„Moe nie bang wees nie, Alles sal rech kom!”---- door G. de Raadt.
(In „Born”, 2e jaargang, 31 Maart 1931)
Deze woorden schreven we een jaar geleden 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.
Ik breng bij dezen mijn dank aan mijn trouwe vriend H.H.S. à Steringa Idzerda, den
edelman, 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.
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 daarna aan de studie van de verdediging ervan besteed heeft en hoeveel
hoofdbrekens hem een en ander gekost heeft.
Een contract zooals Philips U destijds voorlegde is al vast buitengesloten.
Ben ik wel ingelicht dan zal tehen 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.
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.
Gouwe 17, Gouda.
(Ik weet niet zeker of dit artikel geschreven is door Jacob de Raadt (mijn grootvader en
tijdgenoot van Ir. Idzerda) die als “firma G. de Raadt” Goudsche Radio-Industrie beheerde, of
door Gerrit de Raadt (geb. 1907) (mijn oom en oudste zoon van Jacob de Raadt; mijn vader
Theo was de jongere zoon. Ik denk dat het door mjn grootvader geschreven is.)
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