
Mijn verhaal
Emile Schwan

Emile is zijn loopbaan begonnen bij de Technische Dienst van Philips in den Haag. Daar heeft hij 11 
jaar gewerkt. Daarna is hij in 1965 verhuisd naar Eindhoven waar hij 3 jaar in gebouw VB  heeft 
gewerkt. Na die drie jaar is hij bij de Radiostoringsdienst (zoals dat toen heette) op het Nat.Lab. 
gekomen, een onderdeel van de groep Hans Peek.
Deze Radiostoringsdienst werd later de EMC-groep onder leiding van Jap Goedbloed. (zie foto).

De Radiostoringsdienst (in de Nat.Lab.- gids 
was die te vinden onder het hoofdje 
Brandweer!) had de beschikking over een 
storingswagen, waarbij in het begin vier 
personen betrokken waren, t.w. Schmid, Geven, 
Krook, Grootepas. Daar werd Emile toegevoegd 
aan André Geven.
Emile heeft tot zijn pensioen in 1991, 23 jaar 
storingsdienst 'gedraaid' en dat heeft vele 
memorabele momenten opgeleverd. Behalve 
het meetwerk op locatie, moesten er ook 
diverse filters gemaakt worden om de storende 
signalen bij de klanten weg te werken.

Jap Goedbloed staande 2e van links, Emile Schwan zittend rechts.

Een paar voorbeelden van storingsoproepen:
- De Wereldomroep verhuisde van IJsselstein naar Flevoland. Er kwam een klacht dat een boerin die 
regelmatig psalmen op de Philicorda speelde, ineens twee zenders door haar muziek heen hoorde.
Ook waren er klachten dat de Sprinkler-installaties (tijdens vorstperioden) van de boeren niet goed 
meer functioneerden. Soms gingen ze spontaan sproeien, of soms helemaal niet.
- Er waren klachten van mensen die bij het plukken van appels, hoofdpijn kregen. Bij metingen bleek 
dat ter plekke wel een hoge veldsterkte werd gemeten, veroorzaakt door middengolfzenders. Niet 
aantoonbaar was de relatie tussen deze veldsterkte en de hoofdpijn.
- Een klacht dat mensen regelmatig reflecties in het TV-beeld hadden. Deze klachten kwamen van 
mensen die bij een aanvoerroute van containerschepen achter de zeedijk woonden. Het bleek dat 
tijdens vloed die containerschepen boven de dijk uitstaken en daardoor het tv-signaal van de zender 
van Goes reflecteerden. Bij eb was er geen probleem.

Kortom een zeer gevarieerd scala van problemen, die zich niet 
alleen in Nederland maar ook deels in Europa voordeden.

Zijn opvolger werd Rob Hanenberg.

Emile doet nu vrijwilligerswerk voor de expositie van Philips 
Historische Producten, 
Looyenbeemd 24
5652 BH Eindhoven
open: ma-wo 10-15 uur 

Hieronder nog een aantal foto's.



De groep van Hans Peek

Emile op locatie

Emile aan het meten

De meetwagen bij gebouw WS

Emile in de anti-echo ruimte tevens kooi van Faraday


