik beloofde, daarop schriftelijk in te gaan.
Antwoord: hier wordt blijkbaar gedoeld op de principieele beslissingen, die geregeld worden in punt
10 der Diverse Verklaringen.301
Daar is bepaald: De licentie-nemer, die meent, dat een bepaald toesteltype, dat hij in het verkeer
brengt, niet valt onder de in artikel 1 gebruikte octrooien en die – niet het risico wil loopen – der
sancties, kan zich voor toepassing dezer sancties als volgt vrijwaren: (dan volgt de regeling der
vriendschappelijke procedure).
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Dit punt 10 van de Diverse Verklaringen (een deel van de Licentieovereenkomst die volgde op de
Hoofdovereenkomst tussen Philips en de Bonden) verklaart misschien wel waarom Opa’s „tweede proces” voor
de Arrondissementsrechtbank begon en zijn „derde proces” later een Arbitrage werd, al was de B.O.R.N. failliet.
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Wint hij die, dan worden de door hem, hangende de procedure op toestellen van dit toesteltype
geplakte plaatjes, hem vergoed.
Gesteld nu: zulk een toesteltype wordt vrij verklaard van octrooi-inbreuk. Het doet er niet toe, wie
het in het verkeer brengt: het toesteltype is vrij, onverschillig of A of B of C het fabriceeren. Echter is
deze uitspraak gewezen tusschen Philips en A. Kan Philips nu probeeren, de zaak tegen B of C ook
aanhangig te maken?
Zeker, kan hij dat. En misschien zitten er dan geheel nieuwe scheidslieden over de zaak. De vraag
komt dus hierop neer: Hoe stellen die nieuwe scheidslieden zich tegenover de kwestie? Welke kracht
zullen zij toekennen aan het vroeger gewezen vonnis? Zullen zij de rechtszekerheid zwaar laten wegen,
die voor den handel van het grootste gewicht is?
Natuurlijk is theoretisch de mogelijkheid denkbaar, dat scheidslieden zich vergissen. Hoewel de
kennis der technische scheidslieden ons wel waarborg is, dat die mogelijkheid uitgesloten is.
Mr. van Walsem verklaarde bij de onderhandelingen, toen wij afspraken, dat de uitspraken van
scheidslieden gepubliceerd zouden worden: „Natuurlijk, we zullen een Jurisprudentie van hun
uitspraken scheppen!”. Dat brengt ook een consequentie mede.
Echter: deze vraag hangt thans, als ik mij niet vergis, voor scheidslieden in een tweede geding tegen
den Heer Schiere.
Laten wij daarom deze vraag nog even rusten, totdat de uitspraak is gewezen. Die zal ons aanleiding
geven, er op terug te komen.302

BIJLAGE 23
„Een nieuw Arbitrage-geding” in „BORN”, 2e Jaargang No. 30, 24 Juli 1931.
Op 30 April 1931 is door de N.V. Philips-Radio en N.V. Philips-Gloeilampenfabrieken een
verzoekschrift gericht tot het College van Scheidslieden, bestaande uit de heeren Mr. A. Bruch, Ir. G.
Schotel, Ir. E.F.W. Völter303, om uit te maken of een toestel gebouwd volgens het schema Schiere,
inbreuk maakte op de Ned. Octrooien 10999, 10581 en 7684.
Het „papieren” schema Schiere was bij vonnis van 11 Dec. 1930 door het College van
Scheidslieden, bestaande uit de heeren Prof. Mr. Dr. H.R. Ribbius, Ir. H.W. Snijders en Ir. C.H. de Vos,
vrijgesproken van beweerde inbreuk op de Ned. Octr. 10581 en 10999.
Op de zitting van 9 Juli 1931 hebben beide partijen hun pleidooi respectievelijk verweer gehouden
voor bovengenoemd college inzake het nieuwe geding. Voor partij Philips traden op Mr. Hamming en
Ir. Wijsman304, terwijl namens partij Schiere Ing.305 Idzerda, als gevolmachtigde, het verweer heeft
gevoerd.
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Ja, ja, dat kwam alles pas nadat be bonden kapotgemaakt waren – met voorbedachte rade!
Het zou misschien goed zijn om te weten waarom dezelfde scheidslieden (Ribbius, Snijders en de Vos) niet
weer gebruikt werden in dit geding. En door wie werd Völter aangesteld in deze Arbitrage? De uitslag van deze
Arbitrage stond misschien in „BORN” weekblad gedurende de tweede helft van 1931 of vroeg 1932.
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Een spelfout door Opa, die het had over Ir. Weismann van Philips. Frans Driesens’ boek bevestigd de spelling.
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Misschien een spelfout, maar zie ook Bijlage 3. IDZ was wel degelijk een ingenieur (Ir.)
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BIJLAGE 24
„De lont aangestoken!”, door I.D.Z., Technisch Redacteur, in „BORN” weekblad,
2e Jaargang, No. 31, 31 Juli 1931.306
De fatale datum van 18 Juli 1931307 is verstreken zonder dat van het Zuidelijk Front de witte vlag is
geheschen ten teeken dat men tot onderhandelen bereid was.
Integendeel men heeft in Eindhoven gemeend te moeten volharden bij een loopgravenstrijd.308
Ik was naar Utrecht gekomen om als genoodigde de gemeenschappelijke groote vergadering van 14
Juli bij te wonen doch helaas heeft deze samenkomst mij geweldig teleur gesteld.
Ik had gehoopt bij de rondvraag in de gelegenheid gesteld te worden om alle B.O.R.N. en N.B.R.leden te mogen opwekken tot een hechte aaneensluiting der gelederen.
Het heeft niet mogen zijn, daar onderlinge oneenigheid de kostbare tijd van velen leden hopeloos
heeft vermorst. Ik heb maar niet kunnen vatten, dat de leden niet inzien dat een dergelijke verdeeldheid
alleen tot resultaat kan hebben: „het in de kaart spelen van Eindhoven”. Waarvoor voeren wij dan onze
langdurige, doch systematisch opgezette verdediging, om vrij te kunnen bouwen zonder schatplichtig te
zijn aan Eindhoven?
Dat de technisch-juridische licentiestrijd zoo lang duurt is niet onze schuld, maar vindt zijn oorzaak
in de loopgravenstrijd door Eindhoven ingezet.
Dat had ik op de vergadering voor de aanwezige leden eens kort en duidelik uiteen willen zetten,
doch kreeg daarvoor helaas geen goede gelegenheid, omdat de gemoederen te onrustig waren. Ik kan
hier momenteel niet verder over uitweiden, doch ik hoop u binnenkort met sterke bewijzen duidelijk te
kunnen maken wat u in de toekomst kunt verwachten, indien althans niet langs andere wegen aan deze
strijdwijze een krachtig halt wordt toegeroepen.
Mijn technisch ultimatum in „BORN” No. 27 aan de Philips Fabrieken was nog een zwakke poging
om in korten tijd tot een voorloopige wapenstilstand te komen ten einde den vrede te kunnen
voorbereiden.
Dat ik zoo naïef was om deze poging te laten voorbijgaan, is voor mij thans een des te grooter bewijs
geworden dat de leiders van het Zuidelijk front reeds te ver in het moeras zitten, om een hulpbiedende
hand nog te kunnen grijpen.
Het uitblijven van een onderhandelaar met een witte vlag staat gelijk met aansteken van de lont
waardoor binnenkort de technische bom over het Zuidelijk front zal barsten.
Ik voorspelde reeds wat de uitwerking zal zijn en de lezers van „BORN” kennen mij reeds wel in
velerlei opzicht, waaronder het feit dat ik niet van opscheppen of grootspraak gediend ben en er zeker
zelf nooit aan mee doe.
Zij die in de gelegenheid waren mijn nieuwe vinding op radio-gebied te hooren, zouden kunnen en
gaarne willen getuigen, dat de resultaten verbluffend zijn.
Het nieuwe toestel is buitengewoon in sterkte en kwaliteit doch zal een strop zijn voor enkele
radio-lampen-fabrikanten.
De onderdeelen om dit nieuwe toestel te bouwen zijn belangrijk minder terwijl de prestatie minstens
gelijk is aan die van de beste drie of vierlamper welke heden ten dage op de markt is. Ik zal hierover
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In dit artikel beschrijft Ir. Idzerda zijn teleurstelling over de interne onenigheid tussen de B.O.R.N. en de
N.B.R., maar ook zijn optimisme over zijn nieuwe schema volgens O.A. 50298.
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Zie vorige bijlage, onderstreepte paragraaf voor het ultimatum.
308
IDZ nam dus ook een spraakfiguur over uit de strijd tussen Boer en Brit (1899-1902).
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thans niets meer zeggen, doch wel kan ik u mededeelen, dat dit toestel binnenkort door groote fabrieken
(hier en in ’t Buitenland) op de markt gebracht zal worden, zoowel compleet als in chassisvorm.
Het fabricatie-recht is door octrooien en octrooi-aanvragen gedekt.
Dit toestel kan een machtig strijdwapen zijn in de zware concurrentie met de groote concerns en
tegen de radio-distributie, omdat het buitengewoon economisch is en laag in aanschaffingsprijs kan zijn
voor den gebruiker.
Zoodra de exploitatie-mogelijkheden voldoende overwogen zijn, wat uitteraard pas na den 18den
Juli in positieven zin kon geschieden, zullen de B.O.R.N. en N.B.R.-leden nadere bijzonderheden
vernemen.

BIJLAGE 25
„De interpretatie der Octrooi-rechten”, door I.D.Z., Technisch Redacteur,
in „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 31, 31 Juli 1931.309
Bij het nasnuffelen van oude correspondentie betreffende octrooi-kwesties, die zich voorgedaan
hebben bij diverse leveranties, vond ik een belangrijk stuk in mijn archief, dat in verband met de huidige
octrooi-kwestie van actueel belang is.
Toen door de Nederlandsche Regeering aan mijne Firma ultimo 1923 opdracht verleend zou worden
tot den bouw en de levering van een complete Radio- Zend- en Ontvanginstallatie ten behoeve van het
Koninklijk Nederlandsch Metereologisch Institiuut te De Bildt, trachtte „Telefunken” dit op het laatste
oogenblik te verhinderen, door een dreigbrief te schrijven aan het Ministerie van Waterstaat. Hierin was
de mededeeling vervat, dat wanneer de opdracht aan mijne Firma verleend zou worden, Telefunken
beslag zou leggen op het Station wegens vermeende inbreuk op 3267 (Meissner-Octrooi).
Daar er nog slechts weinige dagen in het oude jaar resten, diende de Regeering met het oog op de
gevoteerde subsidie (welke geldend was tot ultimo 1923) snel te besluiten, doch tevens wenschte de
Regeering geen moeilijkheden te ondervinden gedurende den bouw van het Radio-Station door een
inbreuk-procedure.
Bijgevolg werd mij telefonisch verzocht, ter vermijding van moeilijkheden, aan Telefunken de 10%
licentiegelden te betalen anders kon de opdracht niet verleend worden.
Dit ging mij toch wel een beetje ter ver, daar ik in het geheel niet overtuigd was licentie aan
Telefunken te moeten betalen, te meer waar Telefunken mij daarover nimmer mondeling of schriftelijk
bericht had, doch dit uitsluitend als politiek dreigement aan het Ministerie van Waterstaat had
uitgespeeld om te trachten zelf die opdracht te verkrijgen.
Waar het hier ging om een opdracht van een kleine f 12.000.-, zou Telefunken een groot deel van de
winst hebben opgestreken, alléén door de politieke manoeuvre.
Mijn omgaand telefonisch antwoord aan het Ministerie van Waterstaat was dan ook kort maar
krachtig, n.l. dat als Z. Ex. zich door zoo’n dreigement van Telefunken zou laten weerhouden om de
opdracht voor onze firma te teekenen, dat ik den volgenden dag beslag zou laten leggen op het groote
Radio-Station te Kootwijk door Telefunken geleverd, wegens vermeende inbreuk op mijn octrooien.
De uitwerking van dit dreigement had tot resultaat dat Z. Ex. de opdracht teekende, terwijl ik mij
verplichtte om licentie te betalen aan Telefunken voor dat gedeelte van den zender, waarop hun
terugkoppel-octrooi 3267, recht zou blijken te hebben.
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Op mijn advies heeft men toen een tijdroovende procedure vermeden. Dit advies was gebaseerd op
de volgende overwegingen.
Wanneer de zaak tot vaststelling van inbreuk op 3267 bij de Rechtbank aanhangig zou worden
gemaakt, dan zouden de Rechters allicht het advies inwinnen van den Octrooiraad.
Welnu, toendertijd ressorteerde de Octrooiraad onder het Ministerie van Waterstaat en dus kon de
Minister veel sneller deze kwestie beslechten door direct aan den Octrooiraad advies te vragen, zooals
dan ook met goedvinden van partijen is geschied. Een afschrift van dit merkwaardige stuk, waarin vele
belangrijke gegevens vermeld staan, geef ik hier in extenso.310
Proceskosten waren hierdoor nihil, de vereerende opdracht van de Regeering voor het K.N.M.I.
Station kreeg ik, terwijl Telefunken tot de teleurstellende ontdekking kwam, dat hun octrooi 3267
geblokkeerd was door dat van de G.E.C. No. 8541 (hetwelk inmiddels vervallen is, omdat Philips
verzuimd heeft de jaarcijns op tijd te betalen).
Het moet echter Telefunken met eere nagegeven worden dat zij nimmer meer eenige actie voor 3267
hebben gevoerd, na de politieke streek ultimo 1923. Telefunken heeft zich royaal bij de uitspraak van
den Octrooiraad neergelegd. Daaraan had Philips in de huidige octrooi-strijd voor scheidslieden een
voorbeeld kunnen nemen!
Ik vestig hierbij vooral de aandacht op de preciese motiveering ten opzichte van de Conventie van
Bern. (Afschrift.)
’s-Gravenhage, den 6den Febr. 1924. Octrooiraad.
Bericht op schrijven van: 20 December 1923, No. 5249, Afd. Scheepvaart.
Betreffende: aanschaffing radiotelefoniestation.
Aan Zijne Excellentie den heer Minister van Waterstaat.
Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven, heeft de Centrale Afdeeling van den
Octrooiraad de eer Uwe Excellentie mede te deelen, dat naar ons oordeel door het gebruik van het
octrooi van de Nederlandsche Radio Industrie No. 6976 welhaast zeker gebruik gemaakt zal worden van
een teruggekoppelde genereerende lamp en daardoor inbreuk op het octrooi No. 3267 (MeissnerOctrooi), staande te name van de „Gesellschaft für Drahtlose Telegrafie” (Telefunken). Bij de
uitvoeringsvoorbeelden van de uitvinding van de Nederlandsche Radio Industrie, welke in het
octrooischrift No. 6976 worden gegeven, wordt dan ook inderdaad inbreuk gemaakt op het MeissnerOctrooi. Echter is door Onzen Raad ook een octrooi verleend aan de General Electric Cy. (OctrooiNo.
8541) eveneens gericht op de teruggekoppelde genereerende lamp. De aanvrage, die tot dat octrooi
leidde, werd ingediend, nadat octrooi No. 3267 reeds verleend was en zou dus in normale
omstandigheden niet tot een octrooi hebben kunnen leiden. Echter is op 30 Juni 1920 te Bern een
internationaal verdrag tot stand gekomen, tot welk verdrag Nederland is toegetreden, waarvan art. 1
bepaalt, dat de termijn om een aanvrage in te dienen onder beroep op een recht van voorrang (welke
termijn normaal één jaar is, zie art. 14 van de Conventie van parijs, zooals gewijzigd te Washington in
1911 en art. 7 van onze wet), wordt vertleend tot ultimo Maart 1921, indien bedoelde termijn op 1
Augustus nog niet was afgeloopen, op grond van deze bepalingheeft het General Electric Cy. nog in
1919 een aanvrage kunnen indienen, met een voorrang van 29 October 1913 af. Hierdoor heeft de
General Electric Cy. derhalve voor haar uitvinding een octrooi gekregen ouder dan dat van Telefunken,
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waardoor het octrooi van Telefunken waardeloos geworden zou zijn, indien niet in het genoemde
Arrangement van Bern een bepaling voorkwam (art. 1, laatste zin), luidende: Zij zullen het genot
hunner rechten behouden, hetzij persoonlijk hetzij door elken vertegenwoordiger of licentiehouder, aan
wien zij die mochten hebben afgestaan vóór de inwerkingtreding der tegnwoordige schikking, zonder op
eenige wijze te kunnen worden aangesproken of vervolgd als namaker.
Hiermede wordt gezegd, dat, voorzoover zij reeds gebruik maken van hun rechten, hetzij
persoonlijk, hetzij door derden, zij hiemede kunnen voortgaan doch bijv. geen licenties meer kunnen
verleenen na de inwerkingtreding van bedoeld arrangement (30 September 1920). Hieruit volgt, dat de
Radio Industrie zich niet tot Telefunken kan wenden voort een licentie.
Wat de General Electric Cy. betreft, welke zonder eenigen twijfel bekend is met het octrooi van de
Telefunken, deze maatschappij schijnt geen genoegzaam belang te hebben om haar rechten door den
Rechter te doen afpalen van die van Telefunken, zoodat afgewacht moet worden of zij zal ageeren tegen
de inbreuk op haar octrooi door de Radio Industrie, in welk geval de Radio Industrie tegenover haar zou
komen te staan, in dezelfde positie, waarin zij verondersteld werd te staan tegenover Telefunken.
Waar de zaken zoo staan, meent onze Raad dat de Nederlandsche Radio Industrie geacht moet
worden gerechtigd te zijn een afwachtende houding aan te nemen.
Namens de Octrooiraad,
Centrale Afdeeling,
(get.) Onleesbaar, Voorzitter.
Bij de beoordeling van de rechten der octrooien 10581, 10999, 7398, 13345, 7684 spelen de data van
indiening een groote rol, ten gevolge van de Conventie van Bern en wel ten opzichte van de octrooien,
waarvan het recht op de verlengingstermijn (tot ultimo Maart 1921) reeds was verstreken (n.l. op 1
Augustus 1914).
Octrooien als bij voorbeeld bovengenoemde, pretendeeren voorrang van 29 Oct. 1913 af, (10999,
10581, 7398, 13345) terwijl deze pas ingediend zijn op 3 of 4 Maart 1921 (10999, 10581), resp. 4 Maart
1923 (13345) of 20 Augustus 1920 (7398).
Oudere Octrooien, die bijvoorbeeld reeds hier of elders waren ingediend vóór 1 Augustus 1913 en
waarvan dus op 1 Augustus 1914 het recht op dee verlengingstermijn (tot ultimo Maart 1921) was
verstreken, werden hierdoor sterk gehandicapt.
Bij de behandeling van de later ingediende Octrooiaanvragen zooals 10999, 10581, 7398, 13345,
7684 zal de Octrooiraad hier te lande echter zonder twijfel degelijk rekening hebben gehouden met de
rechten der reeds lang bekend zijnde octrooien, zoodat van de oorspronkelijke aanvrage vele pretenties
en conclusies sterk beknot zijn geworden en teruggebracht tot een duidelijke begrenzing der rechten,
neergelegd in de bekende doch simpele conclusies van bovengemelde octrooien.
Zoo is het gegaan met het beruchte Langmuiroctrooi 13345, dat aanvankelijk de cascadeschakeling met transformatoren, smoorspoelen en weerstanden als koppelelementen heeft willen
claimen.
Het bleek echter dat die cascade-schakeling reeds 2 jaren eerder bekend was geworden en vastgelegd
o.a. in een Fransch Octrooi No. 456.788 (Telefunken) en een Amerikaansch Octrooi No. 995.126 (Lee
de Forest).
Uit épis voor de bekende geleerde Langmuir heeft men toen het schamele restje van een weerstand
in de plaatketen als koppelelement laten bestaan, omdat dit niet uitdrukkelijk in de oudere octrooien was
vermeld.
Uit de leerboeken van dien tijd kan men echter thans nog lezen, dat een weerstand als zoodanig een
bekend element was.
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Om 13345 thans als pioniersoctrooi voor weerstandversterking op te werpen, komt daarmede in zeer
eigenaardig licht te staan.
Het verwarrende in de bijbehoorende beschrijvingen van 10999, 10581, 13345, en zelfs 8541 is dit,
dat al deze diverse schakelingen inderdaad tegelijk als één aanvrage zijn ingediend, (zie opschrift
13345), zoodat men de omschrijvingen voor de gesplitste aanvragen heeft moeten bijwerken en
omvormen, om deze eenigszins te kunnen aanpassen. Hierin komen dikwijls uitdrukkingen en
aanduidingen voor, die bij één der andere octrooien thuis behooren!
Het interpreteeren der octrooirechten uit die omschrijvingen kan daardoor tot veel te ruime
uitleggingen aanleiding geven, welke in strijd zijn met de meer preciese begrenzing vervat in de
eigenlijke conclusies.
Bij het Ned. Octr. 10155, dat ook als basispatent voor weerstands-versterking wordt opgeworpen is
het al heel zonderling toegegaan. Van het oorspronkelijke Fransche patent is bij de „vertaling” voor de
Nederlandsche aanvrage vrijwel niets overgebleven en zijn hierin veel uitgebreidere pretenties in de
beschrijving en conclusies „ingemoffeld”. Men heeft het echter niet durven bestaan om de
bijbehoorende schema-teekening te wijzigen, zoodat daarin alléén nog overduidelijk te herkennen is,
dat de oorspronkelijke uitvinder bedoeld heeft een cascade-schakeling van detectors gekoppeld door
weerstanden en condensators te claimen. Wanneer men het schakelschema goed bekijkt, dan zal men tot
de conclusie komen dat de basisspanning voor de diverse roosters alléén positief kan zijn en nooit
negatief!, m.a.w. geen H.F. of L.F. versterking dus uitsluitend een cascade-detectie, en desondanks ..?
Men kan echter de moeite nemen om het origineele Fransche octrooi van Léon Nicolas Brillouin en
Georges Armand Beauvais van 27 Maart 1916 er even op na te lezen om te constateeren, dat hierin ook
alleen een cascade-detectie wordt geclaimd.
De Nederlandsche vertaler heeft echter, blijkbaar met voorbedachten rade, kans gezien om in de
beschrijving een veel ruimere strekking te verwerken.
Men vraagt zich alleen af, hoe het mogelijk was, dat onze secure, voorzichtige Octrooiraad zich zóó
bij den neus heeft laten nemen!
En dan is er nog 7398 waarover reeds veel te doen is geweest. In het Arbitrage-geding Philips–de
Raadt heeft Philips de meest uitgebreide interpretatie gelanceerd n.l. (woordelijk): „In het Ned. Octrooi
7398 wordt het beginsel van terugkoppeling bij het ontvangen van hoogfrequente signalen ingevoerd.
Het octrooi behelst de algemeene gedachte, om een gedeelte der versterkte stroomen terug te voeren
naar den ingangsketen en daardoor een versterkte werking te verkrijgen.”
Het college van Scheidslieden heeft in de schriftelijke uitspraak van 16 Maart 1931 daarop als volgt
geantwoord:
„Ten aanzien van Octrooi 7398.
Overweging 8: „dat scheidslieden niet onderschrijven de door Philips in zijn verzoekschrift op
blz. 4 kenbaar gemaakte opvatting, dat zijn octrooi beschermt:
„de algemeene gedachte, om een gedeelte der versterkte stroomen terug te voeren naar den
ingangsketen en daardoor een versterkte werking te verkrijgen.”
maar van meening zijn, dat door het octrooi zekere toepassingen van terugkoppeling worden
beschermt;
Overweging 9: „dat scheidslieden tot deze overtuiging zijn gekomen, omdat noch in de conclusies,
noch in de beschrijving van het octrooi de algemeene gedachte van terugkoppeling als zoodanig gesteld
wordt en omdat de beschrijving op bepaaldelijk aangegeven en omschreven ontvanginrichtigen
betrekking hebben.”
Overweging 10: „dat scheidslieden in deze overtuiging worden gesterkt door de omstandigheid, dat
de stand van de radio-techniek ten tijde van den voorrangdatum (29 October 1913) van het Octrooi
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No. 7398 het stellen van het algemeene beginsel van terugkoppeling wèl toeliet, hetgeen blijkt uit het
feit, dat Marconi’s Wireless Tel. Comp. Lim. en Ch. S. Franklin op 12 Juni 1913 in Engeland een
octrooi (no. 13636) hebben aangevraagd en op 11 Juni 1914 hebben verkregen, waarin bewoordingen,
welke geen twijfel laten, de door Philips bedoelde algemeene gedachte van terugkoppeling in een
ontvanginrichting, als de uitvinding volgens dat octrooi wordt aangemerkt;”:
Hier hebben wij een merkwaardig feit ten opzichte van de Conventie van Bern.
Het Britsche Octrooischrift 13636 was reeds op 12 Juni 1913 aangevraagd en bij den normaal
geldenden termijn van één jaar was dus op 12 Juni 1914 de tijd voor indiening der aanvrage in andere
landen verstreken (met beroep op recht van voorrang).
Ware het B.O. 13636 op 12 Augustus 1913 aangevraagd dan zou dus volgens de Conventie van
Bern de termijn van indiening met recht van voorrang verlangd kunnen zijn geworden tot ultimo Maart
1921, zoodat dan dit octrooi thans ook nog geldend zou geweest zijn.
Het Armstrong octrooi 7398 is 20 Augustus 1920 ingediend en kon gebruik maken van de
desbetreffende bepaling in de Conventie van Bern, omdat een voorrang van 29 October 1913 (Amerika)
(dus meer dan 4 maanden nà het B.O. 13636) gepretendeerd werd.
Deze datum 29 october 1913 plus één jaar viel immers nà 1 Augustus 1914.
In normale tijden zou een octrooi als 7398 vermoedelijk niet eens meer verleend zijn, daar in het
B.O. 13636 de terugkoppeling van de plaat- op de roosterkring van een drie-electroden lamp in
algemeenen zin wordt geclaimd.
Na de indiening van 7398 kan dan ook alleen octrooi verleend worden voor zekere toepassingen
van terugkoppeling (zie overweging 8 en 9 geding Philips–de Raadt) en wel met de begrenzing zooals
in conclusie 1 van 7398 is omschreven:
„Draadlooze ontvanginrichting, waarin een andion dient als versterker en detector van de te
ontvangen golven, met het kenmerk, dat de plaatketen met de roosterketen is gekoppeld.”
Waaruit duidelijk blijkt dat terugkoppeling bij de H.F. lamp niet valt onder 7398 en zelfs dat
terugvoeren van energie uit de plaatkring van een detector op de H.F. keten voorafgaande aan de H.F.versterkerlamp evenmin onder 7398 valt.
In O.A. 50298 (toegepast in schema Idzerda-de Raadt) is een geheel andere methode toegepast om
dempingsreductie te verkrijgen, welke methode dan ook vrijgesproken is van inbreuk op 7398.
Maar .... wij hebben ook nog het vonnis N.R.W.-Philips, waarbij de Arbiters op 23 Dec. 1930 de
N.R.W. veroordeeld hebben, wegens vermeende inbreuk op 7398, omdat bij de H.F. lamp extrakoppeling tusschen rooster en plaatketen van die lamp geconstateerd was.311
De consequentie van deze uitspraak zou er toe leiden om terugkoppeling bij de H.F.-lamp als
inbreuk op 7398 te beschouwen.
De Arbiters in het geding Philips-de Raadt hebben deze zaak veel dieper onderzocht en de rechten
van 7398 teruggebracht tot de enge begrenzing van conclusie 1.
Wij moeten aannemen dat de Arbiters in het geding N.R.W.-Philips niet op het bestaan van het B.O.
13636 zijn gewezen, want daarin wordt juist de terugkoppeling tusschen plaatketen en
roosterketen bij een H.F.-lamp zeer duidelijk aangegeven, zoowel in de omschrijving als in de
bijbehoorende schemateekening (met een kristal als detector).
En omdat dit Octrooi B.O. 13636 voor de Conventie van Bern te vroeg was ingediend, is dit
inmiddels verloopen.

311

Als het geding Philips-N.R.W anders uitgevallen was geweest, en vooral ook punten 1 en 2 van het artikel in
voetnoot 198, zouden de consequenties op het Nederlandse radiobedrijf misschien onvoorstelbaar geweest zijn.
Alles vrij van inbreuk.......
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Omdat het ook oudere rechten had dan 7398, is dus de toepassing van B.O. 13636 volkomen vrij
m.a.w. terugkoppeling tusschen plaatketen en roosterketen bij een H.F.-lamp valt niet onder 7398,
n’en déplaise de uitspraak van Arbiters inzake N.R.W.-Philips!
Alhoewel de practische toepassing niet is aan te bevelen moet ik bovendien nog waarschuwen voor
het gebruik in een toestel met een detector en één of tweemaal L.F. omdat terugkoppeling bij de detector
valt onder 7398.312
Overigens is het bovenstaande een merkwaardig voorbeeld van de ingewikkelde problemen op
octrooigebied tengevolge van den oorlog annex de internationale regeling van de Conventie van Bern.
(Commentaar
JAdR):

door

Behalve wat er staat in
uitgaven
van
de
„BORN” weekblad, is
een afschrift van de
brief hiernaast het
enigste document wat
bij Instituut Beeld en
Geluid in Hilversum
bestaat over de werkzaamheden van Ir.
Idzerda
voor
de
B.O.R.N. Deze brief
is aangehecht bij een
„resume”
van
Ir.
Idzerda in Map 1,
envelop 13062.
De datum van de brief
staat er niet op.
Misschien werd deze
brief wel geschreven
naar aanleiding van het
artikel hierboven in
Bijlage 25.
Advocaat Bartels was
lang vóór 1930 al ten
dienste geweest van Ir.
Tasseron, in een aantal
gedingen tegen Philips.

312

Ik denk dat wat IDZ hier probeert te zeggen is dat de uitslag in het geding Philips-N.R.W. wel „onjuist” was,
maar dat het schema voor dat geding niet een goed schema was – in vergelijking met bv. zijn eigen O.A. 50298.
Hij aanvaardde hier ook het rechtsbeginsel dat op een arbitraal vonnis geen appèl mogelijk is.
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BIJLAGE 26
„Verslag van de vergadering van het Hoofdbestuur van den B.O.R.N., gehouden op Maandag
10 Augustus te Amsterdam”, in „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 33, 14 Augustus 1931.
Te 3 uur precies opent de Heer de Vries de vergadering. Met hem zijn aanwezig de heeren
Hirschfeld, v.d. Dussen, Terwal, de Raadt, v.d. Klooster, Petersen, Lelie en Mr. Van Rij. De Heer
Wallien zond bericht van verhindering. Voorts de Heer Beverlo als lid der Commissie in de Philips
(Idzerda) de Raadt-kwestie313 en de Heer Hekel voor eenige technische zaken.
De Heeren Izderda en Cleemputte berichtten, dat zij niet konden komen. De N.V. Philips
Gloeilampenfabrieken had geschreven dat zij niet op een vergadering van den B.O.R.N. aanwezig
konden zijn, zoolang niet het ultimatum van verleden jaar was ingewilligd.314
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken is
een schrijven van den Heer Hirschfeld, dat hij als Bestuurslid en lid bedankt. Verscheidene heeren doen
een beroep op hem om te blijven. De Heer Hirschfeld belooft, ter beschikking van de Vereeniging te
zullen blijven, echter niet als lid.
De actie der Leidsche Commissie tegen misstanden in den afbetalingshandel komt in bespreking.
De Heer v.d. Klooster deelt mede, dat Rotterdam de instelling van een soortgelijke commissie voor het
geheele land graag zou zien. Het Hoofdbestuur besluit, deze aangelegenheid onder de aandacht der
afdeelingsbesturen te brengen.
De Heer Hirschfeld wordt afgevaardigd naar de tentoonstelling te Berlijn, in verband met de daar op
23 Augustus te houden besprekingen tusschen afgevaardigden uit verschillende landen over
patentkwesties, de malaise, e.d.315
Het rapport inzake de Philips (Idzerda) de Raadt kwestie komt in bespreking. De Commissie wijst
er op, dat de Heer de Raadt alle inlichtingen heeft geweigerd.
De Heer de Raadt antwoordt, dat hij, als lasthebber van Ir. Idzerda, zich moest houden aan dezen
Heer, die hem verzocht niets te verklaren. Hij geeft thans, nu ook Ir. Idzerda heeft gesproken, zijn
lezing. Commissie en Hoofdbestuur constateeren, dat door de weigering van den Heer de Raadt het
rapport eenzijdig is geworden: dat nu nieuw licht op vele feiten is gevallen en dat de Commissie daarom
de zaak, aan de hand der nu verschafte gegevens, moet nagaan. Eenige misverstanden worden uit den
weg geruimd. Den Heer de Raadt wordt aangetoond, dat hij elken grond miste om in Radio-Electra
wantrouwend tegenover zijn medebestuurders te schrijven. De Heer de Raadt zegt, dat hij nooit iets
anders gewild heeft, dan samenwerken.316
Het Hoofdbestuur bespreekt vervolgens de verkoop van Philipsgoederen door eenige firma’s, ver
beneden de vastgestelde verkoopsprijzen, zooals dat de laatste dagen is gebeurd. Het gerucht loopt, dat
Philips hiervan weet – en dat dit zelfs bedoeld is, om voorraden op te ruimen, in verband met opheffing
van verschillende afdeelingen bij Philips. Sommige leden hebben vernomen, dat Philips zich in de
toekomst uitsluitend zal beperken tot de fabricage van gloeilampen en radio-ontvang- en zendlampen,
evenals vóór 1924.317
313

Dit was een interne Commissie in de B.O.R.N. om te proberen om iets te schikken tussen Opa en Philips.
Welk ultimatum was dit, en was dit een rede van de boycot?
315
Geen lid meer, geen bestuurslid meer, maar toch nog afgevaardigd naar het buitenland! Kostenbesparing?
316
Het lijkt hieruit alsof Opa wat te „voortvarend” was geweest, en dat het Hoofdbestuur hem hierover berispte.
317
Dit was misschien wel een afleidingstactiek van Philips, zodat het gerucht in Eindhoven zelf begonnen was.
Of een idee om van oude voorraad ontslagen te raken, voordat de nieuwe modellen in de winkels zouden komen.
Het was in ider geval niet waar, zoals de historie wel degelijk vermeld.
314
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Het Hoofdbestuur besluit, met Philips daarover zich te verstaan. Mocht er schade voor den handel
uit voortkomen, dan zullen er onmiddellijk ledenvergaderingen der afdeelingen worden aangevraagd,
om gezamenlijk tot het volgen van eenzelfde gedragslijn te besluiten. Het Hoofdbestuur overwoog
eenige voorstellen.
De Heeren v.d. Klooster en Hekel beklagen zich over gebleken ondeskundigheid van door de
kantonrechter benoemde Radio-deskundigen. Aan de afdeelingsbesturen zal worden gevraagd om een
lijst van theoretisch en practisch voldoende ervaren personen, om in geschillen over kwaliteit van
toestellen den Rechter te kunnen voorlichten. Zoodra die lijsten binnen zijn, zal het Secretariaat aan
Heeren kantonrechters een uitvoerigen brief over deze kwestie doen toekomen.
De Heer Hekel, die zijn blijdschap uitspreekt, dat de meeningsverschillen nu verdwenen zijn en alle
tijd voor practischen arbeid gebruikt kan worden, brengt de Redactie van „BORN” ter sprake. Het
Bestuur wil eerst de uitspraak van scheidsliden over het ontslag van den Hoofdredacteur afwachten318.
Eenige heeren dringen er op aan, dat er bij de leden voortdurend op gehamerd wordt, om alleen en
uitsluitend hun materialen te betrekken bij firma’s, die in den „BORN” adverteeren. Zij deelen mede,
dat een kleine groep bereid is, zich daartoe op boete te verbinden, en willen actie voor die gedachte
gevoerd zien. Het Hoofdbestuur zal de aandacht der Redactie daarop vestigen. Het steunt die gedachte,
maar meent, dat een strikte verbintenis niet noodig is. Het verwijst naar de houding van een groep, die
aan de Redactie van een ander Radio-vakblad mededeelde, dat haar blad niet meer van belang was voor
die groep, omdat dit blad de Bonden tegenwerkte.
De Voorzitter sluit dan de vergadering.

BIJLAGE 27
„Waarom een Commissie voor Vooronderzoek van Licentie-vrije Schema’s?” in „Techniek”,
door I.D.Z., Technische Redacteur, „BORN” weekblad, 2e Jaargang, No. 46, 13 November 1931.
In „BORN” No. 44 heb ik een overzicht gegeven van de resultaten in de licentie-strijd en betoogd
dat het thans hoog tijd wordt, dat er nu eindelijk een definitieve beslissing komt in de chaos van
interpretaties der octrooirechten van 10999, 10581, 7398, 13345, 10155, 7684 en 17950.
Met belangstelling heb ik de adhaesie-betuiging van Pk.319 gelezen in Radio-Electra van 7 November
en zal ik den heer Polak gaarne het plan voor een Commissie van Vooronderzoek toelichten, aangezien
Z.Ed. de motieven hiervoor niet duidelijk gebleken zijn.
Tot nog toe werd een willekeurig schema voor Arbiters gebracht (met uitzondering van dat van „de
Raadt” hetwelk „principiëel” werd voorgelegd).
Er zijn mij zooveel schema’s ter beoordeling voorgelegd, die ik maar niet eens in „BORN” heb
gepubliceerd, omdat de respectievelijke inzenders blijk geven van slecht georiënteerd te zijn op het
gebied van de octrooirechten niet alleen, doch bovendien schema’s in elkaar flansden, die met den
huidigen stand van de techniek in het geheel geen rekening hielden, m.a.w. te „primitief” waren, om er
de kosten en moeite van Arbitrage aan te verspillen. Soms werden schema’s voorgesteld die n.l. nog
nimmer waren uitgevoerd, doch waarvan een deskundige op het eerste gezicht reeds kon zeggen dat de
uitvoering groote moeilijkheden zou opleveren.
318

Het ontslag van J.J.L. van Zuylen betekende misschien dat IDZ, als Technische Redacteur, meer artikelen
schreef en liet publiceren. Tot wanneer hij die positie vervulde, is niet bekend. Daarvoor zou men de laatste
nummer van het weekblad moeten doorgaan.
319
Waarschijnlijk is deze „Pk” dezelfde persoon als „P.K.” in voetnoot 257, namelijk Ir. Max Polak.
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Daarbij komt dat de Bonden zich in den laatsten tijd terugtrokken voor de financiering van nieuwe
arbitrale beslissingen, terwijl de betreffende firma’s ook de eventueele kosten niet konden en zeker niet
wilden betalen.
De klein-industrie wil gaarne licentie-vrij bouwen, doch wil ook geen onkosten maken, zoodat de
licentiekwestie op een dood spoor is gekomen.
Teleurstellend is het zeker, wanneer wij nagaan hoe weinig positief de diverse arbitrale beslissingen
en deskundige adviezen tot nog toe zijn geweest.
Er zijn hierop enkele hoopvol-stemmende uitzonderingen, zooals de beslissing omtrent 7398 en
50298 in het geding Philips-de Raadt, doch inzake 10581, ook in dit geding, tasten wij nog in het
duister.
De Eindhovensche groot-industrie heeft daarna al hare troeven gezet op 10581 en is er tijdelijk in
geslaagd langs allerlei kronkelingen een definitieve beslissing tegen te houden.
Er is nog steeds een geding hangende tusschen Philips-v.d. Meulen (Groningen), waarvover pas kort
geleden een deskundig rapport is uitgebracht aan de Rechtbank te Groningen.320
Zoolang hierin nog geen uitspraak is gedaan, mag hiervan niets gepubliceerd worden, doch men zal
de handen ineenslaan als men de adviseerende conclusies onder de oogen krijgt, dat kan ik u nu reeds
wel verzekeren, aangezien ik het betreffende stuk in mijn bezit heb.
Dat in deze commissie van deskundigen geen jurist zitting had, is aanleiding geweeest dat de drie
technische deskundigen (met alle respect voor hun technische bekwaamheid) tenslotte in een technischjuridisch doolhof zijn terechtgekomen.
De Groningsche Rechtbank zal echter wel blijk geven, bij de uitspraak van het vonnis, dat de heeren
Rechters beter op de hoogte van de Octrooiwet zijn en den uitgang van dit nieuwe doolhof zonder
aarzeling weten aan te wijzen.
Laten wij dus rustig afwachten!
Intusschen kunnen wij maatregelen nemen voor het onderzoek van de schema’s met een licentie-vrij
„couleur”.
De nieuw te installeeren, commissie moet de schema’s die daarvoor eenige pretenties kunnen doen
gelden, onderzoeken op licentievrijheid en bovendien toetsen aan de practische bruikbaarheid.
Juist dat laatste komt bij arbitrage uitspraken in het geheel niet in aanmerking, terwijl toch de
practische waarde een voornaam factor is voor een licentie-vrije schakeling.
Wij hebben in elk geval rekening te houden met de reeds bestaande vonnissen in radiooctrooikwesties en voor de verdediging van een licentie-vrij schema zal alles afhangen van dan
systematischen opzet.
Deze voorbereiding vormt voor één persoon als deskundige een zeer zware opgaaf en bovendien wil
men wel eens een collega ontmoeten „om tegenaan te praten” zooals men dat zeer typisch uitdrukt – een
deskundige dus die de zaak ook eens van een ander standpunt weet te belichten, eene goede tegenpartij
vormt, zoodat men tenslotte de kern van de zaak veel scherper leert zien. Dat is dus de taak van de
technische Commissie van Vooronderzoek, die assistentie moet hebben van één of meer Juristen om
althans op dat terrein geen fouten te maken.
Zooals de zaken tot nu toe behandeld zijn is altijd de kwestie van inbreuk gesteld, dus geen
principieele uitspraak omtrent de rechten van een bepaald octrooi.
In het geding Philips-Schiere II heeft Philips in het technische pleidooi wel het verzoek gericht tot de
Arbiters om de rechten van 10581 af te bakenen, doch daar heb ik als gevolmachtigde van partij Schiere
tegen geprotesteerd omdat de opzet van dit geding op zeer zonderlinge fundamenten stond, wat u zich
320

Dit was dus niet een proefprocedure volgens de Hoofdovereenkomst. Een rapport van deskundigen aan de
Rechtbank is iets anders dan een vonnis door een technische Arbiter en twee juristen – zoals Opa’s derde proces.
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wel zult herinneren. De Arbiters hebben dit verzoek van de zijde van Philips geweigerd in betrachting te
nemen, daar dit buiten hun competentie viel, aangezien zij slechts te oordeelen zouden hebben over
eventueele inbreuk.
Ik vrees, in tegenstelling met den heer Polak, dat een Arbitrale uitspraak van de bewuste octrooien
omtrent de eigenlijke rechten een veel te omvangrijke taak zal zijn. Eenvoudiger zal het zijn eenige
beproefde schema’s aan Arbiters voor te leggen inzake eventueele inbreauk op de bewuste octrooien.
Doch juist daarom zal het noodig zijn dat eerst een keus gedaan wordt uit de beschikbare schema’s,
opdat na vrijspraak van inbreuk, deze schema’s direct geschikt zijn om in de practijk te worden
toegepast.
Wanneer thans iemand een schema ontwerpt, dan zijn er vóór- en tegenstanders; vooral de laatsten
staan direct klaar om eigenmachtig variaties in het schema aan te brengen, die een definitieve arbitrale
behandeling hopeloos maken.
Het is mij een onbegonnen werk gebleken om deze „varianten” te overtuigen, dat er door die
variaties juist weer inbreuk gemaakt wordt op de octrooien. Om deze tijdsverspilling te vermijden dient
een neutrale commissie te worden benoemd, die heeft te beslissen welke schema’s voor arbitrale
behandeling, inzake inbreuk, in aanmerking komen.
Daarna pas kunnen wij een opzet maken voor de verdediging en verdere uitwerking voor practische
toepassing.
Ten einde de werkzaamheden te kunnen bespoedigen, verzoek ik diegenen, welke denken een
bruikbaar licentie-vrij schema te bezitten, mij dit te willen toezenden, opdat de Commissie van
Onderzoek eenig verschillend materiaal kan worden voorgelegd.
Behalve over het door mij ontworpen schema voor B.O.R.N.- en N.B.R.-leden, bestaat nog het v.d.
Kolk-schema en naar ik meen een Radio-Record schema, doch daar ontbreken mij de gegevens van,
zoodat ik deze als nog gaarne zal ontvangen.
Indien er weinig animo voor bestaat on licentie-vrije schema’s in te dienen, dan gelieve men te
bedenken dat nà deze gelegenheid, geen tweede kans voor Arbitrage in het algemeen belang zal gegeven
worden, tenzij men zulks persoonlijk wil bekostigen.
Een tweede vraag is welke firma, die lid van B.O.R.N. of N.B.R. moet zijn, wil zich beschikbaar
stellen om over de te kiezen schema’s een arbitrage-geding aanhanging te maken? Dat men zich daar
spoedig voor opgeve!
Het meeste belang heeft een wisselstroomontvanger met 1 H.F.-lamp, een detector en een pentode
eindlamp, dus drie lampen met één gelijkrichtlamp. Alternatief met één of tweeknops-bediening en
dempingsreductie (eventueel zonder instelbare dempingsreductie), doch een practisch bruikbaar schema
dat grondig beproefd is en vergeleken in sterkte en selectiviteit met een gelijksoortig licentie-plichtig
schema.
Desgewenscht zullen de schema’s niet in „BORN” worden gepubliceerd vóór de uitspraak gevallen
is.
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BIJLAGE 28
„Als ’t U blieft niet.” (Ingezonden), uit „BORN” weekblad,
Jaargang 3, No. 8, 26 Februari 1932.321
De „BORN” van verleden week bevatte in de rubriek „Deze Week” een artikel van den hand van
den Heer Ph. L. H.(eyermans)322, dat veler gemoederen in beroering heeft gebracht.
Vooral om hetgeen er boven stond n.l.: „De Regeering neme maatregelen van verweer”, en den
oproep: „Eischt van Uw Regeering bescherming tegen deze vrijbuiterij uit het land van Koning Dollar”.
Men vraagt aan het Bondsbureau, of hier de meening der Bondsbesturen is weergegeven.
En dan is het antwoord kort: Neen! In geenen deele.
Maar eerst iets anders.
Het spreekt vanzelf, dat een blad als „BORN”, onder eigen, buiten de Bondsbesturen staande,
hoofdredactie en met medewerking van niet door die Besturen benoemde deskundigen; een blad, waarin
het officieele, eigenlijke Bondswoord slechts beluisterd wordt in de rubriek „Officieel”, wel eens meer
een artikel zal bevatten en heeft bevat, dat het inzicht der redactie en niet der Bonden weergeeft.
Dat is in het verleden zoo geweest (denk aan de artikelen, waarover Philips zich beklaagde); dat is
ook nu het geval.
Dat ik nu de pen opneem, om nadrukkelijk de meening der Bondsbesturen te stellen tegenover die
van de Heer Ph.L.H. vindt zijn oorzaak in deze twee feiten:
1o. de ongerustheid van velen, die om publicatie van het Bonds-inzicht nu vragen;
2o. het groote gewicht der in dat artikel behandelde vraag, in verband met de pogingen van bepaalde
zijde, om den radio-invoer gecontingenteerd te krijgen.
De Heer H. heeft zijn artikel geschreven, zonder zich den feitelijken toestand te realiseeren.
Laten we aannemen, dat zijn inzicht in Amerika’s houding juist is. Dat Amerika werkelijk klaar
staat om onze markt te overstroomen met radio-ontvangtoestellen en -lampen, voor zeer lagen prijs. Ik
heb geen reden dit gevaar als zoo dreigend aan te nemen.
Maar: we nemen het voor een oogenblik aan.
Dan ligt er tusschen dat voornemen en de uitvoering een, allen toestelbouwers welbekende, en
practisch niet te overbruggen kloof.
N.l. de octrooi-bescherming in Nederland.
Want in de laatste maanden hebben Amerikanen gepoogd, van een of meer importeurs,
importlicensies van Philips te verkrijgen, en die zijn geweigerd.
Het overstroomen der Nederlandsche markt kan dus practisch worden voorkomen door Philips. En
waar Philips officieel den prijs van zijn toestellen en lampen hoog houdt, naar algemeene klacht veel te
hoog, en dit trouwens ook wel verplicht schijnt, als men den Financieelen redacteur der Zakenwereld323
mag gelooven, daar dunkt ons de mogelijkheid wel uiterst gering, dat Philips de door Ph.L.H. geschetste
concurrentie zoo maar zou toelaten.
Voor contingenteering door eenigen Regeeringsmaatregel ten aanzien van ontvangtoestellen, bestaat
dan ook geenerlei aanleiding.
Maar een tweede vraag is: Ware prijsreguleering door toenemenden invoer niet gewenscht?
321

In deze brief bevraagtekent Mr. Van Rij iets wat door een nieuwe, onafhankelijke redactie geschreven was.
Zie voetnoot 45 waar de heer Heyermans genoemd wordt als spreker tijdens de stichting van de nieuwe
vereniging voor détaillisten.
323
Dit was een Nederlands zakentijdschrift dat in 1931 wel eens in „BORN” weekblad aangehaald werd.
322
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Die reguleering kan niet van de vrije bouwers uitgaan. Zij betalen een voor deze dagen te hooge
licentie: Zij moeten veel te dure lampen aanschaffen. Het percentage kosten, dat door deze twee
factoren wordt gevormd, is belachelijk en onmogelijk hoog geworden. Verlaging èn van den
lampenprijs èn van het licentiebedrag is dan ook hoogst noodzakelijk, wil de radioindustrie niet nog
meer de voorkeur van het radio-lievend publiek gaan genieten.
Het wachten op verlaging beteekent: wachten op het teeken uit Eindhoven. Nu de hele maatschappij
van haar hooge niveau afglijdt naar een zeer veel lager gelegen plan, is het – zeker bij de vervulling
eener betrekkelijk luxe behoefte waarin de Radio-bouwer voorziet – zaak om te zorgen, dat deze
behoefte-vervulling blijft binnen de mogelijkheden van het groote publiek. En de koorden der beurs
worden overal dichter geregen!
Als Eindhoven dat teeken niet vrijwillig geeft, omdat het niet kan of omdat het eerst versterking van
eigen marktpositie wil bereiken, dan zou een stootje van buiten, in plaats van een aanval op het bestaan
der vrije handelaren, wel eens hun redding kunnen beteekenen.
Èn voor de bouwers, èn voor de handelaars.
Dat zou de strijd tegen de zoogenaamden knoeihandel hoopvol doen worden. Want van „dumping”
gesproken: worden er bij sommige Nederlandsche handelaars voor Nederlandsche toestellen geen
prijzen genoteerd, die den door Ph.L.H. genoemden prijs voor Amerikaansche toestellen (en dat is
grossiersprijs) benaderen?
De Radiohandel zal zich moeten instellen op de gedachte: dat het eigen bestaan veel meer
afhankelijk is, voor den toekomst, van een goedkoope levering dan een prijzenafspraak, of ander
kunstmatig ingrijpen, dat het publiek zou dwingen, belangrijk minder orders af te geven dan mogelijk
zou zijn bij lagen, nog loonenden, prijs.
Een ingrijpen als Ph.L.H. vroeg, is dus onnoodig. De mogelijkheid, om dezen import te beletten,
bestaat reeds.
Het is ook ongewenscht. In zeer hooge mate.
Voor zoover het zich tot onderdeelen en lampen zou uitstrekken, omdat het
1o. de bij de licentie-overeenkomst verworven positie nog meer zou verzwakken,
2o. den handel in alles afhankelijk zou maken van één groote onderneming.
Naar ik vernam, is het bij contingenteering niet wel mogelijk onderscheid te maken tusschen:
a. onderdeelen die in Nederland niet vervaardigd worden,
b. onderdeelen, die in Nederland niet loonend (en dus te duur, zelfs al ware de heele Nederlandsche
markt beschikbaar) vervaardigd kunnen worden,
c. onderdeelen, die in Nederland wel – en tegen concurreerenden prijs – vervaardigd worden.
Hebt gij er behoefte aan, straks voor Uwe onderdeelen belangrijk duurder uit te zijn dan nu (zie de
gevolgen der textiel-contingenteering) of te biecht te komen bij een leverancier, die U om niet-zakelijke
redenen op een privé-zwarte lijst plaatst?324 Of om Uw handel in onderdeelen evenzeer beperkt te zien
door contingenteering (of te langzame levering) als thans die in Uw toestellen? Of om niet het beste
voor Uw handel te ontvangen, daar gij geen keus meer hebt te doen?
Met de mogelijkheid van prijsstijging van Uw productiekosten tegenover prijsverlaging van
sommige producten?
Contingenteering, laat Ph.L.H. dat goed beseffen, zou, na den strijd van 1929/1930, den nekslag
voor den vrijen handel en bouw beteekenen.
Dan nog liever invoer, die via den handel zou gaan!
Mr. C. VAN RIJ.
324

Goudsche Radio Industrie stond toen al op de zwarte lijst van Philips – zie Bijlage 30.
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Noot der Redactie.325
Het bovenstaand artikel van den geachten inzender, dat zich geheel wijdt aan de bestrijding der
contingenteering, is voor ons een bewijs, dat Mr. van R. de bedoeling van ons schrijven in „BORN” No.
7 geheel verkeerd heeft opgevat. Wij schreven over Amerikaansche Dumping. Onnoodig te zeggen, dat
Dumping met Contingenteering alsoluut niets te maken heeft en zelfs op geheel andere wijze moet
worden bestreden. Ieder, die de beide artikelen rustig leest, zal toch zeer zeker tot de conclusie komen,
dat ze geen enkele betrekking tot elkaar hebben, doch geheel naast elkaar loopen.
De beide in de aanhef door schrijver geincrimineerde uitdrukkingen klinken buitengewoon ernstig,
gerukt als ze zijn uit het zinsverband. Wij handhaven uitdrukkelijk onze opinie, dat wanneer bewezen
kan worden, dat Dumping plaats heeft, hiertegen scherpe maatregelen ook van de zijde der Regeering
noodig zijn. Omtrent de Contingenteering staan wij aan de zijde van den geachten inzender, getuige
onze leader in dit nummer. Wat betreft de wenschelijkheid door Mr. van R. geuit omtrent
overstrooming der Nederlandsche markt door Amerikaansche ultra-goedkope toestellen: „Heeft de
geachte inzender zich wel gerealiseerd, dat wanneer morgen deze toestellen in Holland verkrijgbaar
zullen zijn tegen bijv. ƒ 60.– per compleet toestel, ze overmorgen in de winkels der knoeihandelaren
geprijsd zullen staan voor ƒ 65.–, dus met slechts ƒ 5.– winst? Waar blijft op deze wijze de
mogelijkheid eener broodwinning voor den bonafiden handel? Dit kon de doodsklok voor den geheelen
Radiohandel wel eens inluiden.
Dat de prijzen der lampen moeten en kunnen worden verminderd, is niet alleen wenschelijk, doch
zelfs noodzakelijk, en wij sluiten ons bij dezen wensch van Mr. van R. geheel aan; doch dat de
Radiobouwer in een betrekkelijk-luxe behoefte voorziet wil er bij ons niet in. Wij beschouwen het
bezit van een luisterpost voor elk huisgezin als een beslist noodig middel ter bevordering van de
intellectueele en algemeene ontwikkeling harer leden, en dus in geen geval als luxe. Men kan bij brood
alleen niet leven.
(Commentaar door JAdR):
Een artikel „Impressies van de Raelgra”
werd in „BORN” weekblad Jaargang 3
No. 8 geschreven door een zekere
„W.A.A.G.” die de beurs „alleszins
bevredigend en bemoedigend” vond, en
afsloot met de zin „Realgra, excelsior!”

326

325

Maar ..... heel raar, want in zijn
artikel werden de twee bonden
N.B.R. en B.O.R.N. niet eens
genoemd als organizeerders van deze
beurs. De bonden waren toen zeker
al zo disfunctioneel dat het niet de
moeite waarde was. En „BORN”weekblad was ook al bijna dood.

Ik weet niet wie in Februari 1932 de redacteur van „BORN” weekblad was, misschien wel W.A.A.G. (en ik
heb geen idee wie dat was). Of werd dit antwoord geschreven door een redactie-commissie?
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BIJLAGE 29
„De bonden contra Philips”, in „BORN” weekblad, laat Februari 1932(?).327
Onderstaand berichtje ontleenen wij aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
DE BONDEN IN DEN RADIOHANDEL EN PHILIPS.
De Burgerlijke kamer van de rechtbank alhier heeft vandaag vonnis gewezen in de zaak van den
Nederlandschen Bond van Radiohandelaren (N.B.R.) en den Bond van Ondernemers in de Radiobranche
in Nederland (B.O.R.N.) contra Philips Gloeilampenfabriek en Philips Radio.
Op grond van een tusschen de Bonden en Philips gesloten overeenkomst betreffende het z. g.
licentiegeschil had Philips zich door het orgaan van de Bonden verschenen artikelen van
hoofdbestuursleden en van den hoofdredacteur van het orgaan, benadeeld achtende, een uitspraak van
een commissie van arbitrage, zooals in die overeenkomst bepaald, gevraagd over dese kwestie. Philips
had daarbij van de Bonden een schadevergoeding geeischt.
Arbiters hadden in dezen Philips in het gelijk gesteld en schadevergoeding toegewezen.
Tegen de arbitrale uitspraak waren de Bonden bij de rechtbank in verzet gekomen, vernietiging
daarvan eischende.
De rechtbank heeft eischers (de Bonden) in deze vordering niet ontvankelijk verklaard en hen
veroordeeld in de kosten van het geding.
Hoewel een onzer collega’s reeds gemeend heeft deze aangelegenheid in den breede in een der
vakbladen te moeten bespreken, zullen wij alvorens in deze aangelegenheid een nader oordeel uit te
spreken wachten tot afschrift van het vonnis in ons bezit is. Wij komen dus nader op deze
aangelegenheid terug.
(Commentaar door JAdR): Nadat de B.O.R.N. op 8 Maart 1933 in staat van faillissement was
verklaard, werd het de taak van de Curator, Mr. C.P. Kalff, om het boeltje op te ruimen. De volgende
inlichting hierover heb ik overgenomen van wat ik ontving van het Noord-Hollands Archief te Haarlem:
1. Op 15 December 1933 schreef de Curator een Boedelbeschrijving, na een verschijning van Opa,
„zynde ten tyde van de faillietverklaring het eenig overgebleven bestuurslid van den B.O.R.N. Deze
verklaarde, dat volgens zyn beste weten tot den faillietten boedel behooren:
• een bedrag van ƒ 60.- als saldo bij de Gemeente-Giro te Amsterdam, welk bedrag inmiddels door
den curator is ontvangen, en onder hem berust;
• een groot aantal uitstaande vorderingen voor ongeïnde contributie voor de jaren 1931, 1932 en
1933 op de leden van den B.O.R.N. De desbetreffende administratie is aan den Heer de Raadt
onbekend, daar deze ten tyde van de faillietverklaring nog berustte bij een voormalig adjunctsecretaris Mr. C. Van Ry. Dientengevolge is de Heer de Raadt niet in staat het bedrag dier
uitstaande vorderingen nauwkeurig op te geven.
• een klein bedrag als saldo bij de Postgirodienst.
326

Dit artikel uit Het Vaderland, 25 Februari 1932, beschrijft een beurs gehouden op Maandag 22 Februari. In
„BORN” weekblad, Jaargang 3 No. 8, 26 Februari 1932, werd er ook een artikel aan gewijd.
327
Vlak naast dit overgenomen artikel staat een kort bericht dat te Rotterdam werd opgericht de Nederlandsche
Vereeniging van Détaillisten in de Radiobranche, met de heer C.M. v.d. Klooster als voorzitter en de heer G.J.M.
Petersen als secretaris – allebei gewezen B.O.R.N. bestuursleden, die misschien toen uit de B.O.R.N. bedankten.
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De Heer de Raadt verklaarde verdere activa niet te weten en het bovenstaande naar beste weten en
waarheid te hebben opgegeven.”
2.
Op 15 December 1933 maakte de Curator ook een Lijst van Voorloopig Erkende
Schuldvorderingen op. Hiervolgens waren er de volgende crediteuren:
Namen der crediteuren

Aard der Vorderingen
Preferent

J. Duurentydt, fa. H.R.
Smith (Gem. Mr. W.A.
Moerel)
J.P. Lelie (Gem. Mr. C.J.
Pické, Arnhem)
Nederlandsche
Radiowerken
Fa. Ridderbos & van Dijk
Vereenigde Octrooibureaux
N.V.
N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken (Gem. Mr. J.L.
Hamming, Eindhoven)

Kosten
proefprocedure
contra N.V. Philips, welke
voor rekening van den
B.O.R.N. komt voor de helft
idem idem

Bedrag
Concurrent
ƒ 709.95

ƒ 260.80

idem idem

ƒ 207.00

idem idem
verrichte diensten

ƒ 975.00
ƒ 60.00

ingevolge arbitraal vonnis
voor hoofdsom en kosten,
en diverse andere kosten
o.a. van faillissementsaanvrage

ƒ 45.00

ƒ 4537.07

N.V. Philips’ Radio
(Gem. Mr. J.L. Hamming,
Eindhoven)

ingevolge arbitraal vonnis
voor
hoofdsom
en
proceskosten, en diverse
andere kosten

ƒ 4537.07

J. de Raadt, Gouwe 17

salaris en voorschotten als
gesalarieerd bestuurslid
salaris en voorschotten als
gesalarieerd bestuurslid, en
salaris en voorschotten als
advocaat voor voor rekening
van den B.O.R.N. gevoerde
procedures
Totaal:

ƒ 1838.80

Mr. C. Van Rij

Nagekomen vordering:
Mrs. Schorer & Wesseling

Bemerkingen

ƒ 524.42

ƒ 1840.92

ƒ 569.42

ƒ14966.92

salaris en voorschotten in
diverse procedures

Pref. ex art. 1195 1e. B.W.
Voor een bedrag van ƒ 669.25
wordt eveneens preferentie ex
art. 1195 1e B.W. ingeroepen,
welke
preferentie
wordt
betwist.
Het bedrag van
ƒ 669.25 zyn kosten van 14
gelegde executoriale derden
beslagen, zoodat deze kosten
niet voor een algemeene
preferentie op alle onderdeelen
van den boedel in aanmerking
komen.
Voor een bedrag van ƒ 669.25
wordt eveneens preferentie ex
art. 1195 1e B.W. ingeroepen,
welke
preferentie
wordt
betwist. De gronden dezer
betwisting zyn dezelfde als by
de vordering der N.V. Philips’
Gloeilampenfabrieken.

Pref. ex art. 1195, 4e B.W.

ƒ 2270.48

3. Op 22 December 1933 was er een Verificatievergadering, voor Mr. B. De Gaay Fortman, Rechter
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in de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. In het Proces-Verbaal van die vergadering werden de 2
x ƒ 669.25 vorderingen van Philips voorwaardelijk als preferent erkend, „onder de voorwaarde dat,
indien bij gerechtelijk gewijsde wordt beslist in de reeds aanhangige renvooiprocedure betreffende de
door de creditrice ingeroepen preferentie krachtens voormeld artikel voor een gelijk bedrag der
vordering, door de creditrice ingdiend in het faillissement van den Nederlandschen Bond van
Radiohandelaren (N.B.R.) welke preferentie door den Curator in dat faillissement op gelijke gronden is
betwist, dat die vordering preferent is krachtens art. 1195.1 B.W.”
Op diezelfde datum (22 December 1933) schreef Mr. C.P. Kalff ook een Verslag over het
Faillissement van den B.O.R.N. van vier bladzijden, dat misschien wel door Opa gebruikt werd toen
hij anderhalf jaar later „De Galg van Eindhoven” begon te schrijven::
By vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, Eerste Kamer d.d. 8 Maart 1933 is in
staat van faillissement verklaard de Bond van Ondernemers in de Radiobranche in Nederland, de
B.O.R.N. Deze Bond, die begin Januari 1930 werd opgericht had hoofdzakelyk ten doel om verweer te
voeren tegen de beweerde misbruiken, die N.V. Philips te Eindhoven zou maken van de aan haar
toekomende octrooien. Deze stryd tegen Philips heeft de B.O.R.N. gevoerd in samenwerking met den
Nederlandschen Bond van Radiohandelaren, welke laatste bond reeds eenige jaren bestond, doch die ten
tyde van de oprichting van den B.O.R.N. een geheel nieuw bestuur kreeg. In April 1930 is de heer Mr.
C. Van Ry als gesalarieerd adjunct-secretaris van de beide bonden aangesteld, en hy is steeds als schakel
tusschen de bonden opgetreden.
In 1929 en 1930 is Philips begonnen tegen de radiohandelaren, die z.g. eigenbouwers waren, d.w.z.
die zelf ook toestellen bouwden, in rechte op te treden op grond van het feit, dat deze bouwers volgens
Philips gebruik maakten van octrooien van Philips, zonder dat die bouwers daarvoor licentie van Philips
hadden.
Om deze maatregelen van Philips tegen te gaan, zyn door de bonden langdurige onderhandelingen
met Philips gevoerd, waarby de tusschenkomst van de Regeering ook is ingeroepen. Het resultaat van
deze onderhandelingen is geweest, dat tenslotte tusschen Philips en de bonden een z.g. licentieovereenkomst gesloten werd, waarby Philips onder zekere voorwaarden en tegen betaling van bepaalde
bedragen als licentie toestond, dat de leden van de bonden gebruik maakten van de octrooien van
Philips. By deze overeenkomst werd tevens overeengekomen dat er eenige proef-procedures gevoerd
zouden worden tusschen Philips en eenige bepaalde leden van den B.O.R.N. om te doen uitmaken, of
inderdaad de bouwers gebruik hadden gemaakt van octrooien van Philips. Deze proef-procedures zyn
gevoerd, en zyn alle door Philips gewonnen. Volgens het contract met Philips, waren de leden tegen wie
de procedures gevoerd werden, aansprakelyk voor de proceskosten, en deze leden zyn dan ook door
Philips tot betaling dier proceskosten aangesproken. Deze leden hebben voor de door hun betaalde
kosten aan Philips een vordeering op de bonden en komen dan ook als crediteuren in het faillissement
op.
Inmiddels had Philips tegen de bonden zelf een arbitrage aanhangig gemaakt op grond van een
beweerde overtreding van de hierboven genoemde overeenkomst, in welk geval de overeenkomst
arbitrage voorschreef. Deze arbitrage is door de bonden verloren en ookhet hooger beroep van het
arbitraal vonnis bij de Rechtbank en het Hof is afgewezen. Dientengevolge heeft zoowel N.V. Philips’
Gloeilampenfabrieken als N.V. Philips’ Radio een vordering ad ƒ 5000.- tegen beide bonden. Op grond
van deze vorderingen heeft Philips het faillissement van de beide bonden aangevraagd, nadat tevergeefs
getracht was een minnelyke regeling tot betaling tot stand te brengen.
De redenen voor de ineenstorting van den B.O.R.N. en het daardoor gevolgde faillissement zyn naar
myn mening drieërlei.
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Eerstens was de administratie van den B.O.R.N. slecht, mede tengevolge van de oneenigheden
tusschen de bestuursleden onderling en het dientengevolge veelvuldig aftreden van belangryke
bestuursleden als voorzitter en penningmeester.
Verder was het enthousiasme van de leden, hetwelk in het begin door het aanvankelyk succes in de
stryd tegen Philips zeer groot was, tengevolge van het verliezen van alle procedures tegen Philips danig
gezakt, zoodat byna geen contributie meer betaald werd, en de ontvangsten, die aanvankelyk by den
B.O.R.N. bevredigend waren, tenslotte geheel ophielden.
Tenslotte hebben in de eerste helft van 1932 byna alle bestuursleden, ook de Heer van Ry als
bestuurslid bedankt, zoodat slechts de Heer de Raadt te Gouda overbleef. Deze, die voordien zich niet
veel met de dagelykse leiding van den B.O.R.N. bemoeid had, is het, ondanks yverig pogen, niet mogen
gelukken nieuw leven in den B.O.R.N. te blazen.
Op den dag der faillietverklaring was derhalve eenig bestuurslid de Heer de Raadt. Deze had zich
tot dien dag hoofdzakelyk bezig gehouden met het trachten tot stand brengen van een regeling met
Philips, waardoor het dreigend faillissement kon worden voorkomen. De Heer de Raadt had zich nog
niet geoccupeerd met de inwendige administratie van den B.O.R.N. en met het innen van de
achterstallige contributies. Het geheele desbetreffende archief berustte dan ook by de faillietverklaring
nog by Mr. Van Ry.
De Heer de Raadt kon my derhalve over de activa van het faillissement weinig inlichting
verstrekken. Ik heb my toen gewend tot Mr. Van Ry, doch ook diens inlichtingen waren vry verward.
De andere oud-bestuursleden, die ik om inlichtingen vroeg, verwezen my tot nu toe allen naar Mr. Van
Ry, zoodat ik op die wyze ook niet veel wyzer werd. Er bleef dus niet veel anders over dan zelf te
trachten uit het archief de gegevens omtrent het actief te verzamelen. Dit heeft nogal wat moeite gekost
en pas op 29 Mei 1933 ontving ik het laatste gedeelte van het archief.
Nu bleek my, dat dit archief, dat by een verhuizing van het kantoor van Mr. Van Ry in eenige kisten
was gesmeten, bestond uit een groote hoeveelheid papieren, bescheiden en correspondentie, die zonder
eenige regelmaat volkomen door elkaar lag. Het uitzoeken en ordenen van deze zeer uitgebreide stapel
papieren, waarby elke brief moest worden doorgelezen, heeft enorm veel tyd gekost en ook nu is
ondergeteekende daarmede nog niet geheel gereed, hoewel het grootste werk toch al verricht is.
In verband hiermede is het ondergeteekende niet mogelyk reeds thans definitieve mededeelingen
omtrent het actief te doen. Het grootste gedeelte van het actief bestaat uit nog niet geïnde contributies
van de leden over de jaren 1931, 1932 en 1933. Het aantal leden bedroeg ca. 350, terwyl de contributie
ƒ 15.- per jaar bedroeg. Theoretisch zou derhalve het bedrag van nog te innen contributies ca. ƒ 15000.zijn, doch dit bedrag moet onder groot voorbehoud worden aanvaard. Daar komt by, dat de inning van
de contributie wel niet zeer vlot zal gaan, daar de meeste leden wel niet bereid zullen zyn vrywillig te
betalen en dus vele kantongerechtsprocedures mischien nodig zyn.
Mr. Van Ry heeft nog als mogelyk actief opgegeven een vordering op den uitgever van het vroegere
orgaan van den B.O.R.N.
Philips heeft er nog op gewezen, dat kort voordat Philips verschillende executoriale beslagen gelegd
had, de aandelen van een door de bonden opgerichte financieringsmaatschappy N.V. Investa op een
minder correcte wyze uit het actief van den B.O.R.N. verdwenen zouden zyn, en heeft my verzocht te
willen nagaan, of hier voor een actie Pauliana geen aanleiding is.
Het beantwoorden van al deze vragen zal pas mogelyk zyn, nadat het archief geheel geordend is en
de gegevens hieromtrent behoorlyk kunnen worden verzameld. Zeker zal de positie van de N.V. Investa
en de transacties met deze vennootschap goed moeten worden onderzocht, doch ondergeteekende staat
er zeer sceptisch tegenover, of een en ander nog tot vergrooting van het actief zal kunnen leiden.
Het eenig actief bestaat momenteel uit een bedrag van ƒ 60.14 als saldo by de Gemeente-Giro te
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Amsterdam, welk bedrag ondergeteekende inmiddels van de Giro ontvangen heeft.
Het passief bestaat uit preferente vorderingen tot een bedrag van ƒ 1907.92 en concurrente
vorderingen tot een bedrag van ƒ 15898.59.
Of aan de crediteuren een uitkeering zal kunnen geschieden, en de grootte daarvan, hangt
voornamelyk af van hetgeen ondergeteekende by het innen der achterstallige contributies zal ontvangen.
Zooals gezegd, is het thans niet mogelyk hieromtrent een voorspelling te doen.
Aldus uitgebracht ter verificatie-vergadering op Vrydag 22 December 1933, door my, Curator.
(getekend) C.P. Kalff.
4. Meer dan vier jaar later, op 14 Januari 1938, voltooide de Curator een Uitdeelingslijst, waaronder
een lijst van Ontvangsten en een lijst van Uitgaven.
Volgens de lijst van Ontvangsten was de in der minne betaalde contributie ƒ 1666.70, terwijl
gerechtelijk geincasseerde contributie van ƒ 1209.12 was ontvangen. Dat had echter ƒ 425.70
proceskosten gevergd, waarvan ƒ 306.77 door de leden betaald was. Een totaalbedrag van ƒ 2756.89
achterstallige contributies was dus geïnd. Met een beetje gekweekte rente, bedroeg het totaal der activa
van de B.O.R.N. ƒ 2 836.85.
Als Uitgaven waren er advertentiekosten van ƒ 25.15, bureaukosten en voorschotten van ƒ 169.28,
griffierecht van ƒ 30.-, nakosten (gereserveerd) van ƒ 25.-, „Salaris van den Curator krachtens
beschikking der Arr.Rechtbank te Amsterdam d.d. 1 December 1937” van ƒ 600.-, en „Proceskosten van
afgewezen en onverhaalbare vorderingen” van ƒ 264.32, voor een totaal van ƒ 1113.75 - „zoodat ter
verdeeling onder de crediteuren resteerd ƒ 2836.85 min ƒ 1113.70 = ƒ 1723.10.”
De 2 x ƒ 669.25 vorderingen van Philips die in 1933 voorwaardelijk als preferent beschouwd waren,
werden door de Curator slechts toegelaten als „tot een bedrag van ƒ 38.47½ op het saldo van de
Gemeente-Girodienst, m.a.w. „Ieder van die vorderingen ontvangt dus ƒ 17.79 uit hoofde van die
preferentie, en voor het restant deelen die vorderingen mee met de concurrente vorderingen.”
Nadat Philips z’n ƒ 45.- plus ƒ 17.79 plus ƒ 17.79 en Mr. Van Rij z’n ƒ 524.42 had ontvangen, bleef er
dus ƒ 1118.10 over voor de concurrente vorderingen met een totaal van ƒ 17201.54, „zoodat op ieder
dier vorderingen 6.5% kan worden uitgekeerd.” Dat werd blijkbaar kort daarna gedaan.
Bedrag der vordering:
Preferent
Concurrent
Duurentijdt/Smith
ƒ 709.95
J.P. Lelie
ƒ 206.80
Nederlandsche Radiowerken
ƒ 207.00
fa. Ridderbos & van Dijk
ƒ 975.00
Vereenigde Octrooibureaux N.V.
ƒ 60.00
N.V. Philips Gloeilampenfabr.
ƒ 62.79
ƒ4519.28
N.V. Philips Radio
ƒ 17.79
ƒ4519.28
J. de Raadt
ƒ1838.80
Mr. C. Van Rij
ƒ 524.42
ƒ1840.92
Mrs. Schorer & Wesseling
ƒ2270.48
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Preferent

ƒ 62.79
ƒ 17.79
ƒ 524.42

Uitkeering:
Concurrent
ƒ 46.15
ƒ 16.95
ƒ 13.46
ƒ 63.38
ƒ 3.90
ƒ 293.75
ƒ 293.75
ƒ 119.52
ƒ 119.66
ƒ 147.58

Totaal
ƒ 46.15
ƒ 16.95
ƒ 13.46
ƒ 63.38
ƒ 3.90
ƒ 356.54
ƒ 311.54
ƒ 119.52
ƒ 644.08
ƒ 147.58

BIJLAGE 30
„Protocol van de besprekingen met den Heer G. de Raadt te Eindhoven
op Donderdag 17 Maart 1932.”328
De Heer de Raadt deelt mede, dat hij nog steeds van oordeel is, dat hij in een buitengewone positie
verkeert ten aanzien van het hem toegewezen contingent voor radio-ontvangtoestellen. Hij heeft toch
omstreeks half Juli 1929 zijn meubelbedrijf opgeheven en is zich geheel gaan wijden aan het
radiobedrijf. Hij heeft niettemin begin 1930 noodgedwongen licentie aangevraagd voor 150 stuks,
omdat hij meent op grond van verklaring No. 14 gerechtigd te zijn om, indien de practijk zou uitwijzen
dat hij met het hem toegewezen aantal niet zou uitkomen, verhooging van dit aantal te vragen. Toen hij
dan ook na zich teruggetrokken te hebben uit de Bondszaken329 zich geheel aan den verkoop van zijn
apparaten ging wijden is spoedig, in September ’30 gebleken, dat zijn aantal inderdaad te weinig was.
De Heer de Raadt meent dat het van hem toen niet gevergd kon worden het bedrijf stop te zetten,
immers Philips’ artikelen kon hij niet betrekken, aangezien hij op de lijst der van levering uitgesloten
handelaren was geplaatst.
Ik330 heb hierop in den breede met hem besproken de verschillende grieven, die wij over en weer tegen
elkander hebben en hem medegedeeld, dat wij eenige malen hebben getoond met hem opnieuw te willen
beginnen en telkens door onbehoorlijke handelingen zijnerzijds schade hebben geleden, dat wij tenslotte
niet anders hebben kunnen doen dan de relaties met hem verbreken en dat wij thans geen reden hebben
om hem op een bijzonder tegemoetkomende wijze te behandelen.
De Heer de Raadt deelt voorts mee, dat Minister Verschuur zich zijner met warmte heeft aangetrokken
en hem heeft verzekerd dat er geen haar van zijn hoofd gekrenkt zou worden. Minister Verschuur zou
hem bij een zijner latere bezoeken bij het binnenkomen hebben gevraagd: „Wel Mijnheer de Raadt, hoe
staat het met de ƒ 28.000?”. De Heer de Raadt meent, dat wij goed zouden doen hem alsnog een
verhooging van het licentie-contract te geven, waarbij hij bereid is voor de ongelicentieerd verkochte
apparaten alsnog licentievergoeding te betalen.
Ik heb den Heer de Raadt medegedeeld, dat wij hierop niet kunnen ingaan, doch dat ons uiterste
regelingsvoorstel is, dat zijnerzijds ƒ 28.000.- boete wordt betaald, terwijl hij een schuldbekentenis zal
teekenen voor het restant, welke schuldbekentenis niet opeischbaar wordt, tenzij bij arbitrale uitspraak
wordt vastgesteld, dat de Heer de Raadt een overtreding heeft begaan. De Heer de Raadt achtte dit
voorstel niet tegemoetkomend, doch ik heb hem er van overtuigd, dat hij het als een buitengewone
concessie onzerzijds diende te beschouwen derhalve zijn besluit hieromtrent nog maar in beraad moest
houden.
Voorts deelde de Heer de Raadt mede, dat de octrooi-aanvraag van den Heer Idzerda No. 50298 is of
dezer dagen wordt openbaar gemaakt.331 Idzerda heeft de aanvragen destijds verkocht aan de Radiobonden, waarop de eerste termijn van den koopprijs betaald is, doch de tweede, die dezer dagen vervalt,
328

Dit document kreeg ik in 1992 via den heer Kees Cabout en komt uit het Philips Archief.
Waar kreeg Hamming dit idee vandaan? Naar mijn mening trok Opa zich allerminst terug uit de bondszaken!
330
Er staat een handgeschreven H op het afschrift dat ik kreeg – waarschijnlijk dus Mr. Hamming, secretaris.
331
In werkelijkheid werd O.A. 50298 pas tien maanden later openbaar gemaakt, en verleend op 16 Januari 1935.
329
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onbetaald zal blijven wegend geldgebrek.332 De Heer Idzerda heeft het bij de aanvragen behoorende
bouwschema niet aan de bonden medegedeeld en zal dit niet mededeelen, voordat de koopprijs betaald
is. Blijven de bonden met betaling in gebreke, dan vervalt de koopovereenkomst.333 Er zou een zeer
groot aantal licentie aanvragen zijn, die echter alle afgewezen moeten worden, omdat voor de uitvoering
van het principe kennisgeving van het bouwschema, dat geheim gehouden wordt, noodzakelijk is. De
Heer de Raadt meende dat eenige belanghebbende bonden - namen wilde hij niet noemen - van plan zijn
bouwdoozen uit te geven, met toepassing van het Idzerda schema. Ik vermoed dat hij hierbij o.a.
A.R.W.334 op het oog heeft. De Heer Idzerda zou thans bereid zijn ons alsnog de aanvragen over te
doen, waarbij over den prijs te praten valt. De Heer de Raadt wil voor zijn bemiddeling een
ongecontingenteerd licentiecontract hebben. Ik heb den Heer de Raadt medegedeeld, dat ik meende dat
dit voorstel niet kon worden aangenomen, doch dat ik niettemin bereid was hierover te spreken. Hij zou
van ons zoo spoedig mogelijk antwoord ontvangen.

BIJLAGE 31
„Het vonnis in het proces Philips-Lelie”, uit „Radiobelangen”, Jaargang 1, No. 1, 26 Mei 1932.335
Hieronder publiceeren wij het thans in kracht van gewijsde gegane vonnis, inzake het proces
tusschen de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven en J.P. Lelie te Arnhem.
Zooals men weet, gaat het hier over het verkoopen van radio-bouwdoozen, met bijgevoegde
beschrijving en teekeningen.
* * *
Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, Eerste Kamer,
Gehoord partijen in hare conclusiën en pleidooien;
Gezien de stukken, waaronder het in deze zaak tusschen partijen door de ArrondissementsRechtbank te ’s-Gravenhage op 30 December 1930 gewezen vonnis;
Ten aanzien van de feiten:
Overwegende dat het Hof overneemt hetgeen dienomtrent bij voormeld vonnis is overwegen;
Overwegende dat daaruit en uit de overgelegde stukken blijkt:
dat de oorspronkelijke eischeres, thans geïntimeerde, bij inleidende dagvaarding heeft gesteld, dat zij
is houdster van de Nederlandsche Octrooien Nos. 7398 d.d. 24 Mei 1922, 7684 d.d. 16 Juli 1922, 10155
d.d. 16 September 1923 en 13345 d.d. 16 Mei 1925, waarvan de conclusiën in de dagvaarding
waardelijk zijn overgenomen;336

332

Geen wonder – het was een wereldcrisis, en er was een vonnis voor het betalen van de helft van tienduizend
gulden, plus kosten (Bijlage 10). Het is ook niet bekend wat de prijs was die aan IDZ betaald moest worden.
333
Op dit stadium (Maart 1932) bestonden de bonden dus nog officieel. Ik vermoed dat Goudsche Radio
Industrie toegestaan werd om het Schema-Idzerda te blijven gebruiken na het faillissement van de bonden.
Anders zou Ir. Idzerda niet Opa’s technisch raadgever gebleven zijn bij de latere Arbitrage van October 1933.
334
Het is onbekend welke organisatie dit zou kunnen zijn.
335
Met dank aan Gidi Verheijen die mij attent maakte op dit vonnis. De werkelijke datum van dit appèlvonnis is
onbekend – misschien was het wel weerhouden van plaatsing in „BORN” weekblad, tot na de allerlaatste uitgave.
336
Op deze datums werden door GEC de vier octrooien in Nederland geregistreerd. Dit zijn niet de datums dat
Philips ze opkocht. Nederlandsche Radiowerken had al zonder succes geprobeert deze octrooien ongeldig te
verklaren vanwege onbruik gedurende vijf jaar. Zie het krantenartikel van voetnoot 198.
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dat de oorspronkelijke gedaagde, thans appellant, zonder daartoe gerechtigd te zijn in en voor zijn
bedrijf in het verkeer brengt, verder verkoopt, aflevert en voor een en ander in voorraad heeft,
zoogenaamde bouwdoozen onder meer onder de benaming Radio-Voice, welke bouwdoozen bevatten
verschillende in de dagvaarding nader omschreven onderdeelen benevens een drukwerk getiteld
„Beschrijving van het Radio-Voice toestel voor wisselstroomvoeding. Radiohandel J.P. Lelie, Arnhem,
Ede” en een teekening getiteld „Radio-Voice, wisselstroomschema, Radiohandel J.P. Lelie, Arnhem”,
een en ander bestemd tot her in elkander zetten van een radio-ontvangtoestel;
dat de onderdeelen met elkaar verbonden volgens de voorschriften in bovengenoemde teekening en
beschrijving gegeven, te zamen vormen een radio-ontvangtoestel met bepaalde in de dagvaarding nader
aangeduide kenmerken;
dat gedaagde door die handelingen inbreuk maakt op eischeresse’s voormelde octrooien en die
handelingen derhalve zijn onrechtmatig op grond waarvan eischeresse dan ook heeft gevorderd, dat de
Rechter die handelingen onrechtmatig zal verklaren;
dat gedaagde in eersten aanleg die vorderingen niet heeft weersproken, hebbende toch zijn procureur
verklaard niet tot het nemen van een conclusie van antwoord in staat te zijn gesteld;
dat de Rechtbank daarna bij haar vonnis van 30 December 1930 de vordering heeft toegewezen;
dat gedaagde den 27 Febr. 1931 van dat vonnis is gekomen in hooger beroep, waarna partijen
conclusiën hebben gewisseld en de zaak mondeling aan den Hove hebben toegelicht;
Ten aanzien van het Recht:
Overwegende dat appellant in hooger beroep heeft erkend, dat geïntimeerde is rechtmatig houdster
van de vier bij de inleidende dagvaarding nader omschreven octrooien, alsmede dat hijzelf in het verkeer
brengt, verder verkoopt, aflevert en voor een en ander in voorraad heeft de bouwdoozen met
onderdeelen, drukwerk en teekening als bovenvermeld en dat die onderdeelen met alkander verbonden
volgens de vermelde beschrijving en teekening vormen een radio-ontvangtoestel, hetwelk de technische
effecten bevat, welke geïntimeerde stelt;
dat echter de in de bouwdoozen voorhanden onderdeelen door hem mogen worden verhandeld en dat
hij door daarmede te handelen als bovenomschreven, niets onrechtmatigs doet;
dat noch het te zamen met de teekening en de beswchrijving verstrekken van die onderdeelen, welke
op zich zelve beschouwd geen van alle de toepassing zijn van eenig essentieel kenmerk van een der bij
de inleidende dagvaarding gestelde geoctrooieerde uitvindingen, waardoor de koopers niet in of voor
hun bedrijf, doch louter voor eigen vermaak een radio-toestel kunnen samenstellen, niet een inbreuk op
geïntimeerde’s octrooien oplevert;
Overwegende dat appellant dan ook van oordeel is, dat hij geen voortbrengsel waarvoor octrooi is
verleend, in het verkeer brengt, geen geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toepast, en niet
eenig product volgens een geoctrooieerde werkwijze samengesteld in het verkeer brengt of daarmede
handelt gelijk boven is gesteld, en de Rechtbank dan ook volgens hem de vordering ook zonder
tegenspraak had behooren te ontzeggen;
Overwegende dat de appellant zich daarom, nu de Rechtbank een vonnis wees, gelijk boven is
vermeld, door die uitspraak gegriefd acht;
Overwegende dat appellant echter niet heeft ontkend en bij pleidooi zelfs heeft toegegeven, dat,
wanneer hij zelf uit de onderdeelen der bouwdoozen volgens de bijgaande beschrijving en teekening een
radio-toestel zou hebben in elkaar gezet en dit in en voor zijn bedrijf zou hebben in het verkeer gebracht
of daarmede gehandeld als boven is aangegeven, hij geïntimeerde’s bij de dagvaarding vermelde
octrooien of één of meer daarvan wèl zou hebben geschonden;
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Overwegende dat echter naar ’s Hofs oordeel het op de wijze als bovengenoemd in of voor zijn
bedrijf in het verkeer brengen, verder verkoopen, afleveren en voor een en ander in voorraad hebben van
de onderdeelen van eenig voortbrengsel, waarop een ander octrooirechten kan doen gelden, ten aanzien
van de bepalingen der Octrooiwet geacht moet worden gelijk te staan met het in of voor zijn bedrijf in
het verkeer brengen, verder verkoopen, afleveren en voor een en ander in voorraad hebben van het
voortbrengsel zelf, daar men anders door het in onderdeelen splitsen van zulk een voortbrengsel en dan
met die gezamenlijke onderdeelen handelen als voormeld, tal van octrooirechten feitelijk zou kunnen
waardeloos maken, hetgeen zeker niet door de wet kan zijn toegestaan;
Overwegende dat daaruit volgt, dat het ook niet ter zake doet, dat – gelijk appellant heeft betoogd –
die onderdeelen bestemd waren om te verhandelen aan liefhebbers, die dan voor hun genoegen en voor
zich zelf konden samenvoegen, en dus niet voor wederverkoopers, maar dat bovendien appellant het niet
in zijn hand heeft, wat koopers of eventueele koopers met die onderdeelen zullen verrichten;
Overwegende dat derhalve de grief van appellant is ongegrond en het vonnis waarop beroep moet
worden bevestigd;
Rechtdoende in hooger beroep:
Bevestigt het vonnis der Arrondissements-Rechtbank te ’s-Gravenhage d.d. 30 December 1930,
waarvan beroep;
Veroordeelt appellant in de kosten des gedings in hooger beroep, enz.

BIJLAGE 32
Inventaris, bladzij 2 van een getypd document, hand-gedateerd 20 December 1933.337
in executoriaal beslag zijn genomen de navolgende roerende goederen:
in het perceel Piersonweg 4 te Gouda: Buffet, crapeau, fauteuil, zes stoelen, tafel met kleed, zeil, karpet,
3 kleedjes, haard pendulestel, spiegel, lamp, kanaries en kooi338, 2 schilderijen, 6 wandborden,
radiotoestel, tafeltje, papiermand, canapé, tafel en kleed, 3 stoeltjes, 16 gordijnen, spiegel, 2 schilderijen,
glazenkast met glas en aardewerk, 2 fauteuils, tafel, 3 stoelen, karpet, pendule, beeld, theetafel, servies,
compfort, prullebak, 2 theeserviezen, 44 glazen, 2 karaffen, 2 kannen, stofzuiger, eetservies; in de
keuken: tafel, stoel, gasstel, petroleumkachel, eetservies, keukengereedsachap, cocosmat looper,
kapstok, parapluiestandaard, lamp, traplooper, ganglooper, boven: ? ledikanten, linnenkast, tafel, 2
nachtkastjes, 2 stoelen, haard, zeil, 3 kleedjes, 10 gordijnen, 3 schilderijen, 2 ledikanten, nachtkastje, 2
stoelen, linnenkast, werktafel, spiegel, 3 schilderijen, 5 gordijnen, zeil, tochtkleed, ledikant, linnenkast, 2
stoelen, tafel, zeil, kleedjes, boekenkastje, spiegel, ledikant, stoel, waschtafel, nachtkastje, zeil, looper,
mangel, tafel, mand, 3 kisten, 2 ledikanten, 2 stoelen, nachtkast, zeil, bad en geyser, tafeltje, stoel,
handdoekrek, spiegel, kist, 6 stoelen, pendule, kastje.
in het pand Gouwe no. 17: 2 radiotoestellen, 3 appareten loketkast, toonbank, kachel, brandkast,
cyclostyle, 2 radiotoestellen, schrijfmachine339, 4 lampen, spiegel, 4 stoelen, rol papier, trap, 4
autobanden, toonbank, kachel, 2 stoelen, kast met onderdeelen voor radiotoestellen, 5 accu’s, kast, 2
337

Dit document kreeg ik via den heer Kees Cabout en komt uit het Philips Archief. Ik weet niet wat er alles op
bladzij 1 zou kunnen staan......
338
Heel erg gedetailleerd, maar werkelijk, er staat niet bij hoeveel kanaries er waren!
339
Opa had vroeger vier Hammond schrijfmachines (met een nogal specifiek systeem van overbrenging).
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radiotoestellen, 3 radiokasten, 1 toestel, 2 antennes, 2 gramofoonkasten, rol papier, kast met
radioonderdeelen, 20 radiokasten, eenig hout;

BIJLAGE 33
Een na-oorlogse huldeblijk aan Ir. Idzerda.
(Commentaar door JAdR):
Merkwaardig dat boven het korte
artikel hiernaast dezelfde regels uit
het Wilhelmus staan die Opa
precies 10 jaar eerder al schreef in
dit epistel. De vijf jaar lange
Duitse bezetting van Nederland
was een ander soort tyrannie dan
de dwang van monopolistische
licentie-overeenkomsten die door
Philips in de jaren ’30 opgelegd
werden, en ook door bv. andere
economische reuzefirma’s van
vandaag gevolgd worden, maar het
beginsel is hetzelfde.
Daar zou iemand zoals Joost van
den Vondel het volkomen eens
mee geweest zijn.

De Gemeente Den Haag en het Fonds 1818 begonnen samen in 2008 een Idzerdafonds, met het doel
om jongeren te betrekken bij hun buurt, wijk of stad, door radioreportages, verslagen en documentaires
te maken. Geld wordt beschibaar gesteld voor het maken van uitvoerbare inzendingen, met de nodige
opnameapparatuur en montagefaciliteiten. Het fonds helpt ook bij het realiseren van workshops en
trainingen. http://www.idzerdafonds.nl/
De vraag komt op of het mogelijk zou zijn het hoogst historische huis te Beukstraat 8 - 10 te kopen en
dan (weer) te gebruiken als een „studio” voor het Idzerdafonds? Of zou het mogelijk zijn om jongeren
ook radio’s te leren bouwen, bijvoorbeeld volgens Ir. Idzerda’s eigen O.A. 50298/ Ned. Octrooi 34759,
om daarmee een meer bljvende en gebalanceerde hulde te geven aan de radio-pionier van Nederland?
Is dat misschien iets voor de 100-jarige herdenking van de allereerste openbare radiouitzending ter
wereld?
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'H5DDGWIDPLOLHIRWR2SD¶V YHUMDDUGDJ0HL%XUJYOLHWNDGH*RXGD
H


$FKWHU YOQU %HS 'RPEXUJGH 5DDGW 7KHR GH 5DDGW 6DUD GH 5DDGW6LHEHO .HHV YDQ .RRWHQ $DW
YDQ .RRWHQGH 5DDGW PHW EDE\ %DV  -RRS 6FKRR 7KLO 6FKRRGH 5DDGW PHW EDE\ :LOO\  *HUULW GH
5DDGW0LHQGH5DDGW
9RRU2SDHQ2PDGH5DDGWPHWYOQU-DFTXHOLQHYDQ.RRWHQ$QWRQYDQ.RRWHQ$ULHGH5DDGWHQ
-DFREGH5DDGW



=DOLJKLMGLHLQGLWOHYHQ

6DOLJK\ZDWLQGLHOHZH

-DNREV*RGWHUKXOSHKHHIW

VRQGHUKXOSHQVRQGHUUDDG

+LMGLHGRRUGHQQRRGJHGUHYHQ

DVKRPDOOHVZLOEHJHZH

=LFKWRW+HPRPWURRVWEHJHHIW

YOXJWRW*RGV\WRHYHUODDW

'LH]LMQKRRSLQ¶WKDFKHOLMNVWORW

HQRRNLQGLHVZDUWVWHQDJ

9HVWLJWRSGHQ+HHU]LMQ¶*RG 3VDOP 

RSGLH+(5(ÖDOOHHQEO\ZDJ
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1XLHWVVSHFLILHNSHUVRRQOLMNV
,NZHUGQDDUDOOHEHLPLMQJURRWYDGHUVYHUQRHPG±-DFREGH5DDGWHQ$ULM6LHEHO.LMNQXHHQVQDDUGH
NUDQWHQNQLSVHOVKLHURQGHUKXQGDWXPVHQRRNGHGDWXPVYDQGHDGYHUWHQWLHVELMYRHWQRWHQHQ








7HUZLMO2SDGH5DDGW]LMQUDGLRIDEULHNLQ*RXGDYHUORRU JLQJHQGHMXZHOLHUV]DNHQYDQ2SD6LHEHOLQ
5RWWHUGDPPRRLYRRUXLW,QDOVJHNZDOLILFHHUGJRXGVPLGEHJRQ$ULM6LHEHOMUPHWHHQOHQLQJYDQ
YLMIKRQGHUGJXOGHQE\GHEDQN0HHVHQ=RQHQHHQ]DDNMHLQGH:HVWHZDJHQVWUDDWDFKWHU]LMQRXGHUOLMN
KXLV=LMQYDGHUZDVEHKDQJHU2QGHU*RGV]HJHQHQPHWÄQRHVWHYOLMW´EUHLGGHGH]DDNODWHUXLWQDDU
HHQ ZLQNHO RS GH 2XGH %LQQHQZHJ GLH ODWHU YHUGXEEHOGH  WRHQ NZDP HU HHQ ]DDN ELM LQ GH -RQNHU
)UDQVVWUDDWHQLQ1RYHPEHUZHUGQRJHHQZLQNHOJHRSHQGWH2XGH%LQQHQZHJÄGHJURWH]DDN´
'H GLFKWHU %UHGHUR ]HL Ä¶W .DQ YHUNHHUHQ´  2S  0HL  ZHUGHQ DOOHGULH 6LHEHO]DNHQ WRW LQ GH
JURQG WRH JHERPEDUGHHUG  9DQ DGYHUWHQWLH QR  LV GXLGHOLMN GDW 2SD 6LHEHO ]LMQ SHUVRQQHHO RD GH
KHUHQ 8UEDQXV HQ :LHOLQJD HQ PLMQ MRQJH RRPV $DUW HQ RRP %DV RS  -XQL  UHHGV HHQ DQGHUH
ZLQNHORSHQGHQWH1LHXZH%LQQHQZHJ(HQPDDQGGDDUQDZHUGHHQ]DDNEHJRQQHQWH.DOYHUVWUDDW
 $PVWHUGDP  %LM GLH JHOHJHQKHLG VFKRQN GH GLUHFWLH YDQ GH *HURIDEULHNHQ DDQ 2SD 6LHEHO HHQ
VLJDDUGRRV PHW HHQ ]LOYHUHQ GHNVHO ZDDURS HHQ JHJUDYHHUGH SUHQW YDQ HHQ SORHJHQGH ERHU PHW GH
VSUHXN³:LHSORHJW]LHWQLHWRP´



8LWKHW5RWWHUGDPVFK1LHXZVEODG)HEUXDULEO'HDGYHUWHQWLHYDQYRHWQRRWVWRQGSUHFLHV
HHQGDJGDDUQD0DDUWLQGLHNUDQW

8LWKHW5RWWHUGDPVFK1LHXZVEODG-XQLEO±YLMIZHNHQQDKHWERPEDUGHPHQW
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7RHQPLMQRXGHUVGLH]LFKRS.HUVWGDJYHUORRIGKDGGHQWURXZHQZLOGHQUHLVGHQ2SDHQ2PDGH
5DDGW LQ GH KHUIVW YDQ  QDDU %LOWKRYHQ RP PHW 2SD HQ 2PD 6LHEHO DOOHUKDQGH GLQJHQ RYHU GH
WURXZGDJ HQ KHW RQWKDDO WH EHVSUHNHQ  (HQ JHW\SGH RSVRPPLQJ RYHU ZDW HU PHW GLH JHOHJHQKHLG
EHVSURNHQZHUGVWXXUGH2SDGH5DDGWHHQGDJODWHUDDQ7KHRHQ6DDU,QGLHEULHIZRUGWRRNPHOGLQJ
JHPDDNWRYHUZDWHUJHEHXUGZDVPHW3KLOLSV]RDOVKLMGDWDDQ2SDHQ2PD6LHEHOYHUWHOGKDG

Ä,NKHEGRRUPHGHGHHOLQJYDQP\QOHYHQVORRSGHODDWVWHMDDUPHHJHGHHOGGDWLNP\KHHOQLHWDUP
JHYRHOGRFKGDWGHZLQGP\WHJHQZDVKHWUHJLPHKHHIWP\GHQQHNJHEURNHQZDQWGDWLNJHHQUHFKW
NRQ NU\JHQ WHJHQRYHU KHW JURRWNDSLWDDO  'DW LN HHQ JURRW EHGU\I PHW  DJHQWHQ RYHU 1HGHUODQG KDG
RSJHULFKWHQGDWGDDULQ YRRUP\ HQ]RRQVHHQUXLPEHVWDDQLQ]RX JH]HWHQKHEEHQZDVKHWQLHWGDW
3KLOLSVNDQVKDGJH]LHQGLWDOOHVLQHONDDUWHWUDSSHQGRRURPNRSHU\HQ]Z\QHU\:DDUE\GHUHJHHULQJ
P\LQGHQVWHHNOLHW´'DWZDV]LMQRSLQLHWRHQ



'HÄJURWH]DDN´2XGH%LQQHQZHJ5RWWHUGDP
'H6LHEHO]DDNWH-RQNHU)UDQVVWUDDWLQ

'HWZHH]DNHQDDQGH2XGH%LQQHQZHJ PLGGHQOLQNVPLGGHQDFKWHU NRUWQDKHWERPEDUGHPHQWHQGHEUDQG

2SDHQ2PD6LHEHOZDUHQLQ1RYHPEHUYHUKXLVGYDQ5RWWHUGDP :HVW QDDU%LOWKRYHQ(HQUHGHZDVGH
YRRUWGXUHQGH JHDOOOLHHUGH ERPEDUGHULQJ YDQ 3HUQLV HHQ DQGHUH UHGH 2SD¶V YHUYURHJG ÄDIWUHGHQ´ YDQZHJH
JH]RQGKHLGVUHGHQHQ DVWKPD +LMZDVWRHQMDDURXG
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+HWLVPLMQYRRUUHFKWRPRSDOOHEHLPLMQ2SDVWURWVWHPRJHQ]LMQ*RGJDIKXQDOOHEHLJHORRIRPQD
KXQJURWHWHOHXUVWHOOLQJHQPRHGLJYRRUWWHJDDQRQGHU=LMQ]HJHQHQGHKDQG'DWPRJHQZLMRRNGRHQ


%,-/$*(

%HVWDDQHUQRJ*5,UDGLRWRHVWHOOHQYDQGDDJ"
2SGHYROJHQGHEODG]LMVWDDQHHQSDDUIRWR¶VYDQHHQ*RXGVFKH5DGLR,QGXVWULHWRHVWHOGDWQXVWDDWLQKHW
5DGLR 0XVHXP 5HXVHO KWWSUDGLRPXVHXPGULHVHQVQO  'H IRWR¶V ZHUGHQ JHVWXXUG GRRU GH KHHU
)UDQV --  'ULHVHQV FRQVHUYDWRU GLH  MDDU ODQJ DOV VFKHLNXQGLJ WHFKQRORRJ ELM 3KLOLSV ZHUNWH KHW
PXVHXPLQEHJRQ HQLQ]LMQFROOHFWLHRP]HWWHRSGHÄNOHLQH1HGHUODQGVH5DGLR,QGXVWULH´
)UDQVYHUWHOGHSHUHPDLORYHU]LMQUDGLR
Ä,N KHE QRJ HHQ SDDU IRWR¶V JHPDDNW YDQ GH *5, HQ YRQG RRN KHW W\SHSODDWMH 'LW EOLMNW HHQ
VWXNMHKDOI]LMGLJEHGUXNWSDSLHUWH]LMQMHNXQWHUGRRUKHHQOH]HQZDQWGHDFKWHUNDQWLVEHGUXNW
=XLQLJKHLG XLW GLH WLMG 2I HHQ VRRUW RQYHUYDOVEDDU VWXNMH SDSLHU" +HW LV JHSHUIRUHHUG PHW KHW
FLMIHU W\SHODPSV" HQHHQVWHU ZLVVHOVWURRP" 0HWGHKDQGLQSRWORRGJHVFKUHYHQHQ
/  'H HHUVWH ]DO HHQ VHULHQXPPHU NXQQHQ ]LMQ ZDDUVFKLMQOLMN HHQ 727$$/VHULHQXPPHU
ZDQWYDQGLWWRHVWHO]LMQHUJHHQJHERXZGQDDUPLMQVFKDWWLQJ2SKHWWRHVWHONRPWYHUGHU
JHHQHQNHOHDQGHUHDDQZLM]LQJYRRUGXVRRNJHHQ/LFHQWLHVWLFNHUYDQ3KLOLSV
2RNKHELNQRJHHQGHWDLOIRWRJHPDDNWYDQKHWSDWHQWRP]HLOHQGH,G]HUGDFRQGHQVDWRUWMHWXVVHQ
DQRGHNULQJHHUVWHODPS HQURRVWHUYDQGHGHWHFWRUODPS+HWLVKHW]ZDUWHEORNMHLQKHWPLGGHQ
YDQGHIRWR+HWLVHHQ]HHUNOHLQ&WMHYDQSOXVPLQXVS)GDWKHWKRRJIUHTXHQWHVLJQDDODDQ
GH GHWHFWRU OHYHUW 'LW LVELM PLMQ ZHWHQ QRRLW JHSDWHQWHHUG GRRU ,G]HUGD RPGDW KHW LQ  DO
EHNHQG ZDV LQ (QJHODQG 'DDURYHU JD LN QX ZDW YHUGHU RQGHU]RHN GRHQ 0DDU KHW ZDV YRRU
3KLOLSVQLHWZHHUOHJEDDUGDDUGRRU
$OOHODPSHQ]LMQZDDUVFKLMQOLMNQRJRULJLQHHOGDDURPHQKHWWRHVWHOVSHHOWHUSULPDRS$OOHHQGH
YRHGLQJ RQGHU LQ GH NDVW KHHIW HHQ QLHXZH 3KLOLSV VFKDQGH  ODPS 'LH ]DO LN RRN YHUYDQJHQ
GRRUHHQ25,21 *H]LHQGH]HEXL]HQEH]HWWLQJ]RXLNKHWERXZMDDUNXQQHQVFKDWWHQHQ
GDQ NRP LN XLW URQG  'H ERXZZLM]H OLMNW PH HFKWHU RS HHQ YURHJHU MDDU ,N GHQN DDQ
'HODPSHQ]LMQGDQPLVVFKLHQWRFKRRLWYHUYDQJHQ´
'HERYHQVWHWZHHIRWRVVWDDQRRNLQKHWERHNGDW)UDQV'ULHVHQVLQVFKUHHIWHUJHOHJHQKHLGYDQKHW
MDULJHEHVWDDQYDQGH1HGHUODQGVH9HUHQLJLQJYRRUGH+LVWRULHYDQGH5DGLR 19+5  ZDDUYDQKLM
PHGHRSULFKWHU ZDV  PHW GH WLWHO Ä2SNRPVW YDQ GH 1HGHUODQGVH 5DGLR,QGXVWULH´ YDQ  WRW
  ± ,6%1   EODG]LMGHQ NXQVWGUXN SDSLHU HQ KDUGH NXQVWOHGHUHQ NDIW PHW



1DHHQRQGHU]RHN ZDDULQ*LGL9HUKHLMHQKHWOHHXZHQDDQGHHOQDP EOLMNWGDWGLWSODDWMHKHWÄUHVWDQW´
LVYDQLVYDQHHQ3KLOLSVOLFHQWLHSODDWMHPDZKHWGHHOGDWZHJJHJRRLGPRHVWZRUGHQQDGDWKHWSODDWMH
]HOI RS GH UDGLR JHSODNW ZDV  *5, ZDV GXV KLHU ZHO LQ RYHUWUHGLQJ YDQ HHQ OLFHQWLHRYHUHHQNRPVW
0LVVFKLHQGHHGKLMGLWRPGDWÄ3KLOLSVZLOGHJHHQSODDWMHVVWXUHQ´RIRPGDWKLMKLMGDFKWGDWKLMDOOHHQ
PDDULQEUHXNPDDNWHRSppQYDQGHWZHH3KLOLSVRFWURRLHQHQGXVHONSODDWMHWZHHNHHUNRQJHEUXLNHQ


 +HW LV PRJHOLMN RP GLW WRHVWHO WH YHUJHOLMNHQ PHW GH Ä,GHDDOFRPELQDWLH´ ]LH DGYHUWHQWLHV RS GH YROJHQGH
EODG]LMGHQ HQRPGDQWHEHSDOHQGDWKHWODWHUJHERXZGZHUG9yyUZDUHQHUQRJJHHQOLFHQWLHSODDWMHV
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In April 1941 kwam er een volgende verordening, waarvolgens Joden hun radiotoestellen moesten
inleveren. Zij werden specifiek verboden om radio’s te „ruilen”, wat zeker betekent dat men een oude
en stukke radio van de zolder zou kunnen halen om in te handigen, en dan een nieuwere en betere radio
hield om te gebruiken.
Op 13 Mei 1943 kwam de verordening waarin de Duitse bezetter alle radio’s begon op te eisen als
„verbeurd verklaard”. Het is onlangs door het navorsingswerk van Gidi Verheijen bekend geworden
hoeveel mensen wel gehoor gegeven hebben aan deze oproep, maar het lijkt logies om ook voor deze
inhandiging aan te nemen, dat men toen liever een tien-jaar oude radio ging opofferen, en het goede
nieuwere apparaat ging verstoppen, om zo te proberen om vrijuit te gaan. Duite troepen hadden al in
Noord-Afrika verloren bij El-Alamein, en men dacht waarschijnlijk dat het Reich niet erg lang meer zou
duren. Maar waarschijnlijk zijn de meeste GRI radio’s die toen nog bestonden, toen ingeleverd.
„Radio-distributie” viel niet onder de verordening. Nu weet ik niet hoeveel mensen radio-distributie
hadden, maar ik mag zeker veronderstellen dat de kwaliteit van die programma’s ook verminderden met
verloop van tijd. En het nieuws? Wel, dat werd natuurlijk helemaal verdraaid en “onjuist”
weergegeven, met de opgang van geallieerde troepen. Radio’s die onder huurkoopcontracten en
huurcontracten verkocht en verhuurd waren, vielen ook niet onder de veroderning van 13 Mei 1943.
Over die radio’s (die eigenlijk het eigendom waren en bleven van de handelaar) zou nog een latere
verordening worden gemaakt.
Het probleem voor Westminster Radio (en ook voor andere radiohandelaren) werd toen dat sommige
klanten hun huur- en huurkoopradio’s bij de gemeente inleverden, net als mensen die een radio gekocht
hadden. De akelige nasleep van de gebrekkige verordening voor Opa en oom Gerrit was dat zij met de
bevrijding allebei gearresteerd werden vanwege vermeend N.S.B.-lidmaatschap en collaboratie met de
Duitsers. De aanklachten van N.S.B.-lidmaatschap werden na een onderzoek teruggetrokken, maar de
kwestie van collaboratie is nooit goed onderzocht. Opa was een korte tijd in Kamp „Apollo” in Gouda,
daarna onder huisarrest, en toen meer dan een half jaar in de Ramaer-kliniek in Loosduinen. Oom Gerrit
werd bijna een jaar lang aangehouden in Kamp Duindorp. De beloofde tribunalen, waarin zij zich
zouden kunnen verdedigen, kwamen nooit, maar wel twee Voorwaardelijke Buitenvervolgingstellingen
in December 1946, elk met een boete van vijfhonderd gulden. Oom Gerrit betaalde, Opa vroeg om
uitstel, kon niet betalen (hij was immers „Zonder Vermogen”) en het blijkt dat die boete uiteindelijk in
December 1947 betaald werd uit de spaarbankboekjes van de zes kleinkinderen die er toen al waren......
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Uit het Rotterdamsch Nieuwblad, 13 Mei 1943, bl. 1.
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Op 13 Juni 1946 verklaarde Opa in een Proces-verbaal aan Inspecteur Wepster het volgende hierover:
„Uit de zaak van mijn zoon waren ook gedurende den oorlog meerdere toestellen in huur en huurkoop
geleverd. Deze toestellen bleven tot den inventaris van de zaak behooren. Bij de verplichte inlevering
van de radiotoestellen hebben wij aan de menschen, die van ons een toestel in huur of huurkoop hadden
geschreven, dat zij hun toestel niet behoefden in te leveren. Deze toestellen waren n.l. nog het eigendom
van de zaak van mijn zoon en van de radio’s die behoorden aan radiohandelaren zou nog een aparte
regeling getroffen worden. Ingevolge de verordening op de inleveringsplicht heb ik vervolgens aan den
corpschef van politie, Schadee, een opgave verstrekt van alle toestellen, die tot den inventaris van de
zaak van mijn zoon Gerrit behoorden. Omdat bij sommige huurders nog toestellen stonden, en buren
hen dit misgunden, is dit ter oore gekomen van de S.D. te Gouda en kregen wij hiermede last. De S.D.
kwam bij ons in de zaak controlleeren en nam de lijst van huurders, die wij hadden bijgehouden, over.
Kort daarop werd ik op den S.D. te Gouda ontboden en werd mij ten laste gelegd, dat er hier en daar bij
particulieren nog toestellen stonden. Ik verdedigde mij door te zeggen, dat er ten aanzien van radiohandelaren nog geen nadere regeling van den inleveringsplicht was afgekondigd. Ik weet, dat verschillende huurders van mijn zoon toen bezoek hebben gehad van den S.D. waarbij naar het toestel, dat
zij in huis hadden, geinformeerd werd. Twee huurders die deze ervaring gehad hebben, kan ik U
noemen, namelijk Van Vliet, wonende aan de Gouwe te Gouda en de agent van politie Pol, wonende aan
de Burgvlietkade te Gouda.”
Een Goudse politieagent Andries Boekhout verklaarde in datzelfde Proces-verbaal:
„In 1943 ben ik lijfwacht geworden van den toenmaligen Corpschef van politie, Opper-luitenant
Schadee. Omtrent de inlevering van de radiotoestellen, die de mij bekende radiohandelaar De Raadt te
Gouda aan verschillende personen in huurkoop geleverd had, kan ik U het navolgende verklaren.
Oorspronkelijk waren Schadee en De Raadt goede vrienden.357 Ten tijde van de verplichte inlevering
van de radio’s leverde De Raadt overeenkomstig de op dit punt bestaande voorschriften bij Schadee een
lijst in van de radio-toestellen, die hij als handelaar nog in zijn bezit had. Dit had voor de personen, die
van De Raadt een toestel in huurkoop hadden, oorspronkelijk geen nadeelige gevolgen, omdat De Raadt
de hem in eigendom toebehoorende toestellen mocht behouden. Om een of andere reden is er nadien
oneenigheid ontstaan tusschen Schadee eenerzijds en vader en zoon De Raadt anderzijds. Schadee
gelastte toen, dat alle radio’s, die De Raadt nog in zijn bezit had, ingeleverd moesten worden, en dat
tegen de firma De Raadt nog proces-verbaal moest worden opgemaakt terzake het niet op tijd inleveren
van de toestellen. Met het onderzoek belastte hij mij. Bij verschillende inwoners van Gouda, die volgens de door De Raadt ingeleverde lijst een toestel van hem in huurkoop hadden, ben ik aan huis
geweest om te zien of zij nog in het bezit waren van hun radio. Ik meen, dat ik bij v.d. Heuvel in de
Parkstrat nog een toestel inbeslaggenomen heb. Ik herinner mij ook, dat ik een maal bij Van Vliet,
wonende aan de Gouwe te Gouda geweest ben en ook bij Grootendorst, wonende aan de
Goejanverwelledijk te Gouda. Mogelijk ben ik nog bij enkele andere personen in Gouda geweest, doch
verder heb ik geen radio’s inbeslaggenomen. Zoowel tegen De Raadt als tegen de menschen die van
hem een toestel in huurkoop hadden, moest ik proces-verbaal opmaken. Nadeelige gevolgen hebben
geen van hen hiervan gehad, daar De Raadt in zijn recht stond en zijn toestellen inderdaad mocht
behouden.”

357

Opa wilde misschien in de goeie boekjes van Schadee blijven om te kunnen doen wat hij en oom Gerrit deden.
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Wat gebeurde er later? Het volgende krantenartikel vond ik in een krant van November 1946. Mensen
die dachten dat ze na het verdwijnen van de Duitsers hun radio’s (die op verschillende plaatsen
opgeborgen waren) automatisch terug zouden krijgen, hadden het mis. Zelfs de Canadese regering werd
verdacht om opdracht te hebben gegeven aan de P.T.T. voor de liquidatie van die toestellen.

Wat er echt gebeurde, is pas onlangs uitgekiend, nadat het jarenlang alleen maar vaagweg bekend was.
Het boek „Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog” door Gidi Verheijen – ISBN 978-909024119-7, verkrijgbaar bij E.J.M. Verheijen, gverhe@planet.nl en tel. (046) 485 18 47 voor € 30,-,
beschrijft met veel detail (276 bladzijden) wat er plaatsvond in die tijd, in heel Nederland. Volgens zijn
„Epiloog” (dat ik met zijn toestemming opsom) waren er meer dan 1,2 miljoen radio’s in Nederland
vóór de inlevering, en er werden naar schatting 825,000 ingeleverd. 75,000 toestellen behoorden aan
personen die vrijgesteld waren van inhandiging, zoals Rijksduitsers en N.S.B.-leden. Een totaal van
ongeveer 300,000 toestellen zijn destijds dus achtergehouden.358
358

Opa beweerde in zijn Proces-verbaal en in een „Uiteenzetting voor den Advocaat” dat hij en oom Gerrit in
Westminster Radio „bovengronds deden wat anderen ondergronds deden”, m.a.w. als een „sabotage-tweetal” er
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Oorspronkelijk wilden de Duitsers wel een schadevergoeding betalen. Dat is ook als proef begonnen in
het telefoondistrict Gouda, vanaf Juni 1944. Tot in het najaar van 1944 is er ongeveer ƒ 233,100 gulden
uitbetaald voor ongeveer 8,000 ingeleverde apparaten in dat gebied van Nederland, en nergens anders..

359

Van de ongeveer 825,000 ingeleverde toestellen gingen er veel naar Duitsland. Na de oorlog is
ongeveer 15% van de radio’s, 125,000 stuks, teruggegeven aan de eigenaren.. De rest ging als schroot.
De vernietiging van naar schatting 375,000 verouderde maar helemaal goed werkende of repareerbare
radio’s, die allemaal twee-en-een-half jaar lang of meer reeds niet gebruikt waren, gaf Philips na de
oorlog natuurlijk een hupstootje voor nieuwe productie. Wie anders kon eigenlijk baten bij deze heel
nodeloze vernietiging van bruikbare radio’s? Zeker niet de reparateurs, zeker niet het publiek.
Is het daarom te ver gezocht van mij om te vermoeden (zonder om er enig bewijs van te kunnen geven)
dat een antwoord op vraag (a) „Van wie ontving de P.T.T. zijn opdracht tot liquidatie?” in het
krantenartikel van voetnota 358 hierboven misschien „Philips” zou geweest kunnen zijn, of als
alternatief, dat Philips zijn invloed bij de P.T.T. (net zoals in de dertiger jaren) gebruikte om van deze
grote hopen schroot ontslagen te raken?

voor zorgden dat oude radio’s ingeleverd werd, zodat de klanten dan clandestien konden blijven luisteren op hun
nieuwere en betere radio’s. Opa beweerde ook clandestien radiolampen te hebben verkocht.
359
Uit het Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 November 1946, bl. 3.
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Wat er werkelijk gebeurde in die tijd, is misschien een ander stuk
vergeten Nederlandse radiogeschiedenis, dat iemand anders maar
moet proberen te ontrafelen (en waarmee volgens zijn huidig
onderzoek Gidi Verheijen al hard aan de slag is, zoals beschreven
in zijn onlangse e-mails):
Ik heb net de inventarisatie van de inlevering van de
kleinere Nederlandse radiomerken in WO II afgerond. In totaal
heb ik in beschikbare registers 27 exemplaren van GRI
gevonden in bijna alle provincies van Nederland. In de registers
zijn de toestellen ingeschreven als "Goudsche Radio Industrie" of
als "G. de Raadt". Op grond van deze exemplaren die ik heb
aangetroffen, schat ik dat er in 1943 nog wat meer dan 100
exemplaren van een GRI-toestel onder de Nederlandse
bevolking waren. Zoals ik je eerder vertelde stond er nergens
een type-aanduiding bij vermeld en hetzelfde gold voor een
eventueel serienummer. Maar in Zeeland blijken wel
serienummers vermeld te zijn: 1876, 1954 en 1992. Zou het
kunnen zijn dat alle modellen doorlopend genummerd
werden?360
Ik verwacht dat er (thans) niet meer dan een handvol GRI-toestellen bewaard is gebleven.
Waarschijnlijk zitten die allemaal in (Nederlandse) verzamelingen. Frans Driesens is in het bezit
van een GRI-toestel en misschien is er ook nog een in het Radiotron.362

en ook meer onlangs, want de wonderen zijn de wereld nog niet uit:
Ik heb je onlangs laten weten dat ik na lang zoeken in Gouda toch nog een archief heb gevonden met
de registers van de daar in 1943 ingeleverde radio's. Het is een ietwat obscuur archief van de
commissaris van politie van Gouda. Deze week heb ik daarin inzage gekregen, nadat ik eerst de voor
dergelijke archieven gebruikelijke onderzoeksverklaring heb getekend.
In totaal hebben de 35.510 inwoners van Gouda in de periode mei-juli 1943 samen 5.257 toestellen
ingeleverd. Jammergenoeg waren er geen gegevens over de algemene na-inlevering van oktober
1943. Ga ik hiervoor uit van een even hoog percentage als in de rest van de provincie Zuid-Holland,
dan komen daar nog 231 toestellen bij: een totaal van 5.488. Dat betekent een vrij hoog
inleveringspercentage (15,5 toestellen per 100 inwoners).
Zoals ik al aankondigde, verwachtte ik onder de ingeleverde toestellen ook nog een aantal toestellen
van de Goudsche Radio Industrie (GRI). Die verwachting bleek juist: in Gouda werden 14 GRItoestellen ingeleverd en daarmee komt het landelijk totaal op 41 door mij aangetroffen GRI-toestellen.
(Friesland 1, Overijssel 5, Utrecht 1, N-Holland 1, Z-Holland 18, Zeeland 3, N-Brabant 9 en Limburg 3.)
Het werkelijke aantal heeft zeker meer dan 100 bedragen.
Interessant is dat ik tevens 32 (zelfbouw)toestellen heb aangetroffen van het merk Westminster
Radio. In de rest van het land ben ik dat merk nauwelijks tegengekomen. Er moet dus een concrete
bron voor Westminster radio's in Gouda geweest zijn. Het is daarom voor de hand liggend dat je Oom
360

Zie de beschrijving van de nummers op het toestel van Frans Driesens. Omdat de Zeeuwse nummers dichtbij
elkaar liggen, zouden die radio’s waarschijnlijk dezelfde rijd gebouwed zij, of door dezelfde agent van GRI?
362
„Radiotron” is een afdeling van het Nederlandse Electriciteitsmuseum in Nijkerk.
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Gerrit daar al ruim voor WO II de winkel Westminster Radio is begonnen.
Volgens informatie op de website van John Koster is Westminster Radio overigens een merknaam van
Henry Curry uit het Engelse Leicester (zie http://www.vintageradio.nl/Menu/curry.htm en
http://www.vintageradio.nl/Radio's/westminster_radio.htm).

(Commentaar door JAdR): Dit heel interessante nieuws (waarvan ik helemaal onbewust was) is een
bewijs dat kort ná de rampzalige lente van 1935, Opa, Oom Gerrit en Vader weer radio’s begonnen te
bouwen, op heel kleine schaal, onder de firmanaam Westminster Radio, voor de locale verkoop en
misschien ook wel door een paar agentschappen die Opa na alles toch trouw bleven. Tenzij, wat ik sterk
betwijfel, Opa de Nederlandse importeur werd van een Engels product. Zo werd Westminster Radio dus
de opvolger van Goudsche Radio Industrie. Volgens GoudaNet (aladingoudanet@biblioheek.nl) stond
Westminster Radio al onder „radiohandelaren” in het Adresboek van 1936, op basis van gegevens van
1935, en: „Exacte datum van vestiging aan de Wijdstraat is niet bekend.” Het zou mischien ook
mogelijk zijn dat de periode dat Vader radiolampen smokkelde uit België, beter te zoeken is in de
periode ná de lente van 1935, dan in de tweede helft van 1933. Philips verkocht natuurlijk nog steeds
geen lampen aan die kleine man in Gouda. Maar waarom dat dat „Bewijs van Nederlanderschap” van
Augustus 1933?
Maar kijk nu eens wat ik in het Nationaal Archief vond in September 2010:
Er zijn twee exemplaren van
deze brochure in het CABR.
Van welke datum is het?
Het staat er niet ergens op.
Volgens John Hupse is het
van 1947, omdat er een
verwijzing is naar de
WERELDOMROEP,
en
ook omdat het toestel heel
veel lijkt op andere radio’s
van die tijd, zoals een
Philips Model 848A uit
1945 en een Philips Model
748U uit 1946. „Typerend
in die periode is de zeer
sobere uitstraling van de
kasten.”
En hier volgdt wat Gidi
Verheijen erover zegt:
In WO II was vanaf eind 1941 de productie van radiotoestellen verboden. Het is niet uitgesloten dat
Westminster Radio nog wel opdrachten voor de Duitsers uitvoerde, maar tot mei 1945 werden zeker
geen toestellen voor civiele toepassing in Nederland gemaakt. Vanaf de bevrijding golden beperkingen
voor Westminster Radio. Op 30 december 1946 is je Oom Gerrit buiten vervolging gesteld en op 4
januari 1947 hief het Nederlands Beheersinstituut de beperkende bepalingen m.b.t. de zaak van Oom
Gerrit op. In 1947 (of later maar niet eerder) kon hij dus weer met het bouwen en verkopen van radio's
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begonnen zijn. In juni 1948 werd je Opa tot procuratiehouder van Westminster Radio benoemd. De
zaak van Oom Gerrit was toen dus waarschijnlijk weer aan het draaien. In mei 1949 werd de doelstelling van Westminster Radio gewijzigd, maar de fabricage van alle soorten radiotoestellen was nog
steeds onderdeel van die doelstelling. Deze analyse sluit aan bij de terechte opmerking van John dat
de Wereldomroep pas in 1947 begonnen is en dat de brochure dus uit 1947 of later dateert.

Maar nu een vraag: Als de beperkende bepalingen op 1 Januari 1947 opgeheven werden, waarom zijn
deze twee brochuires dan bij CABR? In ieder geval staat het nu hierdoor vast dat Westminster Radio
vóór en ná de oorlog radio’s bouwde. Hoeveel? Dat weet ik niet. Er bestaat er niet een meer.

BIJLAGE 37
Octrooiaanvraag 20598 en Nederlands Octrooi 34759.
In antwoord op mijn e-mail vraag „Wat ik niet weet is of een Nederlands Octrooi ooit aan O.A.
50298 verleend is, en indien wel, wanneer.” aan het Octrooicentrum Nederland, kreeg ik in 2009 al het
volgende heel interessante antwoord:
Geachte heer De Raadt,
Ik heb op octrooiaanvraagnummer gezocht in het Nederlands octrooiregister en vond de volgende informatie:

BASISGEGEVENS

IPC of IDT Klasse
Ingediend

Nummer: 34759
50298
Aanvraagnummer
Draadloze ontvangschakeling met dempingsreductie, waarbij de detectorbuis, behalve
voor versterking, alleen voor demodulatie dient.
21A4-29;
1930.02.15
Herkomst 1e aanvrager

Ingeschreven
Openbaargemaakt
Verleend
Status
Vervallen

1933.01.16
1933.01.16
1935.01.16
Vervallen
1935.09.01

Aanvrager/Houder
Publicaties

Hanzo Henricus Schotanus a Steringa Idzerda te 's-Gravenhage.; ;
NL34759C;

Aanvrage/Octrooi ROW 1910
Titel

AANVRAGER/HOUDER
Aanvrager/Houder
Naam Hanzo Henricus Schotanus a Steringa Idzerda te
's-Gravenhage.;

Van: 1930.02.15

OPPOSITIE/VERZOEK/BEZWAAR
Indiening NL
Soort
Opposant

Bezwaarschrift
E. Flesseman Jr. en D.H. Stigter te Amsterdam
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PUBLICATIE IE/EP
Blad IE
Editienummer
193510

Publicatiedatum
1935.10.15

193502
193301

1935.02.15
1933.01.16

Rubriek
Aanvulling
V1: Vervallen octrooien
wegens niet betalen van
een jaarcijns
P: Verlening van octrooien
K: Openbaarmakingen

NR_pagina
0220

0042
0006

Zoals u kunt zien is het octrooi verleend op 16 januari 1935.
Als u het publicatienummer NL34759C in de octrooidatabank espacenet (www.espacenet.nl) invoert via
zoeken op nummer
(http://nl.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=nl/nl/number.hts), komt
u bij het pdf-bestand uit.
Ik hoop dat dit is wat u zoekt. Zo niet, dan hoor ik het graag van u.
Met vriendelijke groet,
I.C.B. (Iris) Elink Schuurman – Barnar, Publieksvoorlichter / Webredacteur
Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk
Telefoon (070) 398 66 99, Telefax (070) 398 66 06, info@octrooicentrum.nl, www.octrooicentrum.nl

Hiervolgens blijkt duidelijk, (en nu breekt me de klomp!):
•
•

•

In Juli 1933, toen Philips het „derde proces” zoals hierboven beschreven, tegen Opa begon, was
O.A. 50298 al een half jaar lang „ingeschreven” en „openbaar gemaakt”.
Toen het vonnis van de Uitspraak van Scheidslieden van 23 October 1933 uitgevoerd werd met de
Openbare Verkoping te Gouda op 4 Maart 1935, bestond O.A. 50298 niet meer, omdat Nederlands
Octrooi 34759 toen pas verleend was aan Ir. Idzerda.
De Octrooiraad had vóór het verlenen van Nederlands Octrooi 34759 een bezwaarschrift van de
hand gewezen.363

363

Het volledige dossier van O.A. 50298 / Ned. Octrooi 34759 (86 bladzijden) ontving ik onlangs van het
Nederlands Octrooicentrum. Hierin staat echter absoluut niets over een bezwaarschrift door Flesseman en Stigter.
Ir. Flesseman en Ir. Stigter waren octrooigemachtigden van het „Bureau voor Technische Adviezen” in
Amsterdam. Maar het dossier bevat wel de documenten over een bezwaarschrift door „N.V. Octrooibureau
Vriesendorp en Gaade” te ’s-Gravenhage (A.C. Gebhard en Ir. C.M.R. Davidson, octrooigemachtigden) namens
de firma H. Bertin, 79 Boulevard Haussmann, Parijs, Frankrijk, dat op 16 Mei 1933 ingediend werd – nadat aan
Ir. Idzerda’s uitvinding al een Frans Brevet FR 711318 verleend was. Op 13 Juli 1933 werd dit bezwaarschift
beantwoord door „Nederlands Octrooibureau” (H.W. Daendels, Rolf van Hasselt en W. van der Vliet) namens Ir.
Idzerda. De Aanvraagafdeling besliste op grond daarvan de opposite voor ongegrond, in een „Eindbeschikking”
van 9 Februari 1934. Op 5 Mei 1934 ging H. Bertin in beroep hierop met een Memorie van Grieven aan de
Afdeling van Beroep, en op 6 Juli 1934 werd een antwoord hierop ingediend door H.W. Daendels namens Ir.
Idzerda. De Afdeling van Beroep „verklaard de grieven van appellant ongegrond en bepaald dat hem geen gelden
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•

Na de opveiling (alternatief faillissement, volgens Frans Driesens) van het laboratorium van Ir.
Idzerda in Mei 1935 had hij waarschijnlijk geen interesse of geld meer om de jaarcijns van zestig
gulden op zijn octrooi te betalen. Zo verviel dus het vijf-jaar lange werk van Nederlands
radiopionier, en ook de lang-gekoesterde hoop van de vrije toestelbouwers die de B.O.R.N. hadden
gesticht, in gruzelementen.

De implicaties van deze feiten zijn ontstellend, en leiden tot een overweldigend vermoeden dat er iets
hopeloos onrechtvaardig gebeurde in die tijd, dat gewoonweg schreeuwt om rechtstelling. Het is
namelijk een geval van een van twee alternatieven die elkaar uitsluiten, (en geen andere mogelijkheden):
1. Als O.A. 50298 inderdaad (zoals Ir. Völter op
23 October 1933 bepaalde en zijn evaluatie door
de andere Scheidslieden aanvaard werd) wel
inbreuk maakte op Philips’ octrooien, zou O.A.
50298 direct in de doofpot gegaan moeten zijn,
en zou Nederlands Octrooi 34759 nooit verleend
geweest zijn, omdat het ook inbreuk zou maken
op Philips’ octrooien. Omdat het octrooi wel
later verleend werd, zou dat dus duiden op een
ernstige blamage bij de Octrooiraad, of
misschien een gebrek aan communicatie tussen
de Scheidslieden en de Octrooiraad.

2. Als O.A. 50298 eigenlijk op 23 October 1933
niet inbreuk maakte op Philips’ octrooien,
handelde de Octroooiraad correct door het
verlenen van Nederlands Octrooi 34759 op
grond van O.A. 50298. De verlening van het
octrooi bevestigd dan uiteraard dat Ir. Völter
anderhalf jaar vroeger verkeerd geweest was
(zoals Ir. Idzerda beweerd had) met zijn
evaluatie van het „schema” dat door Opa
gebruikt werd. En dat bewijst in weze (zelfs
zonder om de Uitspraak van Scheidslieden te
hebben gezien) „de blamage van Völter”.

Ik denk niet dat de aanname in punt 1 op de vorige bladzij correct is; integendeel, ik ben er overtuigd
van dat de aanname in punt 2 hierboven, beschrijft wat er werkelijk gebeurde. Dat heeft nogal wat
consequenties:
Toen het Arbitraal vonnis van 23 October 1933 uiteindelijk op 4 Maart 1935 in Gouda uitgevoerd
werd, was Opa bewust dat, bijna zeven weken voor die datum, op 15 Januari 1935, dat vonnis
alreeds in weze ongeldig verklaard was geworden door het verlenen van Nederlands Octrooi
34759 door de Octrooiraad aan zijn technisch raadgever, op grond van O.A. 50298, en dat die
patenten ook al in Frankrijk en Engeland en tien andere landen verleend waren?
Toen Opa een paar maanden later, van de zomer van 1935 af, „De Galg van Eindhoven” schreef,
was hij toen bewust van de verlening van Nederlands Octrooi 34759? Wat werd er eigenlijk
besproken tussen Opa en Ir. Idzerda, in die tijd? Of hadden die twee gewezen wapenbroeders
geen contact (meer)? Want als er toen misschien iets tussen hen gekomen was, zou dat immers in
de tekst van „De Galg van Eindhoven” duidelijk kunnen zijn......... En wat gebeurde er na
September 1935, toen Nederlands Octrooi 34759 vervallen was?

van het bedrag, gestort voor de inschrijving van de memorie van grieven zullen worden teruggegeven” in een
„Tusschenbeschikking” van 28 November 1934, die ook Ir. Idzerda verzocht een paar kleine wijzigingen in de
tekst van O.A. 50298 te maken. Nadat dit was gedaan op 8 Januari 1935, bevestigde de Octrooiraad op 15 Januari
1935 de verlening van Nederlands Octrooi 34759. Nergens in het dossier staat iets over de Uitspraak van
Scheidslieden van 23 October 1933, het gewraakte document waarin (naar mijn beste weten) verklaarde dat O.A.
50298 inbreuk maakte op Philips’ octrooien. Nu de belangrijke vraag: Namens wie maakte H. Bertin bezwaar?
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„Het is nu weer KIEZEN of DEELEN”, schreef Opa toen. Ik herhaal deze woorden met overgave
bij het voltooien van dit boek. Hier moet iets rechtgesteld worden. De rechtbank der publieke
opinie zou dat kunnen doen, niet alleen voor Jacob de Raadt (1883-1959) maar ook voor Hanso
Henricus Schotanus à Steringa Idzerda (1885-1944).
Ter afronding van dit boek heeft het zeker wel zin om op de volgende vier bladzijden al de officiële
documenten en de tekening uit het dossier van Nederlands Octrooi 34759 te plaatsen, dat maat zo’n heel
kort en totaal onrendabel levensbestaan had. Deze inlichting heb ik gecopieerd van wat het
Octrooicentrum Nederland mij toestuurde, en ik heb er dus geen zestig cent voor betaald.
Want om dit octrooi ging het alles in deze felle strijd, en om de macht die ermee gepaard gaat.
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Met koeien van letters staat het woordje „Vervallen” er op geschreven. Alles wat met noeste vlijt tot stand
gebracht was gedurende zes jaar, werd zes maanden later met het potlood van een ambtenaar doodeenvoudig tot
niet gemaakt. Zie ook dat dit Octrooi geldig was voor 18 jaar – van 1935 tot 1953. Vergelijk dit gerust met een
Amerikaans 1913 GEC octrooi, in Nederland geregistreerd in de Eerste Wereldoorlog, dat door Philips gekocht
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werd in 1925 en als een „tweedehands-octrooi” volgens de Hoofdovereenkomst tussen Philips en de Bonden de
basis werd voor betaling van licentie tot 31 December 1939, en dus geldig was voor zes-en-twintig jaar!

188

190

189

191

190

192

191

193

BIJLAGE 38
Een brief van oom Gerrit met een verzoek.
De brief op de volgende bladzij kreeg ik onlangs opgestuurd door mijn nicht Bep van Engelen-van
Kooten, die een fotokopie gemaakt had bij het Streeksarchief Midden Holland in Gouda.
De inhoud is duidelijk: Oom Gerrit verzoekt het Gemeentebestuur van Gouda op 18 April 1930
onder een GRI briefhoofd om iets aan de brug van voetnoot 46 te doen, omdat de brugdelen los liggen.
Volgens andere stukken die Bep stuurde, had de Directeur van Gemeentewerken juist op 11 April
1930 al een verslag gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders, met het voorstel om
deze brug grondig te vernieuwen en het dek met 30 cm te verlagen. De kosten waren beraamd op
ƒ 2,468.33, inclusief bedrijfskosten, en er werd beoogd om dit werk in 1931 uit te voeren.
De brief van oom Gerrit gaf de Commissie van Bijstand in het beheer der Gemeentewerken een kans
om een nader onderzoek in te stellen. Op 24 April 1930 berichtte deze Commissie aan het College van
Burgemeester en Wethouders „dat het herstel van de vaste brug, liggende aan de Gouwe - hoek
Peperstraat, ook door ons hoogst noodzakelijk wordt geacht.” Op 30 April 1930 schreef de Secretaris
van het College van Burgemeester en Wethouders aan de Raad der Gemeente Gouda „dat de brug en de
walmuur in de Peperstraat in zeer vervallen staat verkeeren en zoodoende een gevaar opleveren voor het
toenemend verkeer ter plaatse, zodat wij niet tot uitstel tot 1931 konden besluiten”.
Het resultaat was dat de brug in datzelfde jaar 1930 vernieuwd werd.365 Ergens vond men het geld
op de kapitaalrekening, al was het in de crisisjaren. Op 8 Mei 1930 werd een antwoord geschreven aan
oom Gerrit, door de Secretaris van het College van Burgemeester en Wethouders, met de volgende tekst:
„Naar aanleiding van Uw schrijven van 18 April j.l. hebben wij de eer U mede te deelen, dat bereide
plannen aanhangig zijn gemaakt voor het vernieuwen en verlagen van de in margine vermelde brug,
zoodat binnen afzienbaren tijd het door U bedoeld euvel verholpen zal zijn.”
En er onder natuurlijk: „Afschrift dezes te zenden aan: den heer Directeur van Gemeentewerken.”
Vader werkte ook aan de zaak. Een anecdote die ik als kind hoorde is dat hij eens een blik zilververf
van een hoge kast afhaalde, en de inhoud toen alles over zijn hoofd en gezicht kreeg. Op de tast is hij
toen op het trottoir gelopen tot bij het Wijkziekenhuis, dat net om de bocht op de Westhaven lag.
Mensen die hem zagen (maar die hij natuurlijk niet zag), gaven hem toen de titel „De zilveren man.”
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In September 2010 zag ik dat de brug van 1930 vervangen is door een koepelgewelf over het water.
V.l.n.r. Aat, Bep, Gerrit, Thil, Theo en Mien de Raadt. Foto genomen in de laat twintiger jaren.
367
Jacob en Mien de Raadt. Foto genomen in ongeveer 1940, of zelfs later.
366
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BIJLAGE 39
English synopsis for our children (extended from an 2009-05-19 e-mail).
Dear children,
I believe it is appropriate to write some English “synopsis” of the book that I am now knee deep into, for
your information and also so that I can better see the end of the tunnel as well as the forest from the
trees.
“De Galg van Eindhoven” is basically a much enlarged and annotated re-issue (in Dutch) of the 4-page
“newspaper style” appeal that Opa Jacob de Raadt wrote in 1935 and addressed to Members of the
Dutch Parliament and to the public at large, about what had happened to him during the preceeding 5 1/2
years. It is an appeal / request for two things: Changes to the Dutch patent law, and restoration of his
honour, including compensation.
Opa owned an independent radio manufacturing business in Gouda since 1926, after he had liquidated
the furniture and mattress factory that had been started by my great-grandfather Gerrit de Raadt and his
brothers in 1872. Because a radio was at that time a “piece of furniture”, this seems to have been a
natural development and good business decision, also getting into a “growth industry”.
In the summer of 1929, Philips (which firm had also started building radios in 1927, and had in fact
bought a company called NSF in 1926 to order to do this as well) suddenly demanded that all existing
radio manufacturers in the Netherlands pay them licence fees for a certain “scheme” of building radios.
In 1925, Philips had namely purchased six old American patents from GEC (dating from 1913) for five
hundred guilders each, and had received the Dutch Patent Board’s approval to exploit them. Basically,
they wanted to “hang” the independernt radio builders with high licence fees, and that is the reason of
the document’s name. (“galg = gallows”, and Eindhoven is Philips’ home city.)
The board of the Dutch Association of Radio Dealers (NBR) (at that time supposedly infiltrated by
Philips) approved the imposition of these licences in October 1929, but the very next month, an Action
Committee (of which Opa was a member) was established by NBR members who were independent radio builders, and during a members’ meeting, they were able to confront the board of the NBR
with this inappropriate action (including meeting protocol), and turfed them out. On 30 December 1929,
they founded a new organization of independent radio builders, called Bond van Ondernemers in de
Radiobranche in Nederland (BORN), and started to re-negotiate a licence fee with Philips. After this
difficult effort was first completely unsuccesful, they requested and obtained government intervention
from Minister Verschuur, as a result of which the licence fee was reduced by 40%, from ƒ 12.50 to
ƒ 7.50 per radio. They also established a magazine (BORN weekblad) together with the “purified” NBR
(without Philips), because the Court had agreed that the “turfing out” had been appropriate.
The Main Agreement between Philips and BORN and NBR of mid-1930 (Opa called it the “Treaty of
Versailles”, with all the negative meanings normally associated with that odious document of 1919,
which had of course already been challenged by Germany when Opa wrote this appeal) stipulated numerous things, e.g.:
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•
•
•

Four test cases would be held to determine if the individual radio builders (BORN members)
were infringing or not on Philips’ patents;
BORN and NBR should not initiate any action or publish any negative or inflammatory things
against Philips;
Radio builders were rationed to the number of licence plates they would receive per year, based
on 1928/1929 units produced. (Note that Philips could deny licence plates because it was also
building more and more radios at that time.)

These three things all caused the dramas that followed, and I will relate to them in this sequence:
1. All four independent radio builders lost their test cases, as they infringed on Philips patents. Jacob de
Raadt d.b.a. N.V. Goudsche Radio Industrie was not one of them. But Opa’s firm “half-won” a case
against Philips. With his advisor, Ir. Hanso Idzerda, the famous Dutch radio pioneer, Opa was able to
convince Arbiters in a March 1931 Arbitation that the Idzerda scheme that was used in GRI radios did
not infringe on the major Philips patent 7398 (the one that all the others had infringed on), but only
infringed on a minor one, patent 10581. Soon thereafter, Ir. Idzerda (who as a renowned radio scientist
had “prior use rights” to Philips' patents) developed a scheme that was considered by various Dutch
experts to be completely free of infringing both Philips-owned patents. He was going to make this
available to GRI and to BORN members as a “patent pending” development, called O.A. 50298.
2. In December 1930, Philips took BORN and NBR to court for ƒ 10,000 in damages plus costs,
because certain articles printed in BORN magazine and some public newspapers had violated the terms
of the Main Agreement. (= slander?) To my knowledge, Opa did not write any of these articles, but he
was a board member of BORN. (The Editor was a BORN man, the contentious articles had been written
by various BORN and NBR members). In April 1931, just one month after Opa won his case described
in point 1 above, BORN and NBR were jointly found guilty, to pay the fine 50:50, plus costs. By that
time, BORN (= the radio builders) had been devastated because most of its members had had to cease
building radios because their schemes had been considered infringing on Philips’ patents, or they had to
pay the high licence fee in an economically disastrous time when prices of radios and many other things
were in rapid decline. Perhaps the membership had already declined below about 400 members, or their
contributions were in arrears. So BORN had no money. NBR also had no money, because it had
been discovered by an enquiry that the board that had been turfed out, had splurged and overspent
heavily on parties and promotion when times had been good and Philips had supported them financially.
So Philips then applied to confiscate the bank accounts of both BORN and NBR and asked for the
bankruptcy of both BORN and NBR. The first time, Philips’ court injunction was rejected, but the
second time, in March 1933, this was granted
Note that most of this happened in late 1931 and 1932, when the Depression was starting to hit
the Netherlands very hard. All BORN board members then resigned, and Opa actually became “the last
of the Mohicans”, as he did not resign. The normal BORN members in fact gave Opa a “carte blanche”
to renegotiate the licence fee with Philips, due to the new and quite different market conditions. He did
this, and at first, a verbal agreement was struck with Philips, reducing the license fee to ƒ 1.50 per radio,
with an additional stipulation that GRI would be exempt from licence plates. However, a few weeks
later, Philips reneged on this proposed verbal arrangement. Opa’s efforts were all in vain, and BORN
and NBR were bankrupted in early 1933. Opa went to Amsterdam alone where both organizations were
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declared bankrupt. Independent radio builders just could not pay the ƒ 7.50. The Court in Amsterdam
then appointed a Curator to wrap up the bankrupt organization. (By the way, this took till January 1938,
and only 6.5% was disbursed to the concurrent creditors, including Philips.)
3. The radios of GRI (which supposedly had only infringed on one of Philips’ six patents) had at first
been described as a “special case” in article 14 of the Main Agreement, regarding the number of licence
plates. But with BORN bankrupted and out of the way, Philips sued Goudsche Radio Industrie in a
normal court for ƒ 28,000 damages in November 1931. Long before this, Philips had already put GRI
on a black list and refused to sell them radio valves. But because Philips refused to supply the licence
plates, and GRI was willing to pay for them, Opa successfully obtained government intervention from
minister Verschuur, so that Philips dropped the matter completely during late 1932, and the Court
actually closed the file in 1933 without keeping any of the documentation. In July 1933, Philips sued
again, this time for ƒ 50,000 damages, and this became an Arbitation. (Why this different approach, I
have no idea.) During this case, on 23 October 1933, Opa’s main defence was that his firm was the
“special case” according to article 14, offering witness evidence by the 7 board members of the (late)
BORN, that this had been the intent of article 14. The Arbiters rejected that argument, I do not know
why because I am still looking for the original document in the Dutch Archives - all that I have about
this is in Opa’s document. Opa and Ir. Idzerda also needed to present to Arbiters the “scheme” that was
used for GRI radios, under patent pending 50298. The board of Arbiters consisted of two jurists (van
Brakel and Steenberghe) and one technical expert (Völter). Völter single-handedly evaluated the
Idzerda-Scheme, and determined that it infringed on Philips’ patents. The two jurists said “yea and
amen” and the verdict was that Jacob de Raadt was guilty. A day nor so later, Opa went to Idzerda in
Den Haag, who phoned Völter and told him “Man, that verdict of yours is a blemish on your career. If I
get it published, you will lose your job.” Völter verbally apologized to Idzerda, and seriously suggested
that Jacob de Raadt should appeal the verdict. Easier said than done, because at that time, like in most
places in the world, even today an appeal to an arbitration decision was impossible. The verdict stood,
and Opa’s belongings (at home and at the factory) were all confiscated on 15 December 1933. When he
tried to appeal the verdict, there was some fraud in the appeal hearing (Philips provided a document to
the judge which Opa’s lawyer was not allowed to see) and the decision was upheld – without even
investigating his charge of fraud. For the next fifteen months, Opa tried to receive government
intervention, but ran into a brick wall.
Arbiter Steenberghe, who had been appointed by Philips, was elected to Parliament and became Minister
of Economic Affairs in place of the previously retired minister Verschuur. (Steenberghe had also been
the Philips appointed Arbiter in the case Philips vs. BORN & NBR - surely a conflict of interest.) The
tumultuous Dutch politics of the year 1934 were all against Opa. He discovered government corruption,
and penetration by Philips into government agencies; nothing was done about that. The end result was
that everything was sold on the streets of Gouda on 4 March 1935. All household goods were then
purchased by one of Opa’s brothers-in-law (and brother in Christ) who gave everything back to the
family........ that’s the wonderful part, on which I need to elaborate more. I have been in contact with
one of my second cousins (also called Bouwe van Wijk) in the Netherlands, but he knows nothing.
(Perhaps the children of my second cousins with the same surname in Brisbane may know.....)
A few months later (starting in the summer 1935), Opa documented this whole drama in a four-page
newspaper that a friend in Gouda was going to pay the printing for, and the idea was to sell copies at 18
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cents each. From my youth, I knew about this “newspaper by Opa” but never saw it. Last fall, Gea sent
me the yellowed paper called “De Galg van Eindhoven”. You may remember that I was just stunned.
It have already retyped the whole document (as close as possible to what it looked like) and want to republish this as a book (e-book?) with many footnotes, articles from Dutch newspapers of those days,
personal information and also substantial Appendices that I have had in my possession since 1992 and
1996. From 1992 for instance, a letter from the Philips Archives (with some quite disparaging words
about Opa) and a typed list of the confiscated stuff; from 1996, articles I retyped from BORN magazine,
including the earlier Arbitration Decisions, some technical articles (by Ir. Idzerda), official notifications
by BORN and Letters to the Editor (some written by Opa).
I trust this to become a work of many colours and with various purposes: A family history unknown to
my brother and sister and cousins, a story about technical stuff (useless today because of transistors and
microchips), a wonderful Christian testimony that we may be jealous of, a story about (the lack of)
corporate ethics (that ties into the economic and political scene of the Great Depression and the changes
in Germany with the Saargebiet and the rise of Hitler), and also a story of an important Dutch radio
pioneer that has been (purposely?) hidden.
Why do I write the last phrase? Well, two months after the public execution of Opa’s furniture on 4
March 1935, Ir. Idzerda seems to have been so utterly disgusted with the outcome of the past five and a
half years’ struggle (working very hard for BORN and later for Jacob de Raadt as an electronic
engineer) that he auctioned off his whole scientific laboratory and radio studio in Den Haag. I heard a
few days ago that he actually inherited a small hotel (=“pension”) from an uncle, and became its
manager and even barman. All Dutch web-sites show absolutely nothing about what happened in his
life between 1926 and 1935. In 1926, he had received a renewal license for the world's very first
commercial radio broadcast station. (Yes, you read this correctly, this was one year before the
Americans, who had their first commercial radio broadcast with the presidential election in 1920!!) Ir.
Idzerda operated this as PCGG from his house / studio in Den Haag from 6 November 1919 to some
time in 1925. His broadcasts were very popular in Britain, and instrumental in convincing the British
Government to establish the BBC. Why would he have given this all up in 1935, but for the simple
reason that he was just too disappointed with the whole ...........mess. Nine years later, during the
German occupation, he was shot to death by the Germans when he went to investigate a V-2 that had
misfired in the dunes near his home.
It seems that all other Dutch musea and archives know absobloominglutely nothing about this
matter; what is written on the pages of BORN magazine, that I found in the Nederlands Radiomuseum in
Hilversum in 1996, is considered “new” - and of course, those yellow pages describe nothing of what
happened after the demise of that weekly publication. I hear that a large part of the Philips Archives was
destroyed in a bombardment in 1942. Also, a part of the National Archives (from the 1930’s) seems to
be missing due to a bombardment in Den Haag. I am actively trying to get some still necessary parts. I
am getting very enthusiastic responses on the “draft” of 54 pages that I have already sent out to various
people. It has now grown to 17 MB and 158 pages and I cannot send it easily anymore. I am even
getting photos of a “GRI” radio from one specific Dutch old-radio-museum; the owner recently wrote a
book about the industry in those days, and has a library of 30m of shelf space from 1910 to 1960, but it
contains “nothing” about this? I kid you not, this book is also a mystery. A very recent discovery also
seems to indicate that Opa, oom Gerrit and my father after the summer of 1935 again built radios, this
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time under the brand name “Westminster Radio” and on small scale, and likely under the lapsed patent
of Ir. Idzdera – see below. Hidden history indeed.
Some people in the Netherlands suggested that I ensure to press the two purposes Opa had in mind in
1935, as an appeal to the Members of Parliament and the public opinion:
(1) An appeal that the Patent Law be changed, so that applications for second hand patents not be
acknowledged but be rejected and be considered “public intellectual property”. That brings this
publication back to today, with recent changes. Since 1995, the Dutch Patent Office only registers
patents from elsewhere, the EU has taken over the responsibility for issuing patents. That is why
MicroSoft and other monopolistic enterprises run into trouble there, time and again. Now I am not a
lawyer or a patent agent, and if I add too much to the book, nobody will read it.
(2) An appeal for restoration and compensation: The process had failed, Opa had done nothing wrong. I
have looked on the internet and it seems that in Belgium, various types of appeal for restoration are
possible. In the Netherlands, this is also possible. The City of Florence recently officially provided
restoration of one of its citizens from 700 years ago – the author Dante. In what form this restoration
might be, and by whom, I have no idea. Can the Government officially say: “Sorry, this should not have
happened. A civil servant goofed. Ir. Völter's decision was wrong.”? What would that mean? Can the
current CEO of Philips (who was not even born in 1933) say: “Sorry.”? What would that mean? This
view is strengthened by my recent discovery that Ir. Idzerda’s O.A. 50298 was actually granted Dutch
Patent 34759 on 15 January 1935, seven weeks prior to the Public Sale of Opa and Oma’s household
goods. How could that ever have happened if O.A. 50298 infringed on Philips’ patents? Something
went miserably wrong with this – at least a complete lack of communication within government offices.
Now I know full well that things like this happen all the time. Patent issues carry on for years, and ruin
or tether small businesses and individuals everywhere. Inventors give up their professional careers
because of frustration and a perceived lack of recognition. There is nothing new under the sun. That is
why I want to elaborate on the end of the story, because this document is also a testimony of Opa’s faith,
through all these difficulties, because Philips could not take that from him. The document contains
portions of a few (rhymed) psalms, like the last stanza of Psalm 27 and the last stanza of Psalm 138, and
also “A Mighty Fortress is our God” (Luther’s Psalm 46) which he, his two sons (one of them my father)
and his oldest daughter sang, the day before the household goods were to be auctioned off. That’s why,
(in my humble, unbiased opinion, of course!) this is a story that needs to be retold, even in the current
“Depression”, as one that provides hope in God through all the difficult times that we may face in life.
Can you fathom my excitement? I am now also researching self-publishing methods, copyright issues
and the way to enhance my pension from this endeavour, under the (still existing) name Grassroots
Consulting Services.
It was good for me, and necessary, to get back to some perspective on “De Galg” with this e-mail. Your
moral support (although you may not be able to read the original text well) is very much appreciated.
Mom also gives her valuable input; she was first very sceptic about this, but now wants me to do this
with some objectivity.
With all my love,

Dad.
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BIJLAGE 40
Bronnenlijst.
1. Bijlagen die overgenomen zijn uit „BORN” weekblad, beschouw ik zo’n beetje als familie-erfgoed.
De destijdse uitgever, „Ando”, had heel waarschijnlijk geen copierecht, en de bonden ook niet. Opa
alleen was het die pal stond toen hij naar Amsterdam ging en pleitte voor het voortbestaan van de
B.O.R.N., en zes jaar moest wachten on 6.5% te ontvangen van wat hem toekwam. Ik veronderstel dat
mijn broer, mijn (half)zuster en mijn twaalf neven en nichten wel blij zijn dat ik op deze manier het
verleden laat herleven. Zij hebben bijna allemaal Opa korter gekend dan ik, en mijn halfzuster Gea
helemaal niet. Zo gaat dat nu eenmaal met emigraties, remigraties en tweede huwelijken.
2. Artikelen uit het Rotterdamsch Nieuwsblad, kreeg ik digitaal uit de Collectie Gemeentearchief
Rotterdam - http://rjb.x-cago.com/kranten/searcha.do Artikelen uit de Nieuwe Rotterdamsche
Courant en Het Vaderland kreeg ik digitaal uit de Collectie Koninklijke Bibliotheek http://kranten.kb.nl/index.html Dan ontdekte ik ook veel inlichting bij het Nationaal Archief (CABR).
3. Een beetje inlichting uit het Philips Archief kreeg ik in 1992, via het Nederlands Omroepmuseum.
Onlangs hoorde ik dat een groot deel van het Philips Archief in Eindhoven op 8 December 1942 (net na
mijn geboorte!) gebombardeerd werd in „Operation Oyster” van de Royal Air Force. Misschien werden
in dat gebouw wel de “missing pieces” bewaard van deze puzzle, zodat men mijn vragen toen echt niet
beter kon beantwoorden, en in 1965 ook niet de vragen van het Postmuseum, waarop het boekje van
P.A. de Boer gebaseerd werd. Hier volgt mijn e-mail correspondentie van 2010:
From: pca
To: Jacob and Lydia de Raadt
Sent: Thursday, May 20, 2010 7:41 AM
Subject: RE: Inlichting over de 1930's
Geachte heer de Raadt,
In antwoord op uw verzoek moet ik u helaas laten weten dat wij geen aanvullende informatie hebben kunnen
achterhalen op ons antwoord van 24 februari 1992.
Sorry dat wij u niet anders kunnen berichten.
Met vriendelijke groet,
Marianka Louwers
Philips Company Archives
High Tech Campus 5, 3.073
5656 AE Eindhoven, The Netherlands
Tel.: +31 40 27 40300
E-mail: pca@philips.com
From: Jacob and Lydia de Raadt [mailto:jacoblydia@shaw.ca]
Sent: 2010 apr 21 2:48
To: pca
Subject: Inlichting over de 1930's
Geachte Archivaris,
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In 1992 ontving ik via de heer Kees Cabout van het destijdse Omroepmuseum in Hilversum een brief van de heer
J. van den Biggelaar van uw archief, met wat inlichting over de 1930er jaren..
In die brief werd melding gemaakt van de Uitspraak van Scheidslieden gedateerd 23 October 1933 in het
geding tussen Philips en N.V. Goudsche Radio Industrie. Ook werd aan mij een "bladzij 2" gestuurd van een
inventaris van huisraad. Hebt u misschien bladzij 1 en wat andere inlichting over dit geding?
Ik ben ervan bewust dat met het bombardement van December 1942 nogal wat verloren is. Maar misschien niet
dit document, gezien wat mij eerder gestuurd werd.
Hoogachtend de uwe,

Jacob de Raadt, Langley, British Columbia, Canada.

4. Inlichting over Ir. Idzerda en zijn (omroep)werk kreeg ik digitaal van verschillende Nederlandse
web-sites, zoals http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/idzerda en anderen,
en ook persoonlijk in Hilversum uit de Idzerda-papieren bij Instituut Beeld en Geluid, September 2010..
5. Inlichting over Nederlanse politici en politieke toestanden kreeg ik op http://www.parlement.com
Het is onmogelijk om deze twee drama’s (zoals Opa zijn geschrift noemde) onafhankelijk van de
moeilijke politieke toestanden in Nederland van die jaren te evalueren, zelfs na meer dan 75 jaar.
6. Meer inlichting over Philips kreeg ik digitaal in de reeds genoemde kranten, en ook o.a. op een website http://www.thuisinbrabant.nl/biografieen.asp?ccidentifier=601&ccSortorder=title en vele anderen.
7. In September 2010 was ik ook een middag en avond bij het Streekarchief Hollands Midden in Gouda,
vooral om wat foto’s (ook voor mijn tweede boek „Brieven van Oma” en de Goudsche Courant.
8. De tekst, muziek, en een plaatje van de bladmuziek van „De kleine Man” kreeg ik digitaal bij
http://www.geheugenvannederland.nl//hgvn/webroot/files/Media/louis_davids_de_kleine_man.mp3 en
luisterde toen ook naar mijn Moeder’s favoriet: „De olieman van ’t pleintje ging z’n radio verpanden.”
9. Ik maakte heel erg dankbaar gebruik van inlichting en ondersteuning dat ik kreeg van mensen in
Nederland (sommigen lid van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio – www.nvhr.nl
– en specifiek van de heren Frans Driesens, Gidi Verheijen en John Hupse. Zonder hun onlangse
advies zou dit werk in diggelen blijven liggen. Maar er waren, over de jaren heen en meer onlangs, ook
al e-mails met anderen zoals Paul Waayers, Vincent Schriel, Arjan Muil, Maarten Budde, Wim Stuivers,
Philip van Apeldoorn, Stephan Smeets, Bert Gussenhoven en anderen, ook Jean-Luc Fradet uit Frankrijk
en Philip I. Nelson uit de VSA. Ik ben heel goed geholpen door archivarissen en biblioteekpersoneel
zoals Saskia Spiekman, Maartje van de Kamp, Saskia van Sas, Petra Robberts, Robert van Vuuren, Iris
Elink Schuurman-Barnar, Nicole Brandt, Addy van Harskamp, Hans Seijlhouwer, Harm Pieters, J.W.
Klein, Joke Radstaat, Kees Cabout (vroeger al) en Erik Kappetijn, (die in de Hilversumse kelder dook
met Gidi). Ik frustreerde hen misschien met mijn verzoeken per e-mail, waarin ik hen confronteerde met
dingen over een triest verhaal waar ze nog nooit van gehoord hadden! Hiermee mijn hartelijke dank.
10. Dan wil ik hier de hulp niet vergeten van vele anderen (ongenoemd) in de motivering van dit werk
dat in Augustus 1985 begon bij Fred en Sietie Bergsma in Langley, tijdens ons bezoek aan B.C. van
Yukon af, en een gesprek met hun neven uit Nederland, toen alles in mij begon te denken over
„vroeger”. En dan drie van mijn nichten: Jolanda Siebel, die me naar Hilversum bracht in 1996, na de
begrafenis van oom Aart Siebel, Bep van Engelen, die in Gouda ging snuffelen, en Wilma Wolf en haar
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man Hans die wat oude foto’s stuurde. Natuurlijk ook mijn zus Gea en haar man Christabe Wybenga,
altijd bereid om mijn e-mails te lezen en te verwerken, als er weer iets nieuws te voorschijn kwam.
11. In mijn onderzoek kwam ik in contact met twee kleinzoons van andere spelers in deze drama’s, die
ook dezelfde voornamen hebben als hun grootvaders. Dit zijn Ir. Ursul Philip Lely, kleinzoon van de
persoon die in Bijlage 3 genoemd wordt als een verdediger van O.A. 50298, en de heer Hanso Idzerda,
oudste kleinzoon van IDZ. Ik veronderstel dat zij beiden, en ook de heer Bart Idzerda, de jongste zoon
van IDZ, ook tevreden zijn met de opgraving van dit vergeten stuk Nederlandse radiogeschiedenis.
12. Verder werd ik gestimuleerd door voorstanders van minder software-patenten vandaag, zoals Wiebe
van der Worp van www.vrijschrift.org, en natuurlijk mijn zoon Theo en z’n OpenBSD developers,
samen met gebruikers van dat type Open Source software zoals Jorden Verwer bij de TUD. Er zijn
immers lessen te trekken uit dit boek, voor wat er alles vandaag gebeurt, niet alleen in de Euro-pese
Unie maar ook aan deze kant van de Atlantische Oceaan, waar we zo dichtlij de Verenigde Staten
wonen. Bovendien, de eigenlijke impetus tot mijn „aan de slag gaan” kwam in Maart 2009, tijdens de
koffie op Vancouver International Airport, met Theo en z’n collega Bob Beck van de OpenBSD
Foundation uit Edmonton, allebei op doortocht naar huis, na afloop van een conferentie in Japan.
13. Ik weet dat deze „geannoteerde (her)uitgave” niet antwoorden geeft op alle overgebleven vragen.
De „tand des tijds” heeft zeker onmogelijk gemaakt om alles te achterhalen. Ik weet dat dit boek niet
perfect is en ook wel wat foutjes heeft. Maar het vervult zeker de wens van Frans Driesens, die hij
voorin de copie van zijn boek dat hij mij stuurde, schreef: „In de hoop dat de waarheid boven zal
komen!” En Gidi Verheijen gaf mij moed door in het examplaar van zijn boek dat hij mij gaf, te
schrijven: „Aan Jacob de Raadt, op zoek naar de geschiedenis van de Goudse Radio-industrie in de
periode 1929-1935.” Misschien geeft dit werk anderen ook de gelegenheid om nog verder te gaan
delven. En als ik ergens iets vandaan geraapt heb voor dit boek, en daardoor iemand z’n copierecht echt
benadeeld, bied ik hiermee mijn excuses aan, met de verontschuldiging dat het niet met opzet gebeurde.

“At the bottom of each disillusionment, I discovered within
myself one or other form of pride. It is therefore good that
people sometimes thing ill and less correctly of us, because it
protects us from idle glory. For that reason, disappointments are indispensible.”
(freely translated)
Tot besluit: Deze door Opa geschreven spreuk vond ik in
Nederland in September 2010 in een schoenendoos met oude
familiefoto’s. Bron en oorspronkelijke taal onbekend.
JAdR – 2010-11-03.
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Theo

Bob

Jacob

Lydia

Jacob de Raadt werd op 19 Mei 1883 geboren te Gouda, als vijfde kind van Gerrit de Raadt en Ariaantje van den Dool. Zijn
oudere broer Leendert was toen al overleden aan tuberculose, en hij had vier oudere zusters. Na voltooiing van een U.L.O.
opleiding en een reis naar Duitsland, begon hij in 1901 te werken in de meubelfabriek en zaak van zijn vader, genaamd
Gebroeders de Raadt. In 1907 trouwde hij met Mien van der Wart, die uit Voorburg kwam en in Gouda gouvernante was.
Zij kregen zes kinderen. In de Eerste Wereldoorlog verschafte de firma matrassen aan de kazernes te Ede. Na het overlijden
van zijn vader in 1918 nam Jacob de meubel- en huisinrichtingzaak over – en ook de stomerij en zuiveringsfirma Puritox. In
de twintiger jaren schakelde de firma over naar het bouwen van radio’s. De rest staat in dit boek beschreven, en veroorzaakte
zijn faillissement in 1935. Van die tijd af werkte Jacob voor Westminster Radio, de zaak van zijn zoon Gerrit. Op 5 Mei
1945 werd hij gearresteerd, kreeg huisarrest en was daarna een half jaar in een zenuwinrichting. Oom Gerrit was bijna een
jaar in Kamp Duindorp, en de zaak werd onder beheer gesteld van het Nederlands Beheersinstituut. In December 1946
kregen beiden een Voorwaardelijke Buitenvervolgingstelling met een boete van vijfhonderd gulden. Jacob en Mien de Raadt
zagen drie getrouwde kinderen emigreren. Een gezin kwam in 1957 terug naar Nederland, toen Mien al overleden was.
Jacob de Raadt overleed te Gouda op 28 November 1959. Op zijn begrafenis zei oom Gerrit: „Vader heeft een heel zwaar
leven gehad, een heel zwaar leven.”
Jacob Arie de Raadt werd op 27 November 1942 geboren te Alphen aan den Rijn, als eersteling van Theodorus Arnoldus de
Raadt en Sara Siebel. Zijn broer Arie Godfrey werd drie-en-twintig maanden later geboren. Als 9-jarige maakte hij de
emigratie van zijn ouders naar de Unie van Suid-Afrika mee. Na zijn schooljaren bij Potchefstroom Gimnasium Hoërskool
verliet hij het ouderlijk huis in Januari 1961 voor een opleiding als civiel ingenieur bij de Universiteit van Pretoria, voltooid
in November 1965. Hij struikelende in twee vakken: Elektrotegniek 2E en Struktuurleer 3S. Hij werd wegeningenieur bij
twee raadgevende firmas, de Stad Pretoria en ook een tijdje als navorser bij de Wetenskaplike en Nywerheids-Navorsingsraad
(WNNR). In 1967 trouwde hij met Lydia Stella van Tonder. Zij kregen vier kinderen, allen thans getrouwd, en er zijn 9
kleinkinderen. In 1973 voltooide Jacob een MBA studie bij de Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.
In 1977 emigreerde het gezin naar west-Canada, eerst zes jaar in Calgary, Alberta, en daarna bijna zes jaar in Whitehorse,
Yukon. In Augustus 1989 werd British Columbia „thuis”. Vanaf 1993 tot 2002 had Jacob een raadgevende practijk aan huis
met de naam Grassroots Consulting Services. In 2002 aanvaardde hij een baan bij het Arizona Department of Transportation
in Phoenix, maar kwam gelukkig met Lydia in Februari 2008 weer terug naar Canada. Daarna was er nog een korte tijd als
werknemer, maar thans is Grassroots weer aan de gang op kleine schaal, ook met het schrijven van boeken. Psalm 34:1.
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