
Overdracht…. 
 
Waarde collega, 
 
Hoewel ik je bij de overdracht volkomen vertrouwde, daar jij met een natuurlijke flair alles 
wist te laten werken, ben ik op zee toch woest geworden over het feit, dat alle boekwerken 
grondig waren bijgewerkt. Ik vind dit geen matjam (stijl red.) en zal er Radio Holland over 
schrijven. 
 
Thans is het station behoorlijk opgeruimd en over het algemeen ziet alles er, na jouw vertrek, 
veel beter uit. Het goedkoop glimmende koper heeft nu een waardige kleur groen. De grijze 
panelen heb ik blauw geverfd en door de meterruitjes meteen mee te verven en enkele 
knoppen af te zagen, is de bediening stukken eenvoudiger geworden. 
 
Wat betreft de richtingzoeker, ik bemerkte van de week, dat de Chinezen het raam 
weghaalden. De Ouwe vond het zo slordig staan op het schavotje. Na enige argumentatie 
moest ik hem gelijk geven. Sindsdien hebben wij uitstekende peilingen, hetgeen jij, gezien het 
peilingboekje, niet zeggen kan. 
 
Nauwelijks enkele weken aan boord kwam ik tot de ontstellende ontdekking, dat jij 
regelmatig gedestilleerd water in de accu's deed Heb dit onmiddellijk verwijderd en in flessen 
gedaan. Je weet toch dat vocht en elektriciteit elkaar niet verdragen! Dit is een van eerste 
dingen die men leert, of nog beter, aanvoelt! Hoe kan je dan zo stom zijn? Wel is het waar, 
dat sinds deze ontdekking mijn drankrekening sterk teruggelopen is. Het brandt ietwat in de 
maag, maar ik ben wel wat gewend en bovendien kan een mens wel vocht verdragen, maar ik 
wil niet gaan filosoferen, daarvoor is deze kwestie veel te ernstig. 
 
Ik kan je verzekeren dat bij mij altijd alles in orde is. De zenders mogen dan wel eens niet 
stralen en de ontvanger uitsluitend storing leveren, maar voor het doel waarvoor ik ze bestem, 
voldoen de toestellen uitstekend. 
Is het wel eens in je onpraktische mind opgekomen, de zendbuizen vanbinnen schoon te 
maken? Nee, natuurlijk. En dat terwijl je weet dat zelfs mensen kwikdampen niet kunnen 
verdragen! 
 
Verder bemerkte ik, dat een kakkerlak zich als huisgenoot beschouwt. Hij kan zelfs de zender 
al afstemmen, met behulp van nog een paar honderd anderen. Voor Japan moest hij 
gevaccineerd worden, maar was nergens te vinden. Tenslotte zat hij in mijn nek, al een week 

lang. Het is ook zo koud! Ik vraag me af hoe zo'n lief 
beest op een tanker terechtkomt, net zoals ik, collega. 
 
Intussen zal je wel snel iets van Radio Holland horen en 
probeer maar niet te ontkennen. 
Omdat ik netjes wil blijven, eindig ik met: 
                
 vriendelijke groeten, je medeseiner 
  J.N. 
 
P.S. Die seinsleutel is ook gammel, de Q gaat wel, maar   

                                                            de Y wil niet. Dat had je me ook wel eens kunnen  
                                                            zeggen! 
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