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Levensbericht van 

Herre Rinia 
(30 maart 1905 - 22 mei 1985) 

door K. Teer 

Herre Rinia werd op 20 maart 1905 geboren te Kornwerd (Friesland). Hij bezocht 
de Rijks Hogere Burger School in Leeuwarden (1917-1922) en studeerde Werktuig
bouwen Electrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft (1922-1928). In 
november 1928 trad hij in dienst van het Natuurkundig Laboratorium van de N.V. 
Philips Gloeilampenfabrieken. 

Het valt niet moeilijk om over Herre Rinia te schrijven. De inspiratie dient zich 
aan over hem te verhalen als ingenieur, als onderzoeker, als uitvinder, als groot
meester, als leermeester, als coryphee in de wereld van technische wetenschap. 

Naar zijn eigen vertellen kenmerkte hij zich al tijdens zijn lagere schooljaren als 
een onorthodoxe vragensteller en denker. Meer dan door de reguliere lessen was hij 
- uit het raam over het Friese land blikkend - al op jonge leeftijd geboeid door de 
vraag waarom een aangeschopt voorwerp over het ijs zo'n lange afstand kon afleg
gen. 

Dat vermogen om zichzelf en anderen verrassende vragen te stellen - in het 
spraakgebruik van 1986 zouden we zeggen met vragen op het linkerbeen te zetten 
- heeft hij altijd behouden en heeft tot veel fascinerend onderzoek geleid. Het over
grote deel daarvan vond plaats rondom zijn functie voor het leven: medewerker in 
het Philips Natuurkundig Laboratorium. Medewerker want weliswaar groeide hij 
daar snel in de rangorde van het researchwerk om in 1946 samen met Casimir en 
Verwey het directoraat te behartigen, maar tot aan zijn pensionering stak in zijn op
treden altijd minstens zoveel van de technische collega als van de topmanager. 

Zijn oeuvre is groot, als men dat althans niet in de klassieke betekenis tot het aan
tal boeken, artikelen en voordrachten beperkt maar er het totale conglomeraat aan 
ideeën, aanzetten tot ideeën, ontginnen van nieuwe onderzoeksterreinen, evaluaties, 
uitvindingen, karakteristieke uitspraken en vuistregels toerekent. Het is groot, in
drukwekkend en intrigerend zowel naar samenstelling als inhoud. Men treft er wei
nig toespraken in aan maar een overstelpend aantal gevleugelde uitspraken, een be
scheiden serie publikaties maar een verbazingwekkend aantal uitvindingen, een 
klein aantal beleidsstukken maar zeer veel visionaire initiatieven. 

Inhoudelijk is het beeld al even boeiend. Zijn eigen technisch wetenschappelijke 
prestaties lagen vooral op het gebied van de mechanica en de optica. De vernuftige 
introductie en realisatie van de Schmidt optiek in systemen voor televisie projectie, 
het concipiëren van spiraalgroeflagers en de toepassing van het basisprincipe bij de 
magneetkoppositionering in schijfgeheugens, het naar voren halen en moderniseren 
van het Stirlingprincipe voor motor en koelmachine zijn daar voorbeelden van. 
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Zijn stuwende kracht om koers te zetten naar nieuwe gebieden van techniek wordt 
geillustreerd door zijn ijveren voor het onderzoek aan kleurentelevisie, aan video re
cording en aan computers in een vroeg stadium. 

Zijn visionaire vermogen valt heden ten dage gemakkelijk te karakteriseren door 
te verwijzen naar zijn vooroorlogse ideeën over optische transmissie, naar zijn opzet 
van het werk aan numerieke besturing van bewerkingsmachines in de vijftiger jaren 
- een opstapje naar de tegenwoordig zo veel besproken flexibele automatisering -; 
naar zijn suggestie in de zestiger jaren om tot pulsecodering van muziek op magneet
band over te gaan (een werkwijze die in de Compact Disk van 1986 hoogtij viert). 
Zijn kernachtige karakteriseringen van mens, vindingrijkheid en onderzoek kunnen 
we laten herleven met zijn ontboezeming: 'Dat zijn hele knappe mensen die het 
slechte weer bestuderen met dure computers en weerballonnen maar het beneden 
hun stand vinden om de paraplu uit te vinden'. 

Het is een gemeenplaats om te zeggen dat in het beroepsleven van een elektrotech
nisch ingenieur tussen 1928 en 1985 onnoemelijk veel veranderd en gebeurd is. 

Het fenomeen radio-omroep nog maar nauwelijks van start, de telefoon voorna
melijk zakelijk en handbediend, de televisie opneembuis nog niet voorhanden, de 
spoelkernen in blikjes gestapeld, de kristalontvanger theoretisch onbegrepen, infor
matie theorie en automatentheorie onbekend, de muziekregistratie uitsluitend per 
mechanisch spoor en de rekenlineaal, onaantastbaar kon de electrotechnicus van 
toen uiteraard geen vergezichten leveren die met de komst van de transistor, het 
geïntegreerde circuit, de kleurentelevisie, de computergestuurde centrale, de satel
lietcommunicatie, de pocketcalculator zouden worden ingevuld. 

Maar de essentie van deze geweldige omwentelingen heeft Rinia als onderzoeker 
en onderzoeksleider vrijwel steeds tijdig gezien, voor zijn firma in kaart gebracht en 
geprofileerd tot dienstige adviezen, initiatieven en effectieve activiteiten. 

Hij deed dat niet volgens het boekje dat omtrent het vak van staffunctionaris, ma
nager of aanvoerder in omloop is, zoals trouwens geen enkel werkelijk groot talent 
zich in het gareel van boekenwijsheid laat passen. Duidelijk de hoogste baas, het 
hoogste referentieniveau, maar wars van pyramidaal gezaghebbend berichtenver
keer. Indringend aanwezig bij de onderzoeker, maar in alle velden en wegen afwezig 
als gezaghebbende belemmering. Weinig belust op grote vergaderingen, zelden ach
ter de katheder, maar in het kleine samenzijn een boeiend causeur met een onuitput
telijk vermogen om het werk anecdotisch kritisch te sturen. Hij kondigde in het la
boratorium geen officiële werkbezoeken aan maar stapte onverwachts binnen 
meestal met een probleem onder de arm waar de gastheer geen formele betrokken
heid bij had. Allengs kwam het werk ter plekke ter sprake. Hij had nooit veel moeite 
de essentie er uit te halen, verliet na enige tijd de plaats van handeling maar kwam 
niet zelden na een halve of hele dag even terug met een vriendelijke, vrijblijvende, 
uiterst originele suggestie. 

Binnen de taakverdeling in de directie had hij officieel de verantwoordelijkheid 
voor de ingenieurswetenschappen. Eigenlijk kweekte hij de ingenieurswetenschap, 
eigenlijk was hij de ingenieurswetenschap. 

Zoals het Natuurkundig Laboratorium door zijn talenten is gevormd en verrijkt 
zo zijn er vele andere groeperingen die van zijn aanwezigheid hebben geprofiteerd. 

De Stichting Radiostraling Zon en Melkweg bijvoorbeeld waar hij zo'n grote be-
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langstelling voor de astronomie inbracht of de Stichting Toekomstbeeld der Tech
niek waar hij z'n originele kijk op een zeer breed terrein van techniek en samenle
ving aanbood. 

En dan is er natuurlijk de Akademie waar hij 1947 lid werd en die hij tot in z'n 
laatste jaren trouw bezocht met haar inherente pluriformiteit aan onderwerpen voor 
zijn veelomvattende technisch- en natuurwetenschappelijke attentie in wezen een el
dorado. 

In 1966 werd Rinia gepensioneerd. In 1967 werd hem de Snellius-medaille toege
kend; in 1970 kreeg hij een eredoctoraat van de Technische Hogeschool te Delft. Op 
22 mei 1985 overleed Herre Rinia te Eindhoven. 
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