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Telegrafie een oud ambacht….. ZX ronde 31 januari 2021 

Morse is een communicatiecode, bestaande uit met tussenpozen uitgezonden 
signalen, die letters, leestekens en cijfers vertegenwoordigen. telegrafie werd 
in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door Samuel Morse, Joseph Henry en 
Alfred Vail. 
  
De Amerikaan Alfred Vail (1807-1859), een collega en vriend van Samuel 
Morse, bedacht in 1838 een code van stippen en strepen, die de letters van het 
alfabet representeerden. Deze code werd echter vernoemd naar Morse. 
 
Bij de telegraaf kon men alleen maar kiezen uit twee toestanden: sleutel naar 
beneden (= stroom) of sleutel niet bediend (= geen stroom) en tijdsduur (kort 
of lang). Telegrafie wordt algemeen beschouwd als een voorloper van de latere 
digitale communicatie.  
 
[In 1844 werd het eerste morse bericht verstuurd tussen Washington DC en 
Baltimore.  Daarna ging het snel met de opmars van landtelegrafie, in 1866 
werd al de eerste trans-Atlantische kabel voor telegrafie in gebruik genomen. 

 

Morsesignalen kunnen op verschillende manieren verzonden worden: als een 
audiosignaal, een vast radiosignaal dat aan en uit geschakeld wordt (bekend als 
continuous wave of CW), een elektrische puls via een telegraafdraad, of als een 
mechanisch of zichtbaar signaal, zoals een seinlamp. Dus zowel audio als 
visueel. 
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Er zijn meerdere soorten morsecodes gebruikt, elk met een verschillende set 
symbolen. De Amerikaanse Railroad Morse, werd oorspronkelijk gebruikt in 
telegrafische systemen over een telegraafkabel voor 
langeafstandscommunicatie. Later kreeg de veelgebruikte Internationale 
Morsecode de overhand.  

Vanaf ongeveer 1920 werd morsetelegrafie over radio meer en meer 
gemeengoed. 

Speciaal voor het radio-verkeer werden [later] Q-codes door de CCIR 
gedefinieerd voor allerlei standaard vragen en antwoorden. CCIR = 
International Radio Consultative Committee. [Daarvoor waren er al 
verschillende code’s bedacht om het telegrafie verkeer efficiënter te laten 
verlopen]. 

De Q-codes zijn vastgesteld door de internationale organisatie ITU-R en vormen 
een korte en duidelijke aanduiding voor vragen en antwoorden. Het werd 
oorspronkelijk gebruikt bij telegrafie morse verbindingen om steeds 
terugkomende vragen en antwoorden op snelle wijze over te kunnen seinen.  
 
ITU-R staat voor: International Telecommunication Union - 
Radiocommunications sector. 
 
Dit was zowel kort en bondig, als ook gevrijwaard van enige verwarring. Om dit 
zo te houden heeft de ITU-R bij het toekennen van roepnaam-series de Q 
overgeslagen bij de landentoekenning. 
 
Bij radioamateurs is het ook een gebruik geworden om bij spraakverbindingen 
(telefonie) de Q-codes te gebruiken. 
 
Zonder vraagteken is de Q code een mededeling, dus bijvoorbeeld QTH 
Ophemert.  
 
Wanneer een Q-code wordt gevolgd door een vraagteken (?) dan is een 
antwoord op de vraag verplicht met eventueel toegevoegd met een cijfer 1 t/m 
5  bijvoorbeeld bij de Q code QSA?  ( Wat is de sterkte van mijn signaal? ) 
 
De RST-code (Readability-Strength-Tone ) wordt onder radioamateurs 
internationaal gebruikt als rapport voor de kwaliteit van een (analoge) 
radioverbinding.  
 



3 
 

Voordat de RST-code ontwikkeld was gebruikte men de SINPO-code. Dit 
rapport vormt een essentieel onderdeel van een ontvangstbevestiging. 
 
De SINPO-code (Signal - Interference - Noise - Propagation - Overall quality) 

Daarnaast ontstond voor meer informele contacten samentrekkingen, 
vereenvoudigingen en afkortingen voor veel gebruikte termen. Vele ervan 
worden nu nog veelvuldig gebruikt.  

Enkele voorbeelden :  73 (kind regards, ANT (antenne), RIG, ( Radio equipment) 
, CUAGN (see you again), OM ( Old Man), PWR ( transmitter power, TRX (  
Transceiver ), enz… 

De snelheid van morsecode wordt uitgedrukt in woorden per minuut (wpm) en 
geeft aan hoe vaak het standaardwoord PARIS in één minuut gezonden kan 
worden. 
 
Kenmerkend voor de morsecode de twee meest voorkomende letters hebben 
allebei maar één symbool: E = · en T = -  De minst voorkomende letters hebben 
de langste codes en kosten meer tijd om te versturen. 
 

Verdwenen beroep: de marconist 
  
( op zee Marconist en op land een telegrafist) 
Bijna 100 jaar was de marconist, ook bekend als de radio-officier, de 
belangrijkste schakel tussen de bemanning van een schip en de rest van de 
wereld. Op 1 februari 1999 werd het beroep officieel opgeven. Wat deed een 
marconist en waarom verdween zijn beroep zo abrupt? 
 
Een marconist dankt zijn naam aan de uitvinder van de draadloze telegrafie, 
Guglielmo Marconi. Nadat Marconi in 1901 de eerste berichten van de ene 
kant naar de andere kant van de Atlantische Oceaan had verstuurd, groeide de 
populariteit van de draadloze telegrafie als communicatiemiddel op schepen 
snel. 

Ondergang van de Titanic.  

Op 14 april 1912 zond de R.M.S. Titanic, waarbij meer dan 1500 van de 2200 
opvarenden omkwamen. Dat de overige 700 passagiers gered konden worden, 
is vooral te danken aan het werk van de marconisten aan boord, die tot het 
laatste moment noodsignalen bleven uitzenden naar dichtbijgelegen schepen. 
Omdat de Titanic volgens de ontwerpers van het schip niet kon zinken, 
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geloofden de marconisten van andere schepen die het noodsignaal ontvingen 
de berichten aanvankelijk niet.  

De radiohut was niet altijd bemand en menig marconist maakte zich schuldig 
aan het met opzet storen van verbindingen van concurrerende maatschappijen.  

Zo kon het in 1912 gebeuren dat het schip dat het dichtst bij de zinkende 
Titanic was de uitgezonden noodsignalen miste, het geen zeker heeft 
bijgedragen aan de bekende rampzalige afloop. 

Radiohut van de Titanic 

 

Toch schoten uiteindelijk een aantal schepen de passagiers van de zinkende 
Titanic te hulp, waardoor de mensen die het geluk hadden een plek op een 
reddingsboot te bemachtigen gered konden worden. De hoofdmarconist Jack 
Phillips ging ten onder met het schip. 

Internationale veiligheidsafspraken 
Op het moment van de scheepsramp, waren radioapparatuur of andere 
communicatiemiddelen op schepen nog uitzonderlijk. Het luxe passagiersschip 
was uitgerust met de krachtigste radioapparatuur van zijn tijd en had een 
gegarandeerd bereik van 250 mijl, maar in de praktijk kon over een veel 
langere afstand gecommuniceerd worden. 
 
 Na de ondergang van de Titanic had het nut van radiocommunicatie zich 
bewezen. Op het internationale congres Safety Of Life At Sea (SOLAS) in 1914 
werd afgesproken dat alle schepen voortaan uitgerust moesten worden met 
moderne communicatiemiddelen. Ook werd afgesproken dat alle marconisten 
gecertificeerd moesten zijn. 
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Radio Holland 
Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving werd in Nederland in 1916 Radio 
Holland opgericht. De organisatie was een initiatief van Nederlandse reders en 
had als doel het installeren van radioapparatuur aan boord van schepen en het 
opleiden van mensen om die te gebruiken en te onderhouden.  
 
Radio Holland leverde een totaalpakket: morse-apparatuur inclusief een 
marconist die het materiaal kon bedienen. Alle Nederlandse marconisten 
waren daarom in dienst van Radio Holland. Het bedrijf verdiende daarnaast ook 
nog aan elk verzonden bericht. 
 
Werkzaamheden van de marconist ( Later Radio Officier genoemd! ) 
De marconisten van Radio Holland speelden op de Nederlandse 
koopvaardijschepen een belangrijke rol: ze leverden het weerbericht, waren 
verantwoordelijk voor de communicatie in geval van nood, verstuurden 
telegrammen van de bemanning en onderhielden /repareerden de apparatuur 
zoals de radar, echolood, pijlapparatuur etc. wanneer dat nodig was.  
 
Velen kennen wel de speciale ‘stilteperiode’ klok.  Een klok met gekleurde 
sectoren bij ieder kwartier. Tijdens de ‘luisterwacht’  werd op de 500kHz. Ieder 
uur tussen de 15e en 18e minuut en tussen de 45e en 48e minuut stilteperiodes 
vastgesteld. Alleen schepen in nood mochten tijdens deze periode hun 
oproepen doen. Doordat alle andere radioverkeer stil was, was de kans groot 
dat het noodsignaal zou worden opgevangen. Ook voor telefonie (2182 kHz)  
was er een stilteperiode, van 00 tot 03 en van 30 tot 33 ieder uur. 
 
Wanneer de marconist geen wacht had en er een noodsignaal werd 
opgevangen zorgde het AAT (automatisch alarm toestel) voor een boel lawaai 
en gerinkel in de hut van de marconist.  Bij goede propagatie en een 
noodsignaal op honderden zeemijlen afstand wilde de bel tot groot 
ongenoegen van de marconist nog wel eens rinkelen! 
 
Ze zorgden ervoor dat de bemanning tijdens al die weken op zee op de hoogte 
bleef van het laatste nieuws de ‘pers’ van PCH met natuurlijk ook de 
voetbaluitslagen. Op grote schepen gingen soms wel meerdere marconisten 
mee. Veel marconisten hielden het na hun zevenentwintigste voor gezien, 
omdat ze dan niet meer oproepbaar waren voor militaire dienst. 
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Introductie van de satellietcommunicatie 
In totaal voltooiden ongeveer 4000 mannen de opleiding tot marconist bij 
Radio Holland. In 1962 was het hoogtepunt van de Nederlandse 
radiotelegrafie: toen waren 750 marconisten varende. Daarna ging het snel 
bergafwaarts met het beroep.  
 
De introductie van de satellietcommunicatie verdrong de marconist van het 
toneel. In de jaren ’80 werden de twee communicatiesystemen nog naast 
elkaar gebruikt, voor het geval dat de satellietverbinding wegviel. SOLAS, het 
verdrag uit 1914 dat radiocommunicatie op schepen verplicht stelde, ging met 
haar tijd mee en werd in 1993 aangepast.  
 
Toen werd besloten dat het satellietsysteem GMDSS in fases de radiotelegrafie 
moest vervangen. De deadline die gesteld werd was 1 februari 1999. Vanaf dat 
moment was de marconist zijn baan kwijt. Radiotelegrafie wordt tegenwoordig 
vooral nog door Radio amateurs beoefend. 

De Nederlandse marine en luchtvaart hebben rond het jaar 2000 het morse 
officieel buiten gebruik gesteld voor radioverbindingen en vervangen door 
andere communicatiemiddelen. Over de glorietijd van de radiotelegrafie bij de 
KLM is in 1981 een mooi boek verschenen: Het Onsterfelijk Alfabet door Bart 
van der Klauw en Klaas Houtkooper. 

E.e.a. is gebeurd naar aanleiding van de wijziging van voorschriften van de 
internationale maritieme organisatie SOLAS. De aanwezigheid van 
morseapparatuur is niet langer vereist. Een groot voordeel is dat men geen 
marconist meer aan boord hoeft te hebben. Morse wordt vooral nog gebruikt 
door radioamateurs.  

Veel Marconisten ook wel Sparks genoemd waren tevens ook Radio Amateur 
en vele zijn nog dagelijks actief natuurlijk in telegrafie. Vooral de 472 kHz heeft 
veel oud marconisten aangetrokken om verbinding met elkaar te maken. 
 
Natuurlijk moeten we de rol van Scheveningen radio  PCH niet vergeten.  
Aan boord van de Nederlandse koopvaardijschepen werd het merendeel van 
het radio-verkeer met Nederland via het kuststation Scheveningen Radio 
afgewerkt, zowel met telegrafie alsook met telefonie en telex. Scheveningen 
Radio was een compleet kuststation, opererend op alle maritieme 
radiofrequenties in de middengolf, korte golf en VHF (marifoon).  
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Het korte golf zenderpark was gelokaliseerd in 
Kootwijk, waar krachtige zenders en goede 
antennes stonden opgesteld. 

Verhalen over belevenissen van ex Sparks zijn mooi  
bijvoorbeeld dat in telegrafie het een stuk 
makkelijker was om telegrammen kwijt te raken, 
de radio officier aan boord moest goed invoelen 
met welke moeilijkheden men af en toe te maken 
had. 

 

 Probeer maar eens fatsoenlijk te seinen op een zwaar slingerend schip. 

 Af en toe had men drie armen nodig, één om te seinen of op te nemen, één 
om je vast te houden, en één om door de radiohut rondvliegende zaken af te 
weren. 

Maar is het nu zo dat Morse telegrafie bij de oude ambachten gezet kan 
worden? Niet wat veel radio amateurs betreft die nog dagelijks hun 
verbindingen maken in telegrafie op de diverse amateurbanden.  

Het is niet meer nodig om een morse examen af te leggen om een F licentie te 
verkrijgen. Maar toch zijn er nog steeds amateurs die included morse op hun 
licentie willen hebben. Een examen hiervoor is nog steeds mogelijk. 

Bij het werken in morse valt direct op hoe gedisciplineerd er wordt gewerkt en 
hoe behulpzaam er met elkaar wordt omgegaan! Voor mij en vele anderen is 
morse telegrafie dan ook geen mode maar een taal die niet verloren mag gaan. 

Met deze taal is het mogelijk om met minimale middelen te kunnen blijven 
communiceren zoals Samuel Morse dit ooit bedacht heeft! 

 

Dit verhaaltje is tot stand gekomen met dank aan Dick PA3CW en Jan PA3EGH. 
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Diverse soorten seinsleutels 

    

                     Straitkey       Bencher lambic paddle 

    

            Vibroplex cubic                       lambic Vibroplex 


