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Wat is dat, zult U zich nu afvragen. Ik denk, dat ik het uit moet leggen als beverig, 
voorzichtig of aarzelend. 
Ik had n.l. een aantal dagen geleden een morse verbinding met een 73 jarige o.m. uit 
Vlaardingen, n.l. PA0ELS/Henk. Hij was telegrafist in Indië geweest en omdat mijn wieg daar 
ooit gestaan heeft, heb je dan toch gelijk een bepaalde binding met zo iemand. 
Toen de verbinding was beëindigd draaide ik me om en ging een bak koffie drinken. 

Vijf minuten later, hoorde ik toen 
de Quavering signalen. Heel 
voorzichtig kwamen de morse 
piepjes de huiskamer binnen en 
kon ik de call opschrijven. PA3CJS 
kon ik uit zijn zwakke signalen 
halen. Ik heb hem toen in zijn 
eigen snelheid geantwoord en het 
volgende seinde hij. 
PA3AAE de PA3CJS, de naam is 
Jan en ik woon in Voorburg. Ik 
werk hier met een lang geleden 
zelfgemaakte transceiver met een 
output van 5 watt in een Zepp 
antenne. Ik ben 81 jaar en mijn 
vrouw Jeane is ook al 80 jaar. En 

ondanks dat de dementie toeslaat, probeer ik toch zo lang mogelijk door te gaan. Neem het me 
niet kwalijk, als het soms een zooitje wordt, want het kan zijn, dat ik plotseling alles kwijt ben 
en dan weet ik niet meer waar ik gebleven ben. 
We hebben zo nog een tijdje met elkaar zitten babbelen over van alles en nog wat en geloof 
me, ik vond dit een van mijn mooiste verbindingen. 
De volgende dag reeds, lag er een brief in de bus, met zijn qsl kaart en een afdruk van een 
foto van hem. Hierop is Jan te zien, op vier jarige leeftijd en al met een koptelefoon op. 
Natuurlijk heb ik hem tegelijk per brief geantwoord, met mijn qsl kaart erin. 
Vandaag, 27 januari lag er weer een brief in de bus en toen ik die open maakte, kwamen er 
vier uit een schrift gescheurde en met de hand geschreven velletjes papier uit vallen. 
Hierop had Jan wat verhaaltjes geschreven, hoe hij aan zijn verzameling seinsleutels komt. 
Ik zal zijn verhalen later eens in ons blad publiceren, misschien staan er nog wat hints in voor 
U, hoe U aan seinsleutels kunt komen. 
Kijk, het gebeurt wel eens, dat ik 's-nachts mijn bed uit moet, om een noodstop op het toilet te 
maken. Met mijn nog traag werkende hersens en slaperige hoofd gesteund in de handen op het 
gemak zittend, denk ik wel eens “Waar ben ik aan begonnen, een tijdschrift uitbrengen. En 
dan ook nog de plicht om jaren lang je abonnees te blijven interesseren en vermaken met 
leuke verhalen, want daar hebben ze voor betaald.” 
Maar wees gerust hoor, want als ik dan op de normale tijd weer wakker word, zijn die 
sombere gevoelens alweer voorbij.  
Zeer zeker als ik, zoals hierboven beschreven, een contact heb gehad met een oude baas van 
81, die het nog steeds presteert om met de seinsleutel en 5 wattjes een praatje met me in 
morse te maken.  



Jan, bedankt voor de inspiratie en ik wens je nog zeker 20 jaar een goede gezondheid toe en 
hoop je nog vaak met de sleutel te treffen op 3551 kHz 
Neemt U lezer, het mij niet kwalijk, dat ik zo nostalgisch ben, maar dit zijn de dingen in mijn 
leven, die ontzettend veel waarde voor mij hebben. 
 
73 Gerard/PA3AAE 

 
Antieke Morseschrijver van Jan PA3CJS 


