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Het is een bekend verschijnsel, dat belangrijke ontdekkingen op een
gegeven ogenblik als het ware in de lucht zitten. De technische
ontwikkeling is dan zo ver gevorderd, dat er nog maar een enkele
slap nodig is om over de drempel te treden en van het donker in
het licht te komen. Het komt in zulke gevallen veel voor, dat deze
l.iatste schrede op het pad der wetenschap ongeveer gelijktijdig door
verschillende denkers wordt gezet. De oplossing van een technisch
probleem kan in het brein van verschillende geleerden vrijwel gelijk
tijdig tot klaarheid komen. We hebben dit o.a. bij de eigenlijke
uitvinding van de radio duidelijk kunnen bemerken. Over het alge
meen wordt Marconi aangewezen als de man, die, voortbouwend op
de theoretische en praclische navorsingen van Maxwell en Hertz,
er voor het eerst in slaagde berichten door de acther over te
brengen. Maxwell en Hertz toonden aan, dat rond een geleider,
waardoor een wisselstroom gevoerd wordt, een electromagnetisch
veld ontstaat. Aan Marconi wordt de verdienste toegeschreven de
mogelijkheid geschapen te hebben dit electromagnetische veld te
gebruiken om een antenne te doen „stralen”. Indien de wisselstroom
op een antenne gebracht wordt, zullen in de omringende aether
golven ontstaan, die zich met lichtsnelheid van de antenne ver
wijderen. Misschien is het juist aan Marconi de erepalm toe te
kennen, maar gelijktijdig met hem zijn er ook anderen geweest, die
als resultaat van diep en logisch denken lot eenzelfde slotsom waren
gekomen. Daar was een Prof. Braun, de Fransman Branly en de
Rus Popoff, die evenzeer baanbrekend werk verrichtten. Marconi’s
ontvanger was zelfs uitgerust met een coherer van Branly, zodat
we hier haast van samenwerking zouden kunnen spreken. En na
hem is een heel leger van technici en wetenschapsmensen gekomen,
die allen gebouwd hebben aan dat aanvankelijk zo eenvoudige toe
stel. Het resultaat is geweest, dat een apparatuur is ontstaan, die

zó ingewikkeld, zó geperfectionneerd en zó totaal verschillend van
het origineel is geworden, dat we dit niet meer erin herkennen.
We zouden daarom misschien beter kunnen zeggen, dat Marconi
de eerste stap heeft gedaan en dal al deze andere bouwers in wezen
mede-uitvinders van onze tegenwoordige radio zijn. Als we hier al de
namen van deze bouwers zouden vermelden, zoudt u er verbaasd
over staan, daar zoveel Hollandse namen onder aan te treffen.
Inderdaad. Vele Nederlanders hebben op radiogebied pioniers werk
verricht en ons land heeft bij herhaling de wereld doen versteld
slaan van het snelle voortschrijden van de radiotechniek.
Marconi dan, kreeg in 1897 gelegenheid om in Engeland de door
hem gebouwde apparatuur te demonstreren. De Engelsen waren zeer
geïmponeerd door het wonder van de telegrafie zonder draad maar
nuchter als zij nu eenmaal zijn, waren zij dadelijk overtuigd van
de grote mogelijkheden, die dit nieuwe communicatiemiddel kon
bieden. Vooral de schepen, die geheel aan zichzelf overgelaten op
de zeeën zwalkten en aan allerlei gevaren bloot stonden, zouden
met behulp van de radio een band kunnen leggen met de vaste wal
en op deze wijze beter voor hun veiligheid kunnen waken.
Het was dan ook in de aanvang vrijwel uitsluitend het radioverkeer
met schepen, dat van zich deed spreken. Ook in ons land.
Van 1902 af werden proefnemingen gedaan door een klein station
te Hoek van Holland, dat in verbinding stond met het lichtschip
Maas. De Marine was bezig met het nemen van proeven en eind
1904 kwam het kuststation Scheveningen-Haven, dat later Scheveningenradio zou heten, in de aether. Veel verkeer was er nog niet
af te wikkelen, want de meeste schepen, die van radio voorzien
waren, hadden een Marconi-uitrusting en waren daarmee aan de
verplichting gebonden slechts met Marconi-stations in contact te
treden. De Telefunken-installatie van Scheveningen was voor hen
dus taboe. Eerst later, toen drie schepen van de Maatschappij
Zeeland achtereenvolgens van radio voorzien werden, kwam er
meer gelegenheid proeven over en weer te nemen.
Op 1 Januari 1906 werd het station officieel geopend, om jaren lang
ons enige radiostation te blijven. Er is geëxperimenteerd op Scheveningenradio met verschillende soorten zenders. Onder de uiterst
bekwame leiding van de heer H. J. Nierstrasz heeft men daar de
radio aan de kinderschoenen zien ontwassen. Men heeft de overgang
meegemaakt van openvonkzender naar blusvonkzender. De heer
Nierstrasz verbeterde de Telefunken-installatie aanmerkelijk en
verving die later zelfs door een apparatuur, geheel naar eigen
inzichten gebouwd. De eerste drie-electroden lampzender voor
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1. Onderdeel van de eerste openvonkzender
van het station Scheveningen-Haven

langegolfverkeer kwam hier in gebruik. In dit station is veel
pionierswerk op radiogebied voor ons land verricht.
Intussen gingen de aspiraties van sommigen veel verder. De ver
bindingen, die Scheveningenradio tot stand bracht, reikten niet al
te ver. De wens kwam naar voren een radioverbinding te scheppen
met ons Indië. Er werd een „Comité tot onderzoek naar de mogelijk
heid van een rechtstreekse radiogemeenschap tussen Nederland en
Ned. Oost-Indië” gevormd. De eerste daad van dat comité was een
aanbeveling in te dienen bij de toenmalige ministers van Waterstaat
en Koloniën om een dergelijke verbinding tot stand te brengen door
in Nederland en in Indië stations op te richten met tussenstations
in b.v. Tripolis, Erytrea en Brits Indië.
Het verzoek werd niet ingewilligd, waarschijnlijk uit de overweging,
dat een verbinding met drie tussenstations op vreemd grondgebied
geenszins direct genoemd kan worden en men op deze wijze geheel
afhankelijk zou zijn van het bestaan en werken van de tussenstations.
De oorlog 1914-—1918 wierp een diepe schaduw over de activiteit
van het comité, maar aan de andere kant werd hel aan de autori
teiten in ons land duidelijk, dat een betrouwbare, directe, nationale
verbinding van ons land met Ned. Oost-Indië een zeer dringende
noodzaak was. Voor de oorlog werd het telegraa(verkeer met de
Oost afgewikkeld langs een Engelse kabel. Voor noodgevallen hadden
we ons trachten te dekken, door de mogelijkheid om van twee andere
wegen gebruik te kunnen maken en wel van de Amerikaanse kabel
over Manilla enerzijds en van de landlijn over Siberië anderzijds.
Al deze mogelijkheden bleken in tijd van oorlog niet veel waard te
zijn. In naam mochten we nog gebruik blijven maken van de Engelse
kabel, doch de vertragingen, die tengevolge van censuur en voorrangstelegrammen optraden, waren zeer groot. De rugdekking over
Manilla verviel totaal, toen het kabelknooppunt op het eiland Yap
in handen van de Japanners kwam. De weg over Siberië was, zoals
te begrijpen is, door de oorlogshandelingen geheel en al versperd.
Wilden we dus, ook onder abnormale omstandigheden, steeds de
mogelijkheid behouden met Indië in contact te blijven, dan was er
maar één weg, nl. de weg door de internationale vrije aether. Zo
kwam men tot de overtuiging, dat een onafhankelijke radioverbin
ding een onmisbare schakel zou zijn in ons politiek en economisch
leven. De grote vraag was evenwel, of deze verbinding tot de
mogelijkheden zou behoren, want tot dusverre waren radiostations,
die over dergelijke afstanden werkten, nog niet bekend.
In Indië had men in die oorlogsdagen niet stil gezeten. Daar had
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men hel volkomen afgesnedcn zijn van Nederland en van een groot
deel van de wereld mogelijk nog pijnlijker gevoeld dan hier te lande.
Voor het verkeer met de eilanden onderling, was de radio in Indië
al geen nieuwtje meer, maar de grote afstand tot het moederland
was ook voor de Indische radio-experts een nieuwe factor. Dat
evenwel de afstand te overbruggen zou zijn, stond voor de des
kundigen vast en in 1917 maakte men een aanvang met de bouw
van het station Malabar, dat de taak op zich zou moeten nemen,
het radiosignaal van Indië uit tot in Nederland te doen klinken.
Eén van de grote moeilijkheden, die overwonnen moesten worden,
was het aanbrengen van de zendantenne op een zodanige hoogte,
dat een gunstig stralingseffect zou worden verkregen. Het plaatsen
van hoge masten durfde men met het oog op mogelijke aard
bevingen niet goed aan. Daar men door de oorlog bovendien in zeer
grote materiaal-moeilijkheden verkeerde en zelfs de ijzeren onder
delen voor houten masten eigenlijk niet voorhanden had, ging
men een interessante proef nemen. Volgens het idee van Dr Ir C. J.
de Groot werd tussen de wanden van de Malabar-kloof de antenne
opgehangen. Men kan zich indenken hoe hij zelf in spanning ver
keerde over de uitslag van de eerste proefnemingen, die zouden
moeten uitmaken of deze noodmaatregel in de practijk zou voldoen.
Toen eind 1918 het oorlogsschip „De Zeven Provinciën” huiswaarts
keerde, werd aan boord een ontvanginrichting geplaatst en men
stelde zich voor, het schip over zijn hele weg met radioseinen te
volgen. Niettegenstaande de toen nog geringe energie van 75 kW
op de antenne in Malabar kon „De Zeven Provinciën ’ deze seinen
tot Honolulu toe, dat ongeveer even ver van Indië verwijderd ligt
als Nederland, goed ontvangen. Na aankomst in Nederland mon
teerde men de ontvanger op de Brink te Blaricum, geschakeld op
een lange lage antenne.
Intussen werd de energie van de zender in Malabar vergroot, met
als resultaat, dat de tekens, die van Indië uit geseind werden, tamelijk
geregeld werden ontvangen. Met dit eerste eenzijdige contact was
dus bewezen, dat de mogelijkheid bestond van berichtenverkeer
over deze afstand. Bij gebruikmaking van grotere energie zou het
ideaal verwezenlijkt kunnen worden van een verbinding, die ons in
critieke ogenblikken niet in de steek zou laten.
In Nederland begon men nu ook ernst te maken met de totstand
koming van het radiocontact van hieruit naar Indië. Er werd
grondig overwogen welke weg men het beste kon inslaan en bij
deze overwegingen zat de idee voor, dat alles, wat men zelfstandig
in het vaderland zou maken, toch maar dilettantenwerk zou zijn.

2.

Het Indische zendstation in de Malabar-kloof

Hoe anders zou men daar luttele ja ren later over oordelen! Maar
toen leefde men nog in die gedachte. De radiotechniek was ook nog
zo nieuw!
Men trad in onderhandeling met de Telefunken Mij. en nadat
deze Mij. over de zender Naucn een aantal geslaagde proeven
genomen had met het ontvangstation in Indië, werd in September
1918 een contract gesloten voor de levering van een zend- en
ontvanginstallalie, zowel hier als in Indië.
Daar Indië al in staat was te seinen, stelde men er hier te lande
veel prijs op, zo spoedig mogelijk de beschikking te hebben over
een ontvangstation om althans voorlopig een eenzijdig radioverkeer
te kunnen onderhouden. Het bouwen van een ontvanginrichting is
een veel gemakkelijker taak dan het maken van een zender. In die
dagen, toen voor een zender een grote installatie nodig was, sprak
dit nog veel duidelijker dan thans. Met de meest mogelijke spoed
verrees dan ook het station Sambeek, dicht bij Boxmeer, en in hel
semi-permanente ontvanggebouw kon dan ook reeds in November
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1919 een aanvang gemaakt worden met hel uitluisleren naar de
morsetekens uit Indië. Nu kon men de zorgvuldige exploratie van
de aether beginnen. Want lang niet ieder uur van de dag bleek
even geschikt voor hel doordringen van de aethergolven. Hel bleek
dat de toestand van de ionosfeer, de dampkringlaag op hoogten
variërend tussen circa 70 en 500 km boven de aarde, waarin de
lucht voor een goed deel geïsoniseerd, dus in ionen gesplitst, is een
zeer grote rol speelde.
Er was een aanrrterkelijk verschil in de ionisaliegraad van deze
lagen wanneer zij al of niet door de zon beschenen werden. De
kwaadste uren bleken wel te zijn, wanneer één station in het daglicht
lag en het andere in het donker, zodat de radiogolven door het
grensgebied van licht en donker moesten breken. Hadden beide
stations gelijktijdig dag of gelijktijdig nacht, dan had men de meeste
kans, dat de toestand van de aether van dien aard was, dat de
ontvangst dragelijk werd.
De bouw van een zendstation op de Kootwijkse heide vergde wel
wat meer voorbereidingen en tijd dan het eenvoudige ontvangstation in Sambeek.
Hier moest een enorm terrein geëgaliseerd worden, waarvoor niet
minder dan een half millioen kubieke meter zand moest worden
verzet. In deze tijd van bulldozers, excavateurs, zelflossende vracht
auto’s en wal dies meer zij, was het een werk geweest, dat om zo te
zeggen in een handomdraaien verricht was. Maar we leven snel,
we kunnen ons al haast niet meer voorstellen, dat de Ned. Heide
Mij, die hel werk uitvoerde, zich ruim 25 jaar geleden met geen
andere hulpmiddelen bedeeld zag dan kipkarretjes op smalspoor en
spaden.
Er moest verder een monumentaal gebouw worden opgetrokken van
gewapend beton. In dat gebouw werd een imposante installatie
gebouwd om de golven de aether in te sturen. Voor het dragen van
de antenne moesten zes masten van een hoogte van 210 m worden
opgericht.
De zender kreeg lot taak een wisselstroom van een bepaalde
constante frequentie en grote stroomsterkte op de antenne te
brengen, teneinde zodoende radiogolven in de aether te doen
ontstaan. Bij de eerste zenders, die in gebruik waren gekomen,
gebeurde dit door het doen overspringen van vonken. Elke electrische vonk, die tussen twee polen overspringt, bestaat uit een, in
zeer snelle slingering heen en weer gaande electrische stroom, die
spoedig uitdooft. Een continue trilling is er niet mee te verwekken.
Het wil wel lukken de overspringende vonken elkaar snel te doen

opvolgen, maar zij zijn met het oor toch nog steeds als op zichzelf
staande vonken te onderscheiden.
Het resultaat van zo’n zogenaamde gedempte openvonkzender
zouden we als volgt kunnen voorstellen:

waarbij men moet bedenken, dal dit nog veel te gunstig is getekend,
want in werkelijkheid overtreffen de rustpozen tussen de golfstootjes
de werkingstijden duizende malen. Er werden wel verbeteringen in
dit zendersysteem aangebracht, maar afdoende waren zij niet. Een
golf met een constante trilling, een z.g. ongedempte golf, die dus een
fluittoon kon verwekken en op die manier op het gehoor beter van
luchtstoringen te onderscheiden was, moest uitkomst brengen. De
enige methode om deze golven te produceren, was toen, voor de
uitvinding van de drie-electroden zendlamp, hel op mechanische
wijze verwekken van zeer hoog frequente wisselstromen. De frequen
tie van de wisselstroom in het lichlnet bedraagt 50 perioden per
seconde, dit zou een golflengte vertegenwoordigen van 6000 km,
voor dc zendtechniek volkomen onbruikbaar en onbestaanbaar.
Daarom moest de frequentie belangrijk worden opgevoerd. Twes
methoden waren hiervoor mogelijk en ze zijn beide loegepast. Dc
machinezender, die in Koolwijk werd geplaatst, werkte volgens de
ene methode; de Poulsen boogzender, door dr de Groot in Indië
gebruikt, volgens de andere. Door zeer snel draaiende generatoren,
voorzien van een rotor met liefst 2400 polen, werd een wisselstroom
opgewekt van 5600 perioden per seconde, het praclische maximum
dat te bereiken was. Door een frequentie-verdrievoudiger werd deze
frequentie opgevoerd tot 16.800 perioden, overeenkomend met een
golflengte van 17.800 m. Er was nog een mogelijkheid deze frequen
tie opnieuw te verdubbelen, zodat met de zender over twee golf
lengten gewerkt kon worden. Deze hoogfrequente wisselstroom, met
een energie van 400 kW op de antenne gebracht, kon een verbinding
opleveren, waarover betrekkelijk regelmatig gewerkt kon worden.
De boogzender kan men beschouwen als een zender, waarin een
gelijkstroom een constante vlainboog doet overspringen van de ene
pool op de andere. Deze overspringende boog is er oorzaak van,
dat in een daaraan gekoppelde kring hoogfrequente wisselstromen
gaan optreden. Het zou te ver voeren te verklaren, hoe dit mogelijk
is; genoeg zij op te merken, dat hiervoor anodes en kathodes van
flinke afmeting nodig zijn en dat er electromagneten bij te pas
komen met weekijzeren kernen, die vele tonnen wegen en die
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omgeven zijn door spoelen van zeer dikke wikkeldraden, nodig om
de stromen van zo grote sterkte te kunnen doorlaten.
De zender waarmee in Indië reeds proeven werden genomen nog
voordat men in Holland aan het sluiten van een contract voor een
zendinstallatie dacht, was een dergelijke Poulsen boogzender. Hij
was door Dr de Groot in Amerika aangekocht. Het was in de oorlog
1914—1918 en men zat zeer slecht in zijn materialen, want ieder
stukje ijzer, dat men wilde invoeren, werd door de Geallieerden als
contrabande beschouwd. Daarom werd hij in den beginne aan
gedreven door de motor van een verongelukt vliegtuig en een
Japanse generator. Hoewel aanvankelijk bestemd voor een radio
verbinding met Manilla, van waaruit de telegrammen uit Indië
verder over de kabel konden worden doorgezonden, werd hij toch
ook als experimentele zender voor grote afstanden gebruikt. Uit de
resultaten van de proeven, die ermee werden genomen, trok Dr de
Groot de conclusie, dat radiogolven van de orde van circa 15 km

I

zich veel gemakkelijker van West naar Oost verplaatsen dan omge
keerd. Om dit z.g. Oost—West effect met goed gevolg te kunnen
doorbreken, zou in Indië een veel grotere energie nodig zijn dan in
Nederland. Hij vreesde dan ook, dat de machinezender, die volgens
het contract met Telefunken in Indië geplaatst zou worden, niet of
moeilijk in Nederland te ontvangen zou zijn, (gedeeltelijk ten
onrechte overigens, zoals later bleek) en besloot dan ook tot de
bouw van een boogzender, die de enorme energie van liefst 2400 kW
op de antenne zou kunnen ontwikkelen.
Met deze installatie zou men de dienst tussen Nederland en Ned.Indië beginnen.

</. De machinezender P.C.G. te Kootivijkradio

I

i

Het eerste begin

15

Zorgvuldig werd de aether afgetast met een stroom proeftelegrammen over en weer, om kennis te verwerven omtrent de atmosferische
invloeden, die zich zouden kunnen doen gelden en om tot klaarheid
te komen omtrent de tijden, waarop zo min mogelijk storingen de
overkomst van de berichten zouden beïnvloeden. De hele radiowetenschappelijke wereld zag met spanning naar de uitkomsten van
deze proefnemingen. Het was de eerste installatie in haar soort, die
zich gereed maakte een regelmatige commerciële dienst te onder
houden over dergelijke afstanden.
Te Kootwijk stond men, zoals dat met een geheel nieuwe installatie
te verwachten is, voor ongedachte en onverwachte verrassingen.
In de omgeving van de antenne verlengspoel — eigenlijk een
verlengstuk van de antenne in het gebouw opgesteld — ontstond
een zeer sterk magnetisch krachtenveld. In de wapening van het
beton, waaruit het hoofdgebouw was opgetrokken, ontstonden
inducliestromen, die een aanzienlijk verlies veroorzaakten, zodat
afscherming met koperen platen noodzakelijk bleek.
Het was wel niet verrassend maar toch zeer merkwaardig, dat zich
in het sterke electromagnetische veld, dat rondom deze antenneverlcngspoel opgewekt werd, verschijnselen voordeden, die aan
St. Elmsvuur deden denken. Aan puntige voorwerpen ontstonden
blauwe vuurpluimcn, zoals wc die ook aan scheepsmasten kunnen
waarnemen, wanneer de lucht voor een onweersbui met electriciteit
geladen is. In Indië, waar men met een nog aanmerkelijk grotere
energie te doen had, deden zich soortgelijke verschijnselen voor,
die daar haast lot catastrofale gevolgen leidden. De bovenbouw van
het station Malabar was, met het oog op mogelijke aardbevingen,
van hout opgetrokken. Het St. Elmsvuur en bij de houlverbindingen
overspringende vonken bleken in staat brand te veroorzaken. Het
werd toen noodzakelijk ook hier afschermingen van koper aan te
brengen en deze te aarden.

Er is een moment geweest, dat zich in Koolwijk moeilijkheden met
de afstemming voordeden. Vruchteloos heeft men gezocht wat hier
van toch wel de oorzaak zou kunnen zijn. Men zag evenwel over
het hoofd, dat een vleermuis zich gehecht had aan de windingen
van de antennekoppelspoel en deze zodoende had kortgesloten. Toen
een ogenblik later het diertje tot explosie kwam, werd de aandacht
in de juiste richting geleid. Hel euvel behoefde toen niet meer
verholpen te worden, het had zichzelf opgelost.
Na de periode van proefnemingen, toen men voldoende ervaring
met de nieuwe installatie had opgedaan, werd dan op 7 Mei 1923
het radiolelegrafieverkeer met Ned. Oost-Indië officieel geopend.
Toen beschikte Nederland over een eigen nationale onafhankelijke
berichtverkeersweg met de gewesten over zee; men kon nu met ons
zendstation, dat de roepletters P.C.G. droeg en daarom schertsender
wijs de „Lange Gerrit” werd genoemd, indien dit nodig was, steeds
tot de tropen doordringen.
Denk echter niet, dal met ingang van die dag een ideale toestand
was ontstaan van volkomen onafhankelijkheid, zodat wij in geen
enkel opzicht meer op de buitenlandse kabel waren aangewezen.
Zo ver waren wij nog lang niet. Het zou nog vele jaren van
ontwikkeling vergen voordat het verkeer van deze snelle en bedrijfszekere weg werd afgenomen en in zijn geheel overgebracht naar
onze eigen weg in de vrije aether. Het seinen in Kootwijk en het
ontvangen in Sambeek ging moeizaam en in een langzaam tempo.
Het was, ook in de z.g. gunstige uren, moeilijk de morsetekens
duidelijk te onderscheiden van het soms oorverdovende gekraak en
geloei, dat door de luchtstoringen werd veroorzaakt.
Ondanks de grote sportiviteit, waarmee de goed geoefende marco
nisten zich van hun taak kweten, was het niet mogelijk een hogere
snelheid te halen dan een 12—20 woorden per minuut voor gewone
telegrammen. Waren de telegrammen in code gesteld, en dat was
vooral bij het commerciële verkeer meestal het geval, dan daalde
de snelheid nog aanzienlijk, want bij dit soort berichten had men de
gewoonte aangenomen, elk woord drie keer over te seinen. Drie
telegrafisten trachtten dan gelijktijdig de juiste tekst op te vangen.
Na afloop werden de uitkomsten nauwkeurig vergeleken. Men moest
volkomen zeker zijn van zijn zaak, want één enkele foute letter kon
de betekenis van een codebericht geheel wijzigen. Er waren dan ook
lijden, dat het bedrijfsresultaat zodanig terug liep, dat slechts twee
a drie woorden per minuut werden overgebracht. Het spreekt wel
haast vanzelf, dat een dergelijke uitkomst geheel onvoldoende was
om de grote stapels telegrammen, die dagelijks voor Indië werden
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aangeboden, te verwerken. Het overgrote deel werd dan ook langs
de kabel verzonden, terwijl slechts een onderdeel door .de radio
dienst werd verwerkt.
Maar met welk een enthousiasme werd er gewerkt. Hoe volledig
gaven de bekwame vakmensen zich aan de taak, het juiste bericht
uit het dikwijls barbaarse geroezemoes te voorschijn te toveren.
In Randja Ekek, het Indische ontvangcenlrum, gingen de tele
grafisten zelfs zo ver, dat het kon voorkomen, dat men ze als
\leermuizen, met het hoofd omlaag aan de plafonds zag hangen,
om door de zo ontstane grotere bloeddruk in hun hoofd beter te
kunnen horen. Wat een geestdrift voor de goede zaak!
Maar het langzame seinen was niet het enige bezwaar, dat aan de
nog jonge radiodienst kleefde, er waren er meer.
Bij de opening van de verbinding was de toestand zo, dat de
diensten van zenden en ontvangen gescheiden werden uitgevoerd.
Kootwijk was inderdaad het zendstation en Sambeek het ontvangstation, d.w.z. dat op beide stations telegrafisten hun dienst deden.
Als een woord niet goed ontvangen was in Sambeek, waren de
telegrafisten daar in staat het zenden van Koolwijk te onderbreken
om het woord na te vragen. Dit ergerde natuurlijk de seiners in
Kootwijk, daar zij hun werk telkens op willekeurige momenten
doorkruist zagen. Moest de ontvangst van een telegram bevestigd
worden, dan moest dit eerst aan Kootwijk worden doorgegeven, dat
de bevestiging dan kon uitseinen.
Het was dus in het geheel niet te verwonderen, dat deze toestand

niet gehandhaafd bleef. Reeds op 4 Augustus 1924 werd de dienst
op Amsterdam geconcentreerd.
Daar Sambeek veel te ver van Amsterdam verwijderd was voor een
doelmatige directe kabelverbinding. verplaatste men het ontvang
station naar Meyendel. Kootwijk en Meyendel werden nu vast ver
bonden met Amsterdam en de gunstige omstandigheid ontstond nu,
dat de gehele dienstuitvoering hiermee in één hand kwam. De
concentratie op een belangrijk centrum als Amsterdam lag voor de
hand. Hier toch kwamen de meeste telegrammen voor Indië van
daan en bovendien was Amsterdam met elke plaats van enig belang
door een directe telegraaflijn verbonden.
Dit bezwaar was dus spoedig opgelost, er bleven er echter nog
genoeg over.
Men beschikte over een kostbare zender, die veel plaats innam in
een duur gebouw. Laten we stilzwijgend aan de vraag voorbijgaan
of deze installatie uit een exploilatief oogpunt bezien wel rendabel
te maken was. Hij beantwoordde in ieder geval aan de primaire eis,
die eraan gesteld werd, nl. om in noodgevallen een politiek-onafhankelijke verbinding te vormen met de gewesten over zee.
Maar niemand kan ontkennen, dat deze verbinding kwetsbaar was,
want we beschikten over niet meer dan één zender. Wel waren
sommige vitale delen in duplo uitgevoerd, zodat steeds een reserve
gereed stond, wanneer een onderdeel uitviel. Toch waren nog genoeg
mankementen denkbaar, die een onklaar worden van de gehele
zender betekenden.
Schade door ijzel aan de machtige antenne zou zeer zeker het geheel
buiten bedrijf gesteld hebben.
Zo gingen de eerste jaren van deze radiostations, de eerste ter
wereld, die het waagden over zulke grote afstanden te werken,
voorbij. De bedrijfsuitkomsten verbeterden geleidelijk èn door verbetering in de apparatuur èn door de grotere geoefendheid vani het
personeel.
Ondanks de verschillende zwakheden van de verbinding konden we
toch met gepaste trots zeggen, dat iets groots was verricht, dat de
ogen van velen op ons kleine landje gevestigd hield.
Maar weer was de tijd rijp voor verdere ontwikkeling. Weer was
de lucht zwanger van nieuwe spanningen. De ontladingen zouden
spoedig volgen en sprongsgewijs zou de radiotechniek opnieuw
vooruitgaan langs tot nog toe geheel onbetreden paden.

■. Invoering van de voedingsdraden van de
antenne in het Hoofdgebouw te Kootwijk
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Kootwijk slaat de vleugels uit
Ontwikkeling van de zendtechniek
voor radiotelegrajie

Het was nog maar nauwelijks twee jaar. dal de grote machinezender
in Kootwijk gonzend draaide, om de moeizaam en langzaam gesein
de tekens naar het verre Oosten over te brengen, toen op het PTTradiolaboratorium in Den Haag een wonderlijke gebeurtenis de blik
van onze radiotechnici in een geheel andere richting wendde.
Men weet, dat men voor de overbrugging van grote afstanden tot
dusverre geen andere mogelijkheid had gezien, dan het gebruik van
jange golven in de orde van 15—18 km, omdat het toen de algemene
opvatting van de radiotechnici was, dat voor grote afstanden de
lange golven de enige oplossing betekenden. Deze toch volgen het
oppervlak van de aarde, afgebogen als zij worden door de onderste
laag van de ionosfeer. Op hun weg langs het aardoppervlak, wekken
zij daarin stromen op en verliezen hierbij energie. Men was nu tot
de uiterst logische slotsom gekomen, dat de korte golven, met hun
ongeveer 1000 maal zo korte lengte ook een 1000 maal zoveel
energie zouden verliezen bij het doorlopen van eenzelfde afstand
en dat zij dus zeer spoedig geheel uitgedoofd zouden zijn. Dit bleek
ook inderdaad juist. De grondgolf van een korlegolfzender is zeer
spoedig verdwenen. Men vermoedde toen evenwel nog niet, dat de
ionosfeer zich tegenover de meer omhoog gestraalde korte golven
zo geheel anders zou gedragen.
De lange golven bezetten bovendien in de aether een relatief zeer
brede band, zodat er maar zeer weinig van deze golflengten ter
verdeling aanwezig waren. Geen wonder dus, dat er in dit deel van
de aether groot gedrang heerste.
In die dagen waren er velen, die, gevangen als zij waren in de
betoverende aantrekkingskracht, die het wonder van de radio OP
hen uitoefende, al hun vrije tijd en dikwijls hun laatste zaikgeld
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opofferden, om zich aan de amateur-zenderbouw te wijden. Men
moet vooral niet denken, dat deze radio-amateurs prutsers waren. Er
waren onder hen voortreffelijke technici en grote physici en hun
proeven zijn voor de toekomst van de radio van zeer grote betekenis
geweest. Deze amateurs hadden het terrein van de lange golven
moeten ruimen en daar zij de beschikking hadden over de drieelectroden zendlamp, lag voor hen het hele gebied van de korte en
ultrakorte golven open. Deze lamp, die in de loop van de lijd is
uitgegroeid tot de electronenbuis van tegenwoordig, maakt het
mogelijk aethergolven van vrijwel elke frequentie op te wekken.
De amateurs keerden op deze wijze weer terug tot het uitgangspunt
van Hertz en Marconi. Ook deze eerste pioniers op radiogebied
hadden zich van golven bediend van zeer grote frequentie, met dit
verschil alleen, dat zij werkten met gedempte trillingen, terwijl de
lampen ongedempte golven voortbrachten.
In die na-oorlogse dagen was de Telefunken Mij. in ons land bezig
geweest met de bouw van een experimenteel kortegolfzendertje.
Toen de bouw gereed was werden de hulpapparaten en verschillende
onderdelen overgenomen door het PTT-Radiolaboralorium in Den
Haag.
Deze hulpmiddelen brachten enige werkers van het Radiolaboratorium op het idee de amateur-bouwers na te volgen en eveneens
te trachten een bruikbaar kortegolfzendertje te fabriceren. De Chef
van het Radiolaboralorium, de latere Prof. Koomans, de man die
zelf nog eens in de kortegolfradiotechniek zo’n belangrijke rol zou
spelen, had toen niet veel vertrouwen in deze experimenten. Toch
stemde hij toe en de, met de ware radiogeestdrift bezielden, togen
aan het werk, zeer veel van hun vrije tijd gevend aan dit bouwsel.
Op een vlakke tafel groeide een zendertje, dat, vergeleken bij de
producten van tegenwoordig, uiterst primitief was. Het had geen
versterkerstrap en was uitgerust met twee lampen van een energie
van 200 Watt.
Er werd een antenne aangebracht aan de toren van de kerk in de
Parkstraat en na een periode van koorlsachlig knutselen was het
geheel bedrijfsklaar. Nu zenden, zien hoever het. bouwsel het zou
brengen. Seinen met Indië? Het leek een fantastisch plan, maar
mocht het lukken, dan was men er tenminste zeker van, betrouwbare
berichten over de ontvangst te krijgen.
Ir Koomans haalde er de schouders over op. Hij was welhaast
overtuigd van het falen. Ook de bouwers zelf twijfelden aan een
gunstige uitslag. Maar waarom niet geprobeerd? Twee avonden
seinde men, maar zonder resultaat; zou het toch niet lukken?

Maar de moed werd niet opgegeven. De derde avond om 8 uur
begon men weer te seinen PKX de LAB. steeds maar weer Bandoeng
aanroepend. Tien minuten over acht ging de telefoon. Ir Koomans
had een telefoontje gekregen uit Meyendel, waar het ontvangstation
in die dagen was ondergebracht. Er was daar telegrafisch bericht
binnengekomen, dat het zendertje, het wrakkig bouwsel, dat om
zo te zeggen met touwtjes aan elkaar geknoopt zat, ontvangen werd,
even sterk als de machtige zender van Kootwijk. Was het wonder,
dat op dat moment de keel van de bouwers door ontroering werd
dichtgeknepen ?
7. Eerste kortegolfzender op de zolder van het Radiolaboratorium
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13 Juni 1925 was een historische dag, want welk een ontwikkeling
van de kortegolftechniek heeft dit welslagen niet achter zich aan
gesleept. Ir Koomans kwam ogenblikkelijk naar het laboratorium:
van gereserveerd scepticus als bij toverslag veranderd in een grote
enthousiast. De hele avond bleef men seinen met Bandoeng en steeds
bleven de tekens goed doorkomen. Dit kon geen toeval zijn; dit was
het inluiden van een hele nieuwe periode in de radiotechniek. Het
kon niet anders of de ionosfeer moest zich tegenover deze golven
anders gedragen. De onderzoekingen wezen uit, dat zij door de
onderste lagen heendrongen en daarna door hoger gelegen lagen
werden teruggekaatst en op deze wijze zeer weinig met de aarde in
aanraking kwamen en dus een minimum aan energie verloren.
Primitief en onbeholpen als het zendertje was, werd toch besloten
het bij wijze van proef in dienst te nemen. Er werd een verbinding
met het telegraafkantoor in Den Haag gemaakt die vandaar naar
Amsterdam liep en binnen korte tijd kwam het officieel in bedrijf.
De omstandigheden moesten wel uitzonderlijk gunstig zijn, maar er
waren toch hele perioden, dat er gebruik van gemaakt kon worden.
Dc feiten gingen elkaar nu snel opvolgen. Na dit wonderbaarlijk
gunstige resultaat werd dadelijk de bouw ter hand genomen van
een zwaardere zender met watergekoelde zendlamp, die zo juist z’n
intrede had gedaan in de wereld van de radio. Ook deze installatie
stond nog op een vlakke tafel en was geheel onbeschut. Het
verkregen resultaat was al dadelijk veel beter. Het werd al spoedig
duidelijk, dat deze kortegolfzenders niet opgesteld konden blijven
op de zolder van het radiolaboratorium in Den Haag. Daarom
werden proeven genomen te Kootwijk, die moesten uitwijzen of een
antenne, die daar gespannen werd, niet te veel hinder zou onder
vinden van de zware spanningen op de grote antenne. De proeven
slaagden goed en de laatst gebouwde zender verhuisde naar Koot
wijk. Hij werd daar in een afzonderlijk, enigszins terzijde gelegen
gebouw ondergebracht. Directe verbindingen werden naar Amster
dam gemaakt, zoals ook met de inachinezender het geval was
geweest en de dienstuitvoering kon op deze wijze worden uitgebreid.
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Het spreekt vanzelf, dat al deze successen niet konden worden
geboekt zonder volledige medewerking van de Indische radiodienst.
Over deze medewerking hadden wij ons niet te beklagen. Integen
deel. De technici in Ned.-Indië stampvoetten al van ongeduld, het
kortegolfverkeer met ons land te beginnen, want zij waren ons al
voor. Zij hadden al voordat het Radiolaboratorium in Den Haag in

dc lucht kwam met zijn zendertje een dergelijk toestel, dal over
steeds groter afstanden werkte. Radio-amateurs uit alle delen van de
wereld zonden bericht, dat zij de van Bandocng uitgezonden tekens
ontvingen. Uit San Francisco, uit Frankrijk, uil Duitsland kwamen
deze meldingen binnen en Indië wist uit deze rapporten wel haast
zeker, dat een doordringen tot ons land tot de mogelijkheden
behoorde.
Overigens was het verloop van de gebeurtenissen in Indië vrijwel
analoog aan hetgeen zich hier afspeelde. Ook Dr de Groot was aan
vankelijk zeer sceptisch gestemd tegenover de doordringingsmogelijkheden van de korte golven. Geen wonder, deze zeer knappe technicus,
die zijn levenswerk gemaakt had van de met de boogzender
opgewekte lange golven, zag met een wantrouwend oog naar het
bescheiden instrumentarium van de dilettantische bouwers in het
kortegolfgebied. Het trof juist, dat, toen hij zelf in Amerika verbleef
ter bijwoning van een radioconferentie, zijn getrouwe medewerkers
de eerste proeven met de kortegolfzenders namen en glorierijk
slaagden. Hun vreugde werd lichtelijk getemperd door het gevoel,
dat zij eigenlijk iets tot stand brachten achter de rug van hun chef.
Het lag evenwel geheel op de weg van Dr de Groot om met zijn
oprechte zin voor de werkelijkheid het tot stand gebrachte dadelijk
naar de juiste waarde te schatten.

In Kootwijk ging men intussen onverschrokken voort, steeds zoekend
naar verdere verbetering van het reeds bereikte. De bouw werd ter
hand genomen van vijf eentraps kortegolfzenders, die ongeveer
overeenkwamen met het laatst gebouwde type, dat zo goed voldaan
had. Goed voldaan, althans naar het oordeel van de radiotelegraafdienst. Deze kon er uitstekend mee werken. Volmaakt waren zij
evenwel nog lang niet. Zij hadden nl. zeer te kampen met een gebrek
aan stabiliteit van de frequentie. Hierdoor bezeilen zij een onbehoor
lijk brede band in de aether. Dit kon zo niet blijven, anderen werden
op deze wijze te veel gehinderd en het was niet doenlijk de beschik
bare ruimte in de aether economisch te verdelen, als elke zender zo
veel plaats innam. Aanvankelijk leek het probleem van de weinige
constantheid vrijwel onoverkomelijk. Wij leefden toen evenwel in
een tijd, dat alle mogelijke hindernissen stormenderhand genomen
werden. Zo ook deze. Het kwartskristal bracht de uitkomst. Een klein
stukje zorgvuldig geslepen kwarts, ter grootte van een zilveren
kwartje, heeft de eigenschap bij constante temperatuur zo absoluut
constant te trillen, dal dit kan worden gebruikt om de zenders te
„sturen”. Geschakeld in de stroomkring kan dit kristal het trillings-
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8. Kivartskristal in vacuum
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tal van de zender steeds zeer nauwkeurig in bedwang houden. Door
de vorm, dikte, en andere factoren te wijzigen kan men de frequentie
van het kristal beïnvloeden en het trillingstal variëren van 25.000—
10.000.000 perioden per seconde.
Het inschakelen van de kristalsturing heeft de zenders wel veel beter,
doch ook veel ingewikkelder gemaakt. Hel is nl. slechts mogelijk
deze sturing in een kring met zeer geringe energie te schakelen.
De grote energie moet dus verkregen worden in een of meer versterkerstrappen. Deze grotere ingewikkeldheid werd door de technici
dadelijk aanvaard en zo begon de bouw van dergelijke zenders.
Geleidelijk aan kwamen ze de verouderden vervangen en hun aantal
breidde zich uit, totdat Kootwijk in 1930 in het bezit was van acht
kortegolfzenders voor het telegrafievcrkeer, die van een constructie
waren, die voor die dagen zeer zeker hoogst modern genoemd kan
worden.
Zij hadden allen een vermogen van 40 kW op de antenne en hun
golflengten varieerden tussen 14 en 60 m.
Zij deden hun werk zeer goed, maar de techniek stond niet stil,
vooral de radiotechniek niet.
De in 1930 zo moderne zenders waren in 1936 alweer tamelijk
verouderd. Daarom is toen weer begonnen met de bouw van nieuwe,
die opnieuw geleidelijk de bestaande zouden vervangen. Zij werden
weer veel ingewikkelder, en zo gebouwd, dat één zender op drie
verschillende golflengten zou kunnen werken. Dat wil niet zeggen,
dat gelijktijdig meer dan één golflengte in gebruik kon worden
genomen, doch het was mogelijk door een enkele handbeweging

door middel van een schakelwals van de ene golflengte op de andere
over te schakelen.
Door de grotere ingewikkeldheid van deze toestellen nam de bouw
aanmerkelijk veel meer tijd in beslag. Het was de bedoeling alle
acht zenders door exemplaren van dit nieuwe type te vervangen.
In 1936 begonnen, was men in 1940 eerst zover gevorderd, dat pas
drie nieuwe naast acht oude zenders in bedrijf waren.
Met de groei naar steeds verdere vervolmaking van de zenders heeft
de ontwikkeling van de antennes, die voor de uitstraling van de
opgewekte radiogolven moesten zorgdragen, gelijke tred gehouden.
Het eerste experimentele zendertje in het radiolaboratorium werkte
met een simpel draadje aan de kerktoren bevestigd. Toen de twee
eerste bouwsels naar Kootwijk werden overgebracht, werkte men
daar al dadelijk met een veel doelmatiger soort antenne, onder
technici bekend als de dipool. Zo’n dipool bestaat uit twee helften,
ieder een halve of een kwart golflengte groot. Op de beide helften
wordt nu een tegengestelde spanning gebracht, b.v. op de rechterhelft
een positieve en op de linkerhelft een negatieve.

-c

+

s

zender

9. Schema van een dipool

Elke halve periode keert de spanning om. Op de rechterhelft
komt dan een negatieve en op de linkerhelft een positieve. Bij een
frequentie van 10 Mc (mega cycles), overeenkomende met een
golflengte van 30 m, vindt dus per seconde 20.000.000 maal zo’n
wisseling plaats.
Deze zeer snelle wisseling is voor waarde voor de uitstraling.
In de loop van de tijd beantwoordden de dipolcn niet geheel aan
het gestelde doel. Zij hadden het bezwaar naar verschillende zijden
te stralen, hoewel niet naar alle kanten even sterk. Op deze manier
zonden zij veel overbodige energie uit.
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10.

Masten van een beam-antenne

Daarom waren de beam-antennes met hun scherp richteffect veel
doelmatiger. Een beam-antenne is eigenlijk een samenstel van een
groot aantal dipolen. De grootste, die op Koolwijk gemonteerd werd,
bestond uit 160 dipolen. Het slralingseffect is dus al dadelijk zeer
veel groter. Door het aanbrengen van een z.g. reflector — evenals
de eigenlijke antenne beslaande uit een samenstel van dipolen —
wist men nu te bereiken, dat de straling naar achteren vrijwel
werd opgeheven, terwijl deze naar voren werd verdubbeld.
Een typische bijzonderheid van de beam-antennes was, dat het kon
voorkomen, dat men in het ontvangstation somtijds last had van
z.g. echo. Dit verschijnsel berustte daarop, dat hoewel de beam sterk
naar één zijde richtte, er toch naar de achterzijde steeds een kleine
energie werd doorgelaten.
Waren nu de atmosferische omstandigheden aan de achterzijde
bijzonder gunstig voor de aethergolven, dan kon het gebeuren, dat
dit kleine restje energie langs de andere zijde van de aardbol, dus
langs een langere weg, eveneens op het ontvangstation aanlanddc.
Door de grotere afgelegde afstand kwam dit signaal iels later aan;
vandaar dat men het echo noemde. Dit bewees dan, dat de onlvangstomstandigheden langs de lange weg op die ogenblikken zeer veel
gunstiger waren dan op de aangewezen korte. Voor dergelijke
bijzondere omstandigheden was men dan in staat de beam om te
draaien, d.w.z. van antenne reflector en van reflector antenne te
maken, zodat hij dan langs de lange route kon stralen.
Dit alles was nu de zeer moderne apparatuur, waarover Kootwijk
beschikte en waarmee wij een zo groot deel van de wereld bereiken
konden, toen de oorlog uitbrak en aan alles een abrupt einde maakte.
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Sambeek —
Meyendel —
Noordwijk
en . .
Tot nog toe hebben we het in hoofdzaak over de zenders gehad,
maar wat zou een mens beginnen, als hij uitsluitend over zijn stem
beschikte en deze naar hartelust zou laten schallen, als hij niet tevens
oren had om de geluiden van anderen op te vangen? Inderdaad,
ons radiowezen moest ook beschikken over uitstekende oren.
Het is reeds terloops vermeld, dat al enkele jaren, voordat de zender
in Kootwijk begon te seinen, het ontvangstation in Sambeek werkte.
De telegrafisten waren daar reeds bezig de zo zeer nodige ervaring
op te doen.
Het station Sambeek was uitgerust met een lange rechte antenne
aan zeven masten opgehangen, met het station in het midden.
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Drie antennedraden van verschillende lengte waren onder elkaar
aangebracht. De mogelijkheid bestond, deze op allerlei wijzen onder
ling te koppelen. De practijk moest uitwijzen welke koppeling op
elk ogenblik de meest doelmatige was. Het ene ogenblik kreeg men
de beste resultaten met de bovenste antennedraad rechts en de
middelste links; een volgend moment was weer een geheel andere
combinatie nodig. Nooit heeft men enig vast systeem van koppelen
kunnen aanwijzen. De practijk heeft steeds moeten leren, wat op
een bepaalde tijd het meest doelmatig was.
De plaats van het ontvangstation Sambeek was naar de toenmalige
inzichten met zorg gekozen. Het lag vrijwel Zuidelijk van Kootwijk
op een afstand van circa 50 km, een afstand, die men destijds nodig
oordeelde om niet al te zeer gestoord te worden door de eigen
zender.

De practijk zou evenwel bewijzen, dat met de rechte antenne van
Sambeek deze afstand op geen stukken na voldoende was.
Eerder is reeds gezegd, dat het station was uitgerust met apparatuur
door Telefunkcn geleverd.
In de jaren, dat Sambeek eenzijdig werkte, heeft men evenwel al
dadelijk druk geëxperimenteerd. Ir Koomans deed allerlei ideeën
aan de hand voor verbetering van de ontvangapparaluur. De heer
Vlug weer, was er toe gekomen de hele idee van bovengrondse
antennes over boord te gooien en te gaan ontvangen op aardkruisen:
draden, in de grond ingegraven. Hij was door een toeval daartoe
gekomen. Toen hij thuis proeven nam, was zijn antennedraad los
geraakt, zodat deze met één kant los op de grond lag. Tegen zijn
verwachting in ontving hij toch nog goed. Verder experimenterend
groef hij de draad in de grond en kreeg toen zelfs betere ontvangst.
In 1922 nam hij uitgebreide proeven in een hut dicht bij Sambeek,
waar hij tot zeer goede resultaten kwam. Nog heden ten dage worden
zijn aardkruisen gebruikt, zij het in samenwerking met boven
grondse antennes, om een bepaald systeem van gerichte ontvangst
te bewerkstelligen.
Toen de dag van de officiële openstelling van de verbinding met
Indië begon te naderen, zag men de eigenaardige toestand, dat de
oorspronkelijk geleverde Telefunkcn-apparatuur reeds was verouderd
en vervangen door een andere, die door onze eigen mensen was ont
wikkeld. Wat hebben zij daar al niet gebouwd? Er werd een raamantenne gemaakt van niet minder dan 60 m hoog, waarvan de vier
windingen een onderlinge afstand hadden van 1 m. Deze raamantenne leverde tenminste een gerichte ontvangst op, wat zeer hard
nodig bleek, want de selectiviteit van de oorspronkelijke Telefunken
ontvanger was nog zeer gering. Het eigen station in Kootwijk kon
hevig storen, niettegenstaande het feit, dat het in golflengte circa
2000 m van Malabar verschilde. Met het raam ondervond men van
de golven van Kootwijk, die op Sambeek van opzij inkwamen en
op deze wijze de antenne in een richting troffen, die vrijwel geen
ontvangst opleverde, geen hinder.
Er werd ook een geheel nieuwe ontvangapparaluur gebouwd, die,
omdat zij werkte met zowel een hoogfrequent- als middelfrequentversterking, in staat was de ontvangen tekens meermalen in kracht
en hoorbaarheid te doen toenemen. Bovendien was zij veel selec
tiever, wat nog belangrijker was.
Het zal duidelijk zijn, dat een trilling van 18.000 perioden per
seconde — en dit wras ongeveer de laagste frequentie, die de boogzender van Malabar kon overbrengen — niet zonder meer hoorbaar
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11. Inwendige van het ontvangstation Sambeek niet „kleine” raamantenne
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te maken is, want de hoogste frequentie, die het menselijk oor nog
als toon kan waarnemen, ligt bij circa 15.000 perioden. Men wekte
nu met een eenvoudige, zwakke lamp een trilling op, dicht bij de
ontvangene, met een verschil van b.v. 1000 perioden. Het resultaat
was hetzelfde als dat, wat U kunt waarnemen, wanneer een snaar
in een piano ontstemd is: er ontstaan zwevingen, door de inter
ferentie van de trillingstallen van twee niet gelijkgestemde trillingsverwekkers. De opgewekte zwevingen nu krijgen bij een verschil van
1000 perioden zelf een frequentie van 1000, zodat zij als toon hoor
baar worden. Voorzien van deze apparatuur begon Sambeek de
dienst.
In grote afzondering, als het ware van de wereld afgesneden, ver
vulden de telegrafisten en het technische personeel hun taak. Wie
zal het hun kwalijk nemen, dat zij in hun eenzaamheid tot grappen
kwamen, die de ernst van het werk wat konden breken. Sambeek
beschikte over een gramofoon, met opname-installalie, die nog met
wasrollen werkte. Belangrijke telegrammen werden hiermee vast
gelegd, zodat zij nogmaals heruitgezonden en geverifieerd zouden
kunnen worden; tevens hoopte men door opname van het gezondene
op deze rollen, die dan later in een langzamer tempo weer afgedraaid
zouden kunnen worden, tot een soort van sneltelegrafie te kunnen

komen. Het geval wilde nu, dal het hoofd van het Station een
bezoeker de wonderbaarlijke installaties van het ontvangcentrum
toonde en hem ook de werking van de „parlofoon” — zoals men
het toestel noemde — wilde laten horen. Wie schetst zijn ontsteltenis,
toen hij een rol opzette en uit de hoorn van hel toestel, in plaats van
morsetekens, een aria uit de Rigoletto kwam, door een Sambeker
gezongen! Hoe kwam verder het gerucht in de wereld, dat omstreeks
1923 al met Indië gesproken kon worden? Een telegrafist, die zich
op een Zondagmiddag verveelde, was, toen een aantal wandelaars
zich aan de buitenkant van het station vergaapte, in een van de
masten geklommen en brulde uil alle macht: „Hallo Indië, versla
je me?”, wat op de eenvoudige Zondags-wandelaars de indruk
maakte, alsof zowaar de radiotelefonie al geboren was.
De dagen van Sambeek waren evenwel spoedig geteld. Toen, om
lot een betere en vlottere dienstuitvoering te komen, de radiotelegraafdienst op Amsterdam werd geconcentreerd, had men tevens
omgezien naar een plaats voor het ontvangstation, die gemakkelijker
gelegen was ten opzichte van de bedrijfscentrale. Men vond deze
in Meyendel bij Wassenaar.
Toen het ontvangcentrum hierheen werd overgeplaatst, ging men
er eigenlijk niet op vooruit, behalve dan wat de gemakkelijke bereik
baarheid betreft. Van een werkelijk radiostation, al waren dan de
gebouwen ook niet meer dan semi-permanent, kwam men terecht

12. Ontvangers in het station Meyendel
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in een villa, die zo goed en zo kwaad als dat ging, in orde was
gemaakt om haar functie te verrichten.
Zeer begrijpelijk leefde men in de veronderstelling, dat in deze
behuizing de dienst voor een aantal jaren voldoende zou zijn
ondergebracht. Wie had toen durven verwachten, dat binnen zo
weinig tijd de radioverbindingen zich zo zouden uitbreiden, dat
het maar een paar jaar zou duren, voordat de toestand in Meyendel
volkomen onhoudbaar werd.
Toen dan ook, juist één jaar na de ingebruikneming van het nieuwe
station, het kortegolfverkecr met Ned. Indië zijn intrede deed, kreeg
men al met ruimtegebrek te kampen. Voor de kortegolfontvangers
moest een speciale waranda worden aangebouwd. En toen weer juist
een jaar later het verkeer met Europese landen begon met verbin
dingen op Wenen en Kopenhagen, zag men zich genoodzaakt een
speciaal gebouwtje voor de onlvangmiddelen op te trekken.
Maar het was niet alleen de last, die men ondervond door gebrek
aan ruimte, er waren nog andere bezwaren, die zich op het station
Meyendel deden gevoelen. De ligging aan een verkeersweg, waarover
zich een steeds groeiend autoverkeer bewoog in deze zich snel
uitbreidende villawijk, werd hoe langer hoe ongunstiger, want van
de auto’s werd veel hinder ondervonden. De zenders waren nog zeer
weinig krachtig, de ontvangmiddelen primitief en het kwam er op
aan de tere fluittoontjes uit een aether vol geruchten te plukken.
Wanneer er nu nog sterke storingsbronnen langs het ontvangcentrum kwamen rijden, dan kon het dikwijls voorkomen, dat het
gekraak zozeer de overhand kreeg, dat het de tekens totaal ging
overstemmen. Het was dus duidelijk, dat naar een nieuwe plaats
voor het ontvangstation moest worden omgezien. Het moest een
plaats zijn waar in volkomen rust en afgelegenheid gewerkt zou
kunnen worden. Maar daar uitbreiding op uitbreiding volgde, was
men toch gedwongen, hangende de beslissing van de nieuwe plaats,
voorlopige maatregelen te treffen.
Nu was al sinds enige jaren Ir Einthoven van het Indische radiolaboralorium, die in ons land vertoefde om zijn studie te voltooien,
bezig met ontvangproeven te nemen.
Hij maakte daartoe gebruik van het principe van de snaar-galvanometer, een instrument door zijn vader (Prof. Einthoven, specialist
in hartziekten) geconstrueerd.
De proeven leidden tot vrij gunstige resultaten. Dat het toestel in
de praclijk nooit is toegepast, vindt zijn oorzaak in het feit, dat
deze ontvangmethode spoedig werd verdrongen door een eenvou
diger weg om tot geschreven ontvangst te geraken, zoals verderop

1
zal blijken. Ir Einthoven nam deze proeven in Schellingwoude en
aan Het Schouw, beide bij Amsterdam.
Daar deze plaatsen dus reeds in zekere zin tot onlvangcentra waren
gemaakt, besloot men nu voorlopig het huisvestingsvraagstuk van
het ontvangstation op te lossen, door in Het Schouw een gedeelte
van de benodigde ontvangapparatuur onder te brengen. Het bleek
al zeer spoedig, dat de ontvangst hier veel minder gestoord was
dan op Meyendel en met een deel van de kortegolfontvangers werden
hier zeer gunstige resultaten bereikt.
Intussen had men de keuze gedaan voor de plaats van het nieuwe
ontvangstation. Het zou op een zeer afgelegen plek midden in de
duinen in de buurt van Noordwijkerhout verrijzen. Hier zou men
zeer zeker geen last ondervinden van welke slroomgebruikers ook.
In deze absolute rust en geïsoleerdheid begon in October 1928 het
station Noordwijkradio, bij verkorting Nora genoemd, zijn werk.
Voor het ontvangen van radiotekens heeft men steeds over veel meer
toestellen beschikt, dan voor het zenden; een natuurlijk verschijnsel,
wanneer men bedenkt, dat men naar verschillende landen zijn
telegrammen kan sturen over één zender. Daartegenover moet men
voor ieder van die landen, die elk een eigen golflengte bezitteni om
berichten naar ons toe te zenden, over een ontvanger beschikken
om met hen in contact te blijven.
Eind 1929 beschikte Nora dan ook over de volgende ontvangers:
voor het verkeer buiten Europa op de zeer lange golven (10 tot
18 km) 5 stuks; voor de zeer korte golven (14—50 m) 21 stuks,
waarvan 5 in reserve; voor het verkeer binnen Europa voor de lange
golven (2000—8000 m) acht en voor de korte golven zes ontvangers.
Naast het toen nog betrekkelijk kleine aantal zenders, ziel men dus
een uitgebreid park aan ontvangers. Toch had men de bouw van
het ontvangstation zo ruim opgezet, dat men toen om zo te zeggen
met de ruimte nog geen raad wist en zelfs nu, nu het ontvang
materiaal nog aanzienlijk is uitgebreid, en de toestellen veel meer
{■laats innemen door hun grotere ingewikkeldheid, kan alles nog
steeds in het lange gebouw gehuisvest worden, zonder te veel opeen
gedrongen te staan.
Uit de opsomming van het ontvangmateriaal is te zien, dal voor
het verkeer in Europa niet uitsluitend van zenders, die lange golven
produceren, werd gebruik gemaakt. Wel bezitten deze golven een
karakter, dat hen speciaal voor het verkeer over niet al te grote
afstanden geschikt maakt, maar het was niet onder alle omstandig
heden mogelijk er gebruik van te maken. Bij slechte atmosferische
toestanden, wanneer de lange golven te veel gestoord werden om
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er een goede ontvangst op te krijgen, ging men dan ook over tot
het werken op een kleinere golflengte; dit leverde dan ook veel
betere resultaten op. Vooral in het verkeer met de sub-tropische
landen met hun veel voorkomende atmosferische ontladingen, was
dit tamelijk dikwijls het geval. Het ontvangmateriaal, waarmee Nora
begon, was, hoezeer het in de loop van de jaren al mocht zijn
verbeterd, toch nog zeer primitief. Voor de kortegolf-ontvangst
beschikte men slechts over een klein aantal vierkante kastjes, die
men gemakkelijk onder de arm zou kunnen nemen.
Door de snelle ontwikkeling van het radioverkeer ontstond er in de
aether een werkelijk beangstigend gedrang. Naast elkaar werkende
zenders hinderden elkaar op een manier, die aan het onbehoorlijke
grensde. Wij hebben reeds gezien hoe de kristalsturing van de
zenders hierin een zeer grote verbetering bracht, door de band,
waarin tekens werden overgebracht, aanzienlijk te vernauwen.
De ontvangers moesten zich hieraan nu wel aanpassen, want wilde
men tussen de dicht opeengedrongen bezette golflengten een zender
zuiver ontvangen, dan diende men te beschikken over een apparaat,
dat in staat was nauwkeurig een golflengte tussen twee andere
uit te pikken.
De selectiviteit werd dus opgevoerd. Dit gebeurde door verschillende

hoogfrequent- en middelfrequent versterkers!rappen in te bouwen.
Hiermee groeiden de kleine kastjes uit tot grote instrumenten, die
niet meer op een tafel opgesteld stonden, doch in flinke kasten
ingebouwd waren.
In de jaren, die volgden, heeft men de strijd aangebonden tegen een
van de grootste vijanden van de radio-ontvangst, de "fading”.
Iedereen, die met een ontvangtoestel de radio-ómroepuitzendingen
beluistert, kent deze kwaal uit ondervinding. Een signaal, door een
verafgelegen zender uitgezonden, kan de ontvanger soms langs ver
schillende wegen bereiken, doordat het op verschillende manieren
door lagen in de ionosfeer op grotere of kleinere hoogte wordt
teruggekaatst. De aankomende signalen kunnen hierdoor iets in tijd
verschoven binnenkomen en zodoende elkaar versterken of ver
zwakken; dit laatste zelfs tot uitdovens toe. Om dit verschijnsel zo
veel mogelijk te verhelpen heeft men verschillende wegen bewandeld.
De eerste bestrijding was die door middel van anti-fading-toestellen,
die automatisch de sterkte regelen. Deze vinding was eigenlijk het
ei van Columbus. De sterkte van het door de ontvanger geleverde
signaal werd gebruikt om de gevoeligheid van de ontvangmiddelen
langs electrische weg te regelen en wel zodanig, dat bij af nemen van
de sterkte, door optreden van fading, de ontvanger automatisch
gevoeliger werd ingesteld. De ontvangcapaciteit nam dus weer toe.
Deze wijze van fading-bestrijding voldeed in de practijk niet zo
danig, dat het probleem er door opgelost was. De fading kon met
een zodanige snelheid het signaal aantasten, dat deze toestellen het
niet konden bijhouden. Er diende dus naar een betere oplossing
omgezien te worden. Deze kwam op de volgende manier tot stand.
Het ontvangen signaal werd op twee verschillende antennes, indien
dit mogelijk was zelfs op twee verschillende antennesystemen, ont
vangen en beide ontvangsten werden doorgegeven naar de bedrijfscentrale, waar zij dan door een zgn. dubbelrecorder werden geregis
treerd als twee morsetekens onder elkaar.

14. Twee verschillende berichten door een dubbel-recorder geschreven

Het optreden van de fading is nl. over het algemeen zeer plaalselijk
en het komt zeer veel voor, dat wanneer op een plek sterke fading
optreedt, een paar honderd meter verder uitstekende opvang
mogelijkheden zijn. Er is dus een zeer grote kans, dat, wanneer het
geschrevene op de bovenste regel sterk aangetast is, de onderste
regel onverminkt blijkt te zijn of omgekeerd.
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15. Biiitenaanzicht Noordwijkradio omstreeks 1932

Maar weer werd het systeem van de fading-eliminatie verbeterd,
nu door het ingebruiknemen van de z.g. diversity-ontvanger.
Ook hierbij worden, evenals bij het vorige stelsel, door twee ver
schillende antennes en twee verschillende ontvangers de tekens uit
de lucht gegrepen. Nu worden echter niet beide doorgegeven naar de
bedrijfscentrale, doch slechts het sterkste, dus het minst geschondene.
De apparaten in de ontvanger zijn in slaat dit sterkteverschil te
constateren en er zodanig op te reageren, dal het vereiste effect
bereikt wordt. Dit is wel de laatste verbetering geweest, die voor de
oorlog in de techniek van de ontvangers is aangebracht.
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Evenals dit bij de zenders het geval is geweest, hebben ook de
antennes in het ontvangstation Nora met de technische vooruitgang
van de ontvangapparatuur steeds gelijke tred weten te houden.
Het spreekt vanzelf, dat, aangezien de ontvangers de zenders zozeer
in aantal overtroffen ook het woud van antennemasten, dat het
duinlandschap benoorden Noordwijk nu niet direct verfraaide, veel
dichter was dan in Koolwijk. Reeds in 1929 beschikte Nora over
drie aardkruisen met afscherm-antenne voor de ontvangst van lange
golven; voor de korte golven over drie verticale en twee horizon-

tale dipolen benevens over twaalf Beveridge antennes, gericht naar
verschillende windrichtingen. De Beveridge is een zeer eenvoudige
antenne, bestaande uit een enkele draad. Geheel zuiver gerichte
ontvangst geeft deze niet. Toch is er wel enige lichtwerking mee te
verkrijgen, daar zij de radiotekens niet van alle kanten even sterk
ontvangt. Maar deze antenne biedt nog een ander voordeel, nl. dat
haar lengte niet nauwkeurig op de golflengte, die erop ontvangen
moet worden, behoeft te worden afgestemd, zoals dit met de dipolen
het geval is. Bovendien bestaat nog de mogelijkheid, meer dan één
station gelijktijdig op een antenne op te vangen.
Kort na deze datum deden de beam-antennes hun intrede. Er werden
twee grote stalen masten geconstrueerd, waartussen een machtige
beam van 80 dipolen met een reflector van eveneens 80 dipolen
voor de ontvangst van de Indische kortegolfzenders werd opge
hangen. Het zal verwondering wekken, dat deze beam niet naar
het Zuid-Oosten was gericht, waarheen men onwillekeurig zou
wijzen, als men de richting van Ned. Oost-Indië moest aangeven.
De kortste directe weg ligt nl. veel Noordelijker, ongeveer in de
richting O.N.O., over Zuidelijk Siberië. Het toeval wil nu, dat
wanneer wij deze directe lijn van de Oost naar ons land dóórtrekken,
wij vrij nauwkeurig in de West terecht komen.
Wat was er dus meer voor de hand liggend, dan dat deze beam
omkeerbaar geconstrueerd werd, dat dus de eigenlijke antenne tot
reflector kon worden gemaakt en de reflector tot antenne. Op deze
wijze was het nu mogelijk de beam een tweeledig doel te geven en
haar naar believen naar de Oost en naar de West te doen luisteren.
Na deze eerste beam-antenne tussen de grote staalconstructies zijn
er nog verschillende andere gevolgd. Deze werden evenwel opge
hangen tussen veel eenvoudiger masten, volgens hel „Mannesmann”
principe. Niettegenstaande deze veel eenvoudiger wijze van ophangen
voldeden zij zeker even goed.

Met het vorderen van de jaren werd de overtuiging steeds sterker,
dat, hoe goed geïsoleerd de ligging van Nora ook mocht zijn, de
plaats van het station toch niet de beste was. De bodemgesteldheid
in de zandige, droge duinen was lang niet ideaal voor een goede
ontvangst. Deze zou veel eerder verkregen worden op een terrein
met sterk waterhoudende bodem. In deze overtuiging werd kort
voor de oorlog al reeds uitgezien naar een nieuwe plaats, die meer
aan deze inzichten zou beantwoorden. Eigenlijk was toen reeds het
station Nora ten dode opgeschreven.
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Ook de radiotelegraafdienst heeft eigenlijk nog een klein stukje
voorgeschiedenis gekend, want reeds vóór het jaar 1923 bestond
er een radioverbinding op zeer bescheiden voet met Londen. Deze
was in hoofdzaak bedoeld als reserve voor de kabelverbinding met
Engeland en het zou welhaast een te weidse betiteling zijn, als we
dit dienstje de naam van Radiotelegraafdienst gaven.
In de z.g. torenkamer van het P en T kantoor aan de N.Z. Voorburgwal in het allerhoogste nokje van het gebouw, uitziende over
het centrum van Amsterdam, stond een eenvoudig lampzendertje
en een kleine ontvanger, die een ondersteuning moesten vormen
van het verkeer over de kabel.
Het was nog kort na de oorlog 1914-—1918; de kabel had zeer veel
te lijden gehad en het aantal storingen was groot. Zeer veel steun
heeft het kabelverkeer echter niet van de radioverbinding gehad;
het seinen ging slechts in zeer langzaam tempo en men ondervond
dikwijls erg veel last van hevige atmosferische storingen. In 1923
is deze voorloper van de radiodienst weer opgeheven.
Met de opening van het radiotelegraafverkeer met Ned. Indië
ontstond de dienst officieel, hoewel het nog 15 maanden zou
duren, voordat hij in Amsterdam zou worden gevestigd om daar
de grondslag te leggen voor dat centrum van bedrijvigheid, dat nu
Hollandradio PTT heet. Hoe bescheiden is niet dat eerste begin
geweest op een stukje zolder van dat zelfde P en T kantoor. Wie
had toen durven dromen, dat daar in een 25 jaar tijds een dienst
zou ontslaan, die door de onophoudelijke uitbreidingen, telkens
beter gehuisvest moest worden. De plaats is steeds de hoge zolder
verdieping gebleven, maar de ruimte is tegenwoordig goed en doel
matig ingedeeld en ingericht. Zonder hinder van elkaar te onder
vinden, integendeel, steeds in staat elkaar hulp te bieden, zitten de
telegrafisten bijeen, een druk knooppunt vormend, waar de tere

stromen van radiotekens, die met de duizelingwekkende vaart van
300.000 km per seconde door de aether ijlen, samenkomen uit alle
hoeken van de wereld.
Bescheiden was inderdaad het begin; in een enkele zolderkamer
zaten ontvangers, seiners en ponsers bij elkaar, niettegenstaande
het feit, dat de ontvangende mensen dikwijls veel hinder onder
vonden van de veel leven makende ponsdozen. Dit zijn instrumenten,
waarin door het typen op schrijfmachineklavier ponsbandjes
worden gemaakt met gaatjes, die morsetekens betekenen. Wordt
een a aangeslagen, dan ontstaan op het bandje de gaatjes
oo,, die - — beduiden (
= —).

i

De bandjes werden in een zendautomaat gelegd, die ze dan uitzond
met een snelheid van ten hoogste twintig woorden per minuut.
Deze methode leverde het grote voordeel op, dat de ontvangende
telegrafisten er steeds zeker van konden zijn, dat een volkomen
gelijkmatig teken uitgezonden werd, dat niet onderhevig was aan
de individuele verschillen in seintechniek van de zendende tele
grafisten. De binnenkomende telegrammen toch werden aanvanke
lijk uitsluitend op het gehoor opgenomen. Een gemakkelijk werk
was dit in geen enkel opzicht; de hevige luchtstoringen zorgden
hier wel voor. Bovendien was de grote boogzender van Malabar
voor sommigen nog extra moeilijk neembaar daar deze niet een
enkele scherp onderbroken toon voortbracht, maar een dubbeltoon
deed horen. Hij gaf dus hoge tonen voor de werktijden en lage voor
de rusten, met een overhalend geluid.
Toen in 1925 de korte golven hun intrede deden, werd de toestand
er niet beter op.
De ontvangst was door de zeer geringe energie van de zenders
moeilijk. Men kon de mensen, op de tenen sluipend, door de afdeling
zien gaan om toch vooral de kostbare seintekentjes niet geheel te
doen wegzakken. De plaats van het ontvangstation te Meyendel
bleek ook niet ideaal. Een passerende auto kon er de oorzaak van
zijn, dat men het zendende station geheel hoorde verdwijnen onder
het sputterende geluid, dat de bougies veroorzaakten, die als even
zovele vonkzendertjes gingen werken, om er veel later geleidelijk
weer uit op te duiken. Het was dan ook geheel en al geen overbodige
luxe, dat de eerste verbouwing van de radiodienst er voor zorgde,
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dat de ponsers met hun luidruchtige apparaten door een glazen schot
van de seinafdeling gescheiden werden. Door kleine openingen in
de afscheiding liepen de ponsbandjes naar de telegraafafdeling,
waar ze dan in de zendautomaten gelegd konden worden.
Het jaar 1926 is de tijd geweest, waarop de radiodienst de vleugels
begon uit te slaan. Het was het eerste schuchtere begin van de
opbouw van het in onze dagen uitgebreide net van ontastbare

verbindingen over de gehele wereld. In dat jaar kwamen de eerste
Europese verbindingen met Kopenhagen en Wenen tol stand en
werd in November het radio-contact met New York gelegd.
Maar nog een ander feit maakte het jaar 1926 belangrijk. Het was
de invoering van de recorder, die toen een reorganisatie vani de
dienst veroorzaakte, die tot op de huidige dag is gehandhaafd
gebleven.
Deze recorder registreert de morsetekens in schrift.
Het ontvangstation geeft de tekens door, als hoorbare, laagfrequente
wisselslroomtrillingen

Deze worden door de speciale apparatuur in de bedrijfscel! trale
eerst versterkt en daarna gelijk gericht. De recorder schrijft dan:

Dit is aaneen geschreven morseschrift, want dekt men het onderste
deel van het bandje af, als op de rechterhelft van bovenstaande
afbeelding, dan houdt men zuiver morseschrift over.
Ponsdoos, zendaulomaat en recorder zijn sinds 1926, dus al gedu
rende meer dan twintig jaar, de apparatuur van het morseverkeer
geweest. Zo technisch goed waren deze apparaten al dadelijk van
het begin af, dal daarin weinig verbetering behoefde te worden
aangebracht; de ponsdozen zijn niet meer zo luidruchtig als vroeger,
doch de eigenlijke apparatuur is in al die jaren vrijwel dezelfde
gebleven.
Het grootste deel van het radioverkeer wordt nog steeds in morse
schrift afgewerkt. Het belangrijke voordeel, dat het recorderschrift
biedt, is dat verminkingen in de tekens door radiostoringen ont
staan, door de telegrafisten dadelijk geconstateerd en meestal ook
gereconstrueerd kunnen worden. Wanneer lichte fading optreedt en
zuiver morseschrift werd geschreven, dan zou een a - — b.v. als
- - - s door kunnen komen; het recorderschrift vertoont dan het beeld
\J

en de telegrafist wordt hierdoor niet spoedig in de

war gebracht. Het voordeel van het morseverkeer is verder, dat het
in zeer hoog tempo door de zendautomaten kan worden gejaagd,
een snelheid, die volkomen kan worden aangepast aan de atmos-
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ierische kwaliteiten van de verbinding. Als nadeel staat hier tegen
over, dat het morseschrift steeds terugverlaald dient te worden.
Op het grote aantal morsebedienplaatsen van tegenwoordig kan men
de telegrafisten aan de zendapparaten zien zitten, waar zij de
bandjes van de uit te seinen telegrammen, voor elke richting in
eigen serie genummerd, toegezonden krijgen. Zij roepen met de
seinsleutel het station, waarmee zij werken, aan. De correspondent
aan de andere zijde heeft bij de aanvang van de dienst het seintempo
aangegeven, dat de verbinding kan verdragen. De seiner legt nu
het bandje in de zendautomaat en laat het er op dit tempo door
lopen. Het genummerd zijn van de telegrammen is een verzekering
tegen vergissingen. Het ontvangende station kan dan ogenblikkelijk
bemerken wanneer een telegram zou ontbreken. De ontvangende
telegrafisten zitten mei de hoofdtelefoon op voor hun schrijf
machines met de recorders naast zich. Roept het station, waarmee
een telegrafist werkt, Amsterdam aan, ten teken dat het telegrammen
te brengen heeft, dan hoort de telegrafist deze in handtempo
geseinde roepletters in zijn hoofdtelefoon. Hij schakelt de recorder
in en in zeer hoog tempo worden de tekens op het, door het

instrument lopende, bandje opgelekend. Gaat dit om de een of
andere reden niet goed, dan laat hij het andere station verzoeken
te stoppen, hel reeds gezondene opnieuw uit te zenden of het tempo
te wijzigen.
Het schrijfbandje van de recorder met de morsetekens wordt ver
volgens over een geleider boven de schrijfmachine gevoerd in een
met een voetpedaal te regelen tempo. Hij draait een formulier in
de machine en vertaalt hierop het telegram.
In zijn hoofdtelefoon hoort hij intussen de razend snelle stroom van
toonstootjes, die hij onmogelijk kan volgen, maar waarvan hij wel
kan constateren of de ontvangst voldoende is en of er zich geen ver
schijnselen van ,,fading” voordoen, die het nodig zouden maken het
tempo te veranderen of eventueel om heruitzending te verzoeken.
Is de zending van de telegrammen beëindigd, dan hoort hij ook dit
weer in de hoofdtelefoon. Zo gaat het nü in de morse-afdeling en
zo ging het toen, in 1926, reeds. Wel een bewijs, hoe technisch
volmaakt de recorders al dadelijk geweest zijn.
Dat de telegrafisten voor hun werk een grote mate van geoefendheid
dienen te bezitten, zal een ieder duidelijk zijn. Niet alleen dat zij
het morseschrift vlot moeten kunnen lezen en seinen, zij moeten
ook een zeer speciale manier van typen beheersen. Dit moet blind,
18. Ontvangende telegrafist met hoofdtelefoen aan schrijfmachine niet
bandgeleider; geheel rechts een deel van de recorder

zuiver lienvingerig en in een sterk rhythmisch tempo worden uit
gevoerd. Hiermede kunnen zij zowel op de schrijfmachine, ponsdoos
als telex de beste resultaten bereiken. De kunde, voor hun werk
noodzakelijk, wordt hun in eigen scholingscursussen bijgebracht.
Deze opleiding, met de meeste zorg gegeven, maakt hen, mits zij
er de natuurlijke aanleg voor hebben, in een scholingstijd van acht
maanden, gevolgd door vier maanden praclische opleiding, tot
volwaardige radiotelegrafisten.
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Het groeien van de verbinding met Nederlands-Indic ziet men
duidelijk uil de grafiek in figuur no. 19. Het hele wel en wee,
niet alleen van de telegraafverbinding, maar zelfs van de hele
wereld-conjunctuur is in deze lijnen afgespiegeld. Men ziet de
constante groei, mogelijk gemaakt door voortdurende verbetering
in zend- en ontvangmiddelen en verdere apparatuur; men ziet er
ook duidelijk de noodlottige teruggang in tengevolge van de diep
ingrijpende malaise. Zo was het mogelijk, dat na de topjaren van
1926, toen het verkeer tot over de 200.000 telegrammen gestegen
was, de dienst een terugval lot een 138.000 stuks meemaakte.
Aan de andere kant is uit deze grafiek ook te zien, dat het percen
tage van het totale verkeer, dat door de radio verwerkt werd, steeds
hoger is geworden. Ten slotte werd het telegrafieverkeer met onze
Oost practisch uitsluitend langs deze nationale weg afgewikkcld.

Door hel feit, dat we in de loop van de lijd over een behoorlijk
aantal zenders en golflengten gingen beschikken voor het telegrafieverkeer niet Ned. Oost-Indië en ook tengevolge van de steeds
stijgende snelheid, waarmee de telegrammen konden worden weg
geseind, gingen er op sommige tijden hiaten in de dienstuitvoeringontslaan. Er kwamen momenten, dat er feitelijk niet veel te doen
was. Het lag dus voor de hand, dat er werd omgezien naar middelen
om deze gaten te vullen. Deze slappe tijden zouden uitstekend
geschikt zijn voor éénzijdige uilseiningen van perscommuniqué’s.
Bij deze methode van telegraferen wordt niet door een telegraaf
kantoor ontvangen en een telegram op formulier bij een geadres
seerde afgeleverd, want hier is geen geadresseerde. Persbureaux,
die over een ontvanginstallatie en bedienend personeel beschikken,
kunnen ze zelf ontvangen en verwerken. Bevestigd wordt de ont
vangst dan ook uiteraard niet. Alleen wanneer gedeelten geheel
verminkt overkomen, kan telegrafisch of telefonisch om heruitzen
ding van het betreffende stuk verzocht worden, zoals vanzelf spreekt
tegen vergoeding van de kosten. Daar het hier over het algemeen
zeer lange en bovendien dagelijks weerkerende telegrammen betrof,
was het duidelijk, dat een contract tegen speciale tarieven voor
dergelijke uitzendingen de aangewezen weg was. Een woordprijs van
50 cent, zoals vóór 1926 hel tarief luidde, was voor geen enkel
persbureau te betalen. In dat jaar werd het tarief dan ook verlaagd
tot 15 cent per woord. In 1928 werd een geheel ander tarief van
kracht. Contractueel kon men zich, tegen betaling van ƒ 10.000,—
per jaar, binden tot een dagelijkse uitseining van 300 woorden.
Dit kwam dus neer op een woordprijs van 11 cent. In 1930 werd
hel tarief nogmaals verlaagd en soepeler gemaakt. Het bedroeg toen
ƒ 20,— per vel van 200 woorden met een minimum van twee en
een maximum van vijf vellen. Een prijs dus van tien cent per woord
met de mogelijkheid meer of minder te seinen al naar gelang er
nieuws was.
Het toenmalige Nederlandse Persbureau „ANETA” heeft van deze
tarieven een gretig gebruik gemaakt. Op 1 Juni 1928 begon het met
het uitseinen van perscommuniqué’s aan mailschepen. Dit was de
geboorte van de scheepscourant, die de bemanning en passagiers
op zee op de hoogte hield van wat er in de wereld gebeurde. In
Januari 1931 werden dagelijkse communiqué’s uitgezonden naar
Indië, op deze wijze een grote steun biedend aan de Indische
couranten, die nu geregeld van het laatste nieuws voorzien werden.

De radiodienst heeft zijn taak voortdurend, ook onder de moeilijkste

♦

46

omstandigheden, voorbeeldig weten te vervullen. Het kwam soms
voor, dal de opgaven, waarvoor men gesteld werd, heel zwaar waren.
Toen in 1932 de suikerconventie werd gesloten, kreeg het radiolelegraafburcau de opdracht de tekst hiervan telegrafisch naar Indië
over te brengen. Het was een boekdeel van een telegram, 30.000
woorden groot, ’s Avonds heeft men zich aan deze taak gezet en voor
dat de volgende ochtend was aangebroken, was het geheel er door.
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We gaan weer even- terug naar het jaar 1926 om in grote trekken
de ontwikkeling van het verkeer in Europa te volgen. Kootwijk had
de beschikking gekregen over een langegolf lampzender van de
Lorenlz fabrieken. Deze lange golven, die heel wal korter waren dan
de oorspronkelijke van de „lange Gerrit”, waren door hun karakter
voorbestemd om het verkeer op middelgrote afstanden te verwerken.
Met een goed zakelijk inzicht had de dienst al dadelijk begrip voor
de grote mogelijkheden, die de radiotclegrafische verbindingen in
Europa uit exploilatief oogpunt zouden kunnen bieden. Want hoe
veel tijd zou er niet bespaard kunnen worden als het op buitenlandse
kantoren telkens opnieuw overseinen van een telegram zou
kunnen worden omzeild? Hoeveel minder kans op verminkingen
zou er dan niet bestaan en bovendien, hoeveel voordeliger zou de
dienst niet kunnen werken? Bij het verkeer over de kabel wordt
door elk land, dat zijn medewerking aan het overbrengen van een
telegram verleent, een bepaald tarief geheven; door de landen, die
gepasseerd worden, de z.g. transit-taksen, door het land van afzen
ding en bestemming de eind-taksen. Gaat een telegram b.v. van
Nederland naar Portugal, dan bestaat het verschuldigde tarief uit
eind-taksen voor Nederland en Portugal en transit-taksen voor
België, Frankrijk en Spanje.
Wat zou het niet een bespoediging en een voordeel opleveren als er
met de radioverbinding als het ware over deze tussenliggende landen
heengesprongen kon worden, en het hele tarief in de beide eind
taksen gelijkelijk kon worden verdeeld. Wel zou in dat geval een kost
bare apparatuur aangeschaft en onderhouden moeten worden, doch
men verwachtte toen al dadelijk, dat de uitkomsten in het voordeel
van de radioverbindingen zouden uitvallen en niet ten onrechte.
Vooral voor een klein land, aan de rand van Europa gelegen, dat
dus uit de aard der zaak weinig direct aangrenzende landen telt,
is deze overweging van bijzonder belang. Daar het zich bovendien
liet aanzien, dat verschillende Europese verbindingen door één
zender zouden kunnen worden bediend, zouden ook de kapitaals
uitgaven en de exploitatiekosten relatief geringer worden.

In 1926 werd het verkeer in Europa geopend met een verbinding
met Wenen en Kopenhagen. Uit de grafiek in figuur nr. 20 is
de gestage groei van dit verkeer in Europa duidelijk te zien, een
groei, die de algemene malaise van omstreeks 1930 schijnt te tarten.
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In hoofdzaak is dit toe te schrijven aan hel telkens weer openen
van nieuwe radiowegen voor de telegrammen. Want in 1928 volgt
een verbinding met Oslo, Praag en Bern, in 1930 met Stockholm,
Madrid, Lissabon, Rome en Warschau, in 1932 met Helsinki, in
1933 met Budapest en in 1938 met Belgrado en Moskou.
Soms strekten de verbindingen zich over veel groter gebieden uit,
dan dit zich ogenschijnlijk liet aanzien. Over Belgrado b.v. werd
behalve het verkeer met Yougo Slavië, ook dat voor Albanië en
Griekenland geleid. Op de snelheid van overkomst werd een door
lopend wakend oog gehouden. Toen bleek, dat telegrammen voor
Egypte bestemd, bij verzending over Rome daar veel te veel werden
opgehouden, leidde men ze over Wenen, hetgeen een aanzienlijke
versnelling bleek te zijn, Op deze manier is de radiodienst zich
steeds van zijn dienende functie tegenover het publiek bewust
geweest.

Weer moeten wij terugkeren naar het jaar 1926, want het is
het jaar van de opening van het verkeer met New York.
Het was al geen nieuwtje meer, dit werken met New York, want
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Indië had de gewoonte reeds aangenomen om, wanneer de overkomst van de telegrammen in het rechtstreekse verkeer met ons land
te slecht was, deze aan San Francisco te brengen, dat ze langs de
draad doorzond naar New York. Van hieruit kregen wij ze dan
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per lange golf door de aether toegezonden. Dit verkeer is evenwel
steeds eenzijdig gebleven.
In 1926 begon Nederland het radioverkeer met Noord-Amerika
echter zelf op te bouwen.
In de uren, dat het onmogelijk was met Indië te seinen kon de
PCG, de langegolf machinezender, uitstekend gebruikt worden voor
Noord-Amerika. Dit verkeer met Amerika is in de aanvang veel
minder belangrijk gebleven dan men zou verwachten. De kabel
maatschappijen onderhielden nl. verbindingen van hoge kwaliteit
en uitstekende service. Op hun, door geen weersomstandigheid
gestoorde kabels, bereikten zij een voor het telegrafische verkeer,
zeer grote snelheid in overkomst van de berichten. De trage „lange
Gerrit”, hoewel in staat met New York sneller te werken dan met
Indië, kon het hiertegen heel moeilijk opnemen. Het behoeft dan
ook in het geheel geen verwondering te wekken, dat de dienst op
Ajnerika in de eerste jaren slechts een kwijnend bestaan leed, zoals
dit uit de grafiek van figuur nr. 21 duidelijk te zien is.

Het jaar 1930 kan wel als keerpunt beschouwd worden. Toen kwam
een kristalgestuurde zender voor de verbinding beschikbaar, evenals
goedgerichte beam-antennes, zowel op Koolwijk als in Noordwijk.
Een zeer snelle overseining van telegrammen was nu mogelijk,
zonder dat deze al te zeer beïnvloed kon worden door storingen.
Een uitstekende service kon van dit ogenblik af geboden worden.
Wat dit verkeer met Noord-Amerika betreft moet men zich goed
voor ogen houden, dat noch de telegrafie, noch de telefonie in dat
land door een officieel lichaam als een PTT-bedrijf beheerd worden.
Deze takken van commercieel verkeer zijn daar in handen van
particuliere maatschappijen. PTT heeft voor hel radio-telegraafverkeer steeds gewerkt met de R.C.A. (Radio Corporation of
America). De eigenaardige verdeling van de belangensferen van
de verschillende maatschappijen was er de oorzaak van, dat, in
tegenstelling met hetgeen men van een particuliere maatschappij
zou verwachten, de toevoer van telegrammen vooral in het begin
veel te wensen ovcrliet. De R.C.A. beschikte over weinig kantoren
en kwam daardoor slechts in het bezit van een deel van het te
verwerken verkeer. Het grootste deel belandde bij andere maat
schappijen, die het binnenlandse telegraafnet beheerden en kantoren
hadden in het hele land. Deze toestand is er oorzaak van geweest,
dat het binnenkomende verkeer steeds heeft achlergestaan bij het
uitgaande.
Teneinde hel verkeer met New York zo veel mogelijk te stimuleren,
werden aan de gebruikers verschillende faciliteiten geboden. Eén
daarvan was het beursverkeer. Op de effectenbeurs te Amsterdam
werd een bijkantoor geopend van Hollandradio, dat over een eigen
zender te Koolwijk beschikte om de snelste wijze van afwikkelen
te garanderen. Beursbezoekers waren nu in slaat op de beurs hun
telegrammen voor de beurs te New York aan te bieden. De R.C.A.
in Amerika had aan de beurs in New York geen kantoor omdat
dit daar niet toegestaan was. Telegrammen voor beursbezoekers
gingen evenwel van de bedrijfscentrale per pneumatische buisverbinding naar de beurs en konden daar zeer snel aan de geadresseer
den worden afgeleverd. Telegrammen, bestemd voor beursbezoekers,
werden voorzien van een speciaal kenteken, zodat het personeel
ogenblikkelijk kon weten, waar en hoe zij moesten worden afgewerkt.
Men kan zich goed indenken, dat een handelscentrum als Rotterdam
zich ten opzichte van de radiocommunicatie zo langzamerhand een
beetje als een stiefkind ging gevoelen. Wel bestond reeds de moge
lijkheid telegrammen, zonder dat daarvoor interlocaal tarief ver-
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schuldige! was, telefonisch vanuit Rotterdam of Den Haag aan
Amsterdam op te geven, maar toch werd het in 1933 juist geoor
deeld in Rotterdam een eigen radio-afdeling te openen. Eigen zend
en ontvangmiddelen heeft dit kantoor echter nooit bezeten. Wel
stond het in directe verbinding met de radio-telegraafdienst in
Amsterdam. Telegrammen konden per telex worden overgeseind.
Er was tevens een creedverbinding, die Rotterdam in staat stelde
ponsbandjes over te brengen. Een bandje, daar geponst, kon in een
creedzender gelegd worden, die in Amsterdam opnieuw het over
geseinde ponsbandje deed ontstaan. Daar het kantoor in Rotterdam
over eigen serienummers beschikte konden de bandjes zonder meer
uitgeseind worden.
Ten slotte moet, sprekend over de verbinding met Amerika, nog iets
gezegd worden over het uitseinen van de perscommuniqué^ van de
United Press, waarvan Amsterdam in de laatste jaren voor de oorlog
een zeer belangrijk centrum is geweest. Daartoe verleid door een
zeer soepele lariefspolitiek met woordprijzen tussen 4.25 cent en
0.33 cent al naar gelang van de wekelijks aangeboden hoeveelheid
persberichten cn de seinsnelheid, waarmee gewerkt werd, is de U.P.
in Juli 1936 begonnen nieuws uil een groot gedeelte van Europa
tc Amsterdam te verzamelen cn dit eenzijdig uit te zenden naar
Noord- zowel als Zuid-Amerika. Dit zijn vaak ellenlange telegram
men geweest, die, niettegenstaande hel uitzonderlijk lage tarief, een
waardevolle aanvulling bleken in de tijden, waarin weinig tele
grammen werden aangeboden.
Het spreekt vanzelf, dat in de loop der lijden de ..lange Gerrit” met
zijn kostbare zendgebouw grotendeels terzijde was geschoven, ver
drongen als hij werd door de korte golven, die zoveel voordelen
boden in de dienstuitvoering. Toch is hij steeds als een waardevolle
reserve op de achtergrond blijven bestaan. Wanneer de korte golven
de dienst in lijden van hevige zonnevlekken, door de dan optredende
magnetische storingen, geheel in de steek lieten, was het steeds de
oude, getrouwe P C G, die tot Amerika wist door te dringen.
Zoals uit hel relaas over de United Press-uitzendingen is gebleken,
was er in die tussentijd ook contact met Zuid-Amerika ontstaan.
Het begin hiervan dateert uit 1928 toen met een kortegolfzender
een verbinding met Paramaribo (Suriname) werd geopend, waar
aan later in het jaar er één op Willemstad (Curagao) werd toe
gevoegd. In vergelijking met het zeer intensieve verkeer met
N. O. Indië waren zij van veel minder belang.
De verkeerscijfers zijn dan ook maar zeer matig gebleven, niet
tegenstaande de grote oliebelangen, die Nederland in die streken

had. Alleen in 1939 nam, tengevolge van de grote politieke span
ningen over de gehele wereld, het verkeer sterk toe.
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Toen in 1931 de ver voortgeschreden techniek het mogelijk maakte,
opende de dienst de verbinding op Buenos Aires (Argentinië) en
later, in 1935, op Rio de Janeiro (Brazilië).
Hoewel de afstanden zeer groot waren, konden vooral met Buenos
Aires zeer goede en snelbediende telegrafiewegen geëxploiteerd
worden. De „rush”-telegrammen, die met buitengewone spoed
afgedaan moesten worden en die vrijwel dagelijks in een tamelijk
groot aantal voor het belangrijke graancentrum Buenos Aires
werden aangeboden, gingen steeds tot volle tevredenheid in zeer
snel tempo hun weg door de aether.
In 1935 werd nog een laatste lange-afstandverbinding aan het reeds
uitgebreide verkeer toegevoegd en wel met Japan. Indien men de
verkeercsijfers van deze verbinding beziet, b.v. met 18.000 tele
grammen in 1937, zou men achter deze cijfers weinig vermoeden
van de ontzettende last, die dit station aan de radiodienst ver
oorzaakt heeft. Het kwam herhaaldelijk voor, dat Tokio eindeloos
moest worden aangeroepen, voordat men antwoord kreeg, als er al
antwoord kwam, want soms lieten de Japanners rustig roepen
zonder taal of teken van zich te laten horen. Hoe dikwijls moest
men niet het verkeer over Nederlands-Indië omleiden om dat land
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le bereiken! Ook in dit opzicht kostte Japan ons heel wat exlra
geld en moeite, die de dienst zich wel moest getroosten om zijn
dienende taak aan het telegraferende publiek te vervullen.
Om het beeld van de activiteit van Hollandradio PTT te voltooien,
moet nog melding gemaakt worden van de verbinding met Caïro,
die in Augustus 1939, om zo te zeggen bij het scheiden van de
markt werd geopend. Deze verbinding won zeer veel aan belang
door het verkeer met de Soedan, Palestina, Syrië, Iran en Irak, dal
erover werd geleid. In die enkele maanden van 1939, waarin er
radiocontact met Egypte was, is toch nog een verkeer van rond
12.000 telegrammen verwerkt.
Tot nog toe is de beeldlelegrafie nog geheel onbesproken gebleven.
Hoewel het verkeer met het beeldtelegrafie-apparaat, dat van
Telefunken was betrokken, nooit grote vormen heeft aangenomen
en hoewel er heel wat mee gedokterd is — telkens weer moest het
radiolaboratorium er verbeteringen en veranderingen in aanbrengen
— is het toch interessant de geschiedenis van deze zeer bijzondere
soort van telegrafie even nader te bezien. Het eigenlijke doel van
deze beeldlelegrafie was het publiek in de gelegenheid le stellen in
zwart-wit getekende ontwerpen, tekeningen e.d. langs telegrafische
weg over te seinen. Slechts met Ned. Indië werd de beeldoverbrenging door middel van radiolelegrafie bewerkstelligd. Het bceldapparaat heeft evenwel nog met tal van andere landen gewerkt. Dan
echter steeds over de kabelverbindingcn. Langs deze weg was het
ook mogelijk halftonen over te brengen.
Voor het eigenlijke doel is de beeldlelegrafie zelden gebruikt.
Grote firma’s verzonden echter dikwijls verzamel telegram men voor
hun bijkantoren in Indië, die getypt waren met een schrijfmachine,
die extra dicht schrift kon leveren. Deze getypte vellen werden dan
als beeldtelegrammen verzonden. Op deze wijze konden zij soms
aanzienlijke bedragen op hun telegramkosten besparen. In de jaren
1933—1935 werden jaarlijks een goede duizend beeldtelegrammen
gewisseld. Toen evenwel in Januari 1937 de bepaling werd gemaakt,
dat beelden, die uitsluitend uit tekst bestonden, niet meer als zodanig
zouden worden aangenomen, zakte het verkeer geheel ineen. In de
daarop volgende jaren is het aantal verzonden en ontvangen beeld
telegrammen niet meer boven de tien stuks per jaar uitgekomen.
In 1939 werden de beeldtelegrammen aan andere internationale
regelen gebonden. Het Telefunken apparaat kon aan deze eisen
onmogelijk voldoen. Daarom werd in Frankrijk een Belin apparaat
besteld, dat evenwel voor het binnenvallen van de Duitsers niet
meer kon worden geleverd. In 1940 werd van de R.C.A. nog een

modulatie apparaat ontvangen voor hel beeldverkeer met New York.
De oorlog verhinderde echter de ingebruikneming hiervan.
Intussen hadden de schaduwen van de oorlog zich al over de
radiotelegraafdienst geworpen. De Russische en Duitse legers had
den zich in beweging gezet. Op 30 November 1939 werd Helsinki
niet meer gehoord, nadat de Russen in dal land waren doorge
drongen.
Na het binnentrekken in Denemarken van de Duitse horden zweeg
op 9 April 1940 Kopenhagen.
Later op 22 April viel, toen de Duitsers Noorwegen op de knieën
hadden gekregen, ook Oslo uit.
Helsinki kwam op 25 April, toen de toestand in Finland weer
enigszins geconsolideerd was, weer opnieuw in de aether.

Ook ons land had zich op oorlogsmogelijkheden voorbereid. Er
werd een reeks maatregelen getroffen, die een voortzetting van de
dienst zouden mogelijk maken, indien Kootwijk, Nora of de
Amsterdamse bedrijfscentrale mochten uitvallen.
Ja, het zou zelfs nog mogelijk zijn op bescheiden schaal met andere
landen in contact te blijven, als deze drie punten tegelijk zouden
worden gestoord.
Toen ons land in Mei 1940 overvallen werd eni op 11 Mei Kootwijk
door de Duitsers bezet werd, is inderdaad 'van deze noodmaalregelen gebruik gemaakt.
Na de capitulatie is een enkele verbinding nog voor korte tijd in
gebruik gebleven.
Toen echter viel de grote stilte in.
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Het jaar 1910 zag Ir Koomans reeds bezig met hel nemen van
proeven op het gebied van de radiotelefonie. Het was dus nog
13 jaar, voordat onze radiotelegraafdienst zou worden geopend.
Het was zelfs zo vroeg in de geschiedenis van de radiotechniek, dat
geen machinezender en natuurlijk nog in het geheel geen zendlampen bekend waren. Daar op geen andere manier ongedemple
golven voortgebracht konden worden, dan door gebruikmaken van
een booglamp, werden deze proeven genomen, voortbouwend op het
beginsel van de hoogzender.
De oorlog 1914—1918 en allerlei andere omstandigheden zijn er
oorzaak van geweest, dat deze eerste schuchtere pogingen met de
radiotelefonie, waarmee toch — de gebrekkige apparatuur in aan
merking genomen — aardige resultaten werden bereikt, geheel op de
achtergrond zijn geraakt. Het telegrafieverkeer met behulp van de
zeer lange golven heeft daarna een tijdlang alle aandacht in beslag
genomen.
Toen evenwel de korte golven zulke belangrijke resultaten oplever
den en ook de snel veld winnende omroep bewees, dat het vervoer
van het gesproken woord en zelfs van muziek over tamelijk grote
afstanden zeer goed mogelijk was, deed zich weer het verschijnsel
voor, dat tegelijk bij verschillende personen dezelfde gedachte rees.
Het was deze keer de idee, dal het gesproken woord, door korte
radio-golven gedragen zou kunnen worden.
Zowel de Technische Dienst van PTT als de ingenieurs van de
Indische PTT en het laboratorium van de Philipsfabrieken togen
aan de arbeid, ieder werkend naar eigen behoeften en inzicht.
Het waren de Philipsfabrieken, die met hun installatie het eerste
gereed waren en in 1927 openden zij met een rede, door H.M. de
Koningin uitgesproken lol de Nederlanders in Oost en West, een
reeks eenzijdige uitzendingen. Voor PTT waren dergelijke een-

zijdige monologen niet van voldoende belang. De aard van het
bedrijf brengt nu eenmaal mee, dat slechts aan kruisgesprekken,
waarbij dus van beide zijden gesproken kan worden, behoefte be
staat. In 1927 werd hier zowel als in Indië een aanvang gemaakt met
de bouw van een experimentele telefoniezender en dito ontvanger.
Om een goed begrip te verkrijgen van de eisen, die aan een
dergelijke installatie gesteld moeten worden, is het nodig althans
enig inzicht te hebben in hetgeen zich afspeelt bij verzending van
het gesproken woord langs de radioweg.
Een eerste vereiste is een zeer constante frequentie, anders wordt
het gesprokene op een alleronaangenaamste wijze vervormd. Krislalsturing bestond in die tijden nog niet; maar met behulp van een
lainp-oscillator wist men de zender toch wel zodanig te sturen, dat
de opgew’ekte frequentie gelijkmatig genoeg was om zonder al te
veel verminking en misvorming het woord over te brengen.
Het verschil tussen telegrafie- en telefonie-overbrenging bestaat
hierin, dat de telegrafische seinen, in hun eenvoudigste vorm,
ontslaan door onderbrekingen van de hoogfrequente golf, waardoor
de tekens van punten en strepen gevormd worden, terwijl de slem
in een ononderbroken hoogfrequente golf wordt vastgelegd.
Wanneer men zich deze hoogfrequente golf indenkt als:

dan worden de laagfrequente trillingen van het menselijk geluid,
die zijn voor te stellen als:

in de hoogfrequente golf ingesneden, evenals zij dit worden bij
opname op een gramofoonplaat. Het eindbeeld is dan voor te stellen
als:
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De hoogfrequente golf draagt nu het gesprek als het ware door de
aether en heet daarom draaggolf.
Daar de hoogfrequente trillingen alleen de uitwijking of amplitude
van de draaggolf beïnvloeden of moduleren, heet dit proces amplitude-modulatie.
Bij aankomst in dc ontvanger wordt het ontvangene gedemoduleerd,
d.w.z. de draaggolf wordt er af genomen, zodat slechts de laagfrequente trillingen overblijven, die het gesprek op deze wijze
weergeven.
De samenvoeging van hel weggezonden en het ontvangen geluid was
aanvankelijk zeer simpel. Voor elke richting was een eigen golf
lengte beschikbaar, zodat beide uitzendingen geen
hinder van
ö'
elkaar zouden kunnen ondervinden. Van ontvanger en zender werd
een dubbeldraadse telefoonverbinding gemaakt met de radiotelefoonkamer in Amsterdam, vanwaar een vierdraadse verbinding naar
het toestel in de spreekcel liep, een en ander volgens onderstaand
schema.
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O = ontvanger

RT — radio teleloonkamer

T = telefoontoestel

Daar de telefoontoestellen met een vierdraadse verbinding moesten
zijn uitgerust, was men op speciale inrichtingen aangewezen. Het
toestel nl., dat in huis of op kantoor is aangebracht, is slechts met
een tweedraads circuit aan de centrale verbonden. Het was dus
niet mogelijk, andere wegen te bewandelen dan de z.g. Indië cellen
in te schakelen.
Op 28 Februari 1928 was de installatie bedrijfsklaar en voldeed zij
naar het oordeel van de technici aan de redelijkerwijs daaraan te
stellen eisen. Het historische eerste kruistelefoongesprek met Indië
werd toen gevoerd. De kwaliteit van de gesprekken was wel niet te
vergelijken met die van een gewoon telefoongesprek, maar, de enorme
afstand van 11.500 km in aanmerking genomen, was het resultaat
toch wel prachtig. Men kon zich in ieder geval verstaanbaar maken.
Het gehele jaar 1928 door heeft men toen gratis proefgesprekken
door het publiek laten voeren; voor het grootste deel van de Indië
cel in het Hoofdbestuur van de PTT aan de Kortenaerkade in Den
Haag uit.

Het zijn er een 1000 geweest en zij vormen even zovele verhalen,
soms aandoénlijk, soms tragisch, soms met een vrolijke noot. Vele
bejaarde ouders werden toen in slaat gesteld, hel stemgeluid van
hun kinderen in de tropen te horen, terwijl zij zich reeds lang met
de gedachte hadden vertrouwd gemaakt deze kinderen nooit meer
te zullen zien. Hoe dikwijls kwam hel niet voor, dat zulke mensen
alles, wat zij zich voorgenomen hadden te zeggen, totaal hadden
vergelen, als zij die vertrouwde stem hoorden en dan niet anders
konden dan stamelen: „Jongen, ben jij hel? Hoe gaal het?”, de hele
drie minuten lang, terwijl de tranen van aandoening rijkelijk vloei
den. Het bleek toen wel overduidelijk, dat de mensen nog moesten
wennen aan de gedachte van telefonie over zulke ongekende afstan
den. Maar ook aan dit geschenk van de gratis proefgesprekken
kwam een eind. Op 7 Januari 1929 werd de dienst officieel voor
het publiek geopend. Nu moest men dus voor de gesprekken betalen.
Toch kwamen er nog wel aanvragen binnen van liefhebbende
ouders, met het verzoek of PTT nog niet eens een paar proeven
wilde nemen. Zij zouden zo graag hun zoon eens willen spreken,
De tijd van proefnemingen was echter voorbij. Van de cellen in
Amsterdam, Rotterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht uit kon men
opbellen naar Bandoeng, Soerabaja, Semarang en Weltevreden,
waar men eveneens over dergelijke cellen beschikte. De tarieven
bedroegen ƒ 30,— naar Bandoeng en Weltevreden, ƒ 33,— naar
Semarang en ƒ34,50 naar Soerabaja voor de eerste drie minuten
en één derde van deze bedragen voor iedere volgende minuut.
In dat eerste jaar werden circa 1200 betaalde gesprekken gevoerd
met een totale gespreksduur van 5200 minuten.
Toen de kristalsluring zijn intrede deed, werd direct ingezien, dat
dit de ware uitkomst zou brengen voor het produceren van werke
lijk constante draaggolven. De bouw van vier kristalgestuurde
zenders werd ter hand genomen; zij waren bestemd om de telefoniedienst geleidelijk over te nemen en uit te breiden. Reeds in 1929
kwam een drietal van deze zenders gereed. Zij hadden elk een
vermogen van 80 kw op de antenne.
Intussen had ook de exploitatieve dienst van de radiotelefonie niet
stil gezeten. In vrijwel alle belangrijke centraal gelegen plaatsen
door het hele land werden Indiëcellen geopend, zodat men eind
1929 in de gelegenheid was, zij het dan met enige moeite, vrijwel
overal in den lande met de Oost te telefoneren. Kort daarna werden
evenwel deze betere voorzieningen practisch weer teniet gedaan door
een volgende verdere ontwikkeling van de technische apparatuur.
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Het was de z.g. Vorkinstallalie, die nu in gebruik werd genomen.
In deze apparatuur wordt hel binnenkomende en het uitgaande
verkeer gebundeld. In deze installatie moest noodzakelijk een voor
ziening worden aangebracht, die verhindert, dat in twee richtingen
tegelijk gesproken kan worden (een schakeling dus, die beurtelings
het spreekkanaal en het onlvangkanaal afsluit). De vierdraadse
verbinding naar het telefoontoestel was nu overbodig geworden.
Het schema werd nu:
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Z = zender

O = ontvanger
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Nu was ook geen enkele belemmering meer aanwezig om de ge
sprekken door te geven op de normale abonné-toestellen, in huis of
op kantoor. Na een proefneming in Amsterdam werd dit systeem op
1 Juli 1930 over het gehele land ingevoerd.
Nu ons land de beschikking had over een goede lelefonie-verbinding
met Ned. Indië, lag het voor de hand, dat voor een groot aantal
landen de mogelijkheid geboden werd, hiervan mede gebruik te
maken. Inderdaad heeft een flink aantal deze gelegenheid gegrepen.
België, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië,
Lithauen, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitser
land gingen transitgesprekken — langs de kabel aangevoerd — over
onze radioweg afwikkelen.
Als nadeel van de radiotelefonie is, vooral door het zakenleven, het
niet-geheime van de gesprekken duidelijk gevoeld. Zij zweefden,
om zo te zeggen, in de acther en konden door iedereen, die over
een goede ontvang-installatie beschikte, worden afgeluisterd. Dit
bezwaar werd ook door de technici wel degelijk erkend. Vandaar,
dat in 1930 proeven werden genomen met een stelsel van geheimtelefonie, waarbij door omzetting van het geluid (hoge tonen wor
den laag en lage hoog) een onverstaanbaar gebrabbel wordt gepro
duceerd, dat op deze wijze uitgezonden, nooit als een gesprek kan
worden opgevangen en herkend. Aan de ontvangkant wordt dit
abakadabra weer tot verstaanbare taal teruggevormd. Einde 1930
toen de proeven goed voldaan hadden, werd het systeem definitief
in gebruik genomen.
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23. Vorkinstallatie bij radiotelefoondienst te Amsterdam
De kristalsturing mocht dan al een verbetering teweeggebracht
hebben, volkomen bevredigend was de radiotelefonie echter nog
niet. Er werd op sommige tijden veel te veel hinder ondervonden
van fading en andere kwalen, die het gesprek op een allerhinderlijkste wijze konden storen en vervormen. Nu was er naast het tot
nog toe gebruikte zendsysteem nog een andere methode van over
brenging mogelijk, die reeds werd toegepast met lange golfzenders,
die over niet te grote afstanden werkten. Het was het systeem van
de enkel-zijband. Moeilijkheden van technische aard hadden tot nog
toe de toepassing van dit systeem op korte golven verhinderd. Het
is ongetwijfeld een verdienste van Dr Koomans geweest, dat hij het

r
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heeft aangedurfd, deze zendmethode voor de kortegolf te doen
gebruiken. Zie hier het principe.
Een normaal gesprek beslaat uit trillingen van 300 tot 3000 perio
den per seconde. Moduleert men dit nu op een draaggolf van
10.000.000 perioden, of 10.000 kc, (kilo cycles), overeenkomend
met een golflengte van 30 m, dan ontslaan drie dingen: nl. ten
eerste de draaggolf zelf en verder aan beide zijden daarvan een
zijband, even breed als de frequentie van het gesprek. Deze zijbanden strekken zich dus uit over een gebied van 3000 perioden of
drie kc aan de beide zijden van de draaggolf, één daarboven en
één daarbeneden. Wij zouden dit als volgt kunnen schetsen:
to ooo Kc

tot 9 907 Mc
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Hierbij blijft de draaggolf steeds geheel constant en is de aard
van de laagfrequente trillingen volkomen vastgelegd in de beide
zijbanden. Indien door fading of door een andere oorzaak schade
wordt berokkend aan de draaggolf, is dit voor de kwaliteit van het
gesprek bepaald funest. Het geluid wordt er op een hevige manier
door aangetast. Zo is men op het idee gekomen de draaggolf niet
mee uit te zenden, zodat men in dal geval zijn onaangename hebbe
lijkheden zou missen. Maar dan zou ook het uitzenden van twéé
zijbanden overbodige luxe zijn, want reeds in één ervan staat het
gesprek volkomen gegraveerd. Zó ontstond het systeem van de
enkel-zijband met onderdrukte draaggolf. Aan de onlvangzijde dient
de draaggolf weer toegevoegd te worden. Aangezien hij daar ter
plaatse opgewekt wordt, is hij dus gloednieuw en zonder gebreken.
Het enige, waar men voor te waken heeft is, dat de toegevoegde
draaggolf niet te zeer in frequentie afwijkt van de onderdrukte. Om
hier ontsporingen te voorkomen, is men er toe overgegaan de draag
golf niet geheel te onderdrukken, doch een kleine rest van b.v. 1 %
mede uit te zenden. Dit kleine beetje is dan voldoende om de
toegevoegde golf in de pas te houden. Na demodulatie aan de
ontvangzijde blijft dan een gesprek over van werkelijk hoge kwali
teit, dat onder de meeste omstandigheden een draadtelefoongesprek
evenaart.
Behalve de winst van de betere kwaliteit biedt het enkelzijband
systeem het voordeel, dat deze methode veel minder energie kost:
onderdrukt men de draaggolf, dan bespaart men hiermee ongeveer

twee derde van de energie als er gesproken wordt en de hele
energie als er niet gesproken wordt. Bovendien wordt met het
uitzenden van één enkele zijband een veel zuiniger gebruik gemaakt
van de beschikbare ruimte in de aether. De eerste proefgesprekken
voldeden al dadelijk wonder goed en de wereld van de radio-techniek, die tot nog toe in afwachtende houding dit experiment had
gadegeslagen, moest volmondig toegeven, dat hier iets zeer goeds
tot stand was gebracht.
Dit enkelzijband-systeem met onderdrukte draaggolf biedt boven
dien de mogelijkheid, een golflengte te belasten met meer dan één
gesprek, elk langs een eigen kanaal gaande. Het zou te ver voeren
van dit ingewikkelde technische procédé een begrijpelijke verklaring
te geven. Genoeg zij te vermelden, dat voor het bereiken van het
gestelde doel een z.g. voormodulator nodig is, die het ontstaan van
verschillende zij banden veroorzaakt.
De experimentele zender werkte al dadelijk met twee kanalen. Het
resultaat was zo gunstig, dat besloten werd de bestaande zenders en
ontvangers geleidelijk te verbouwen volgens dit systeem. Het groter
aantal kanalen, dat daardoor ontstond, opende een belangrijke
expansie-mogelijkheid.

Daar in Indië steeds meer stations in de buitengewesten va»i
telefonie-inslallaties werden voorzien, werden de mogelijkheden
daar te lande steeds groter. Heel Java was al betrekkelijk kort na
de aanvang goed bereikbaar langs lijnverbindingen, maar toen de
gesprekken naar andere stations gerelayeerd konden worden, ont
sloot de hele Archipel zich langzamerhand voor het telefoonverkeer
met ons land. In 1931 waren gesprekken met Noord-Sumatra moge
lijk, Makassar volgde in 1933 naast een doorverbinding met de
Philippijnen. In 1936 was Bali aan de beurt en het volgend jaar
Zuid-Sumatra. Alles werd in het werk gesteld de telefonie technisch
zo goed als dit maar enigszins mogelijk was te verzorgen. Scherp
gerichte zend- en ontvangbeams werden opgericht, voor elke golf
lengte één. Niets werd nagelaten om een perfect werkend apparaat
te scheppen. Alles werd in het werk gesteld om de radiotelefonie zo
populair mogelijk te maken door de gelegenheid te bieden goedkope
gesprekken te voeren met Kerstmis en Nieuwjaar en door op daartoe
geschikte tentoonstellingen, zowel hier als in Indië, eveneens tegen
verlaagd tarief, te laten telefoneren. Er werden speciale week-endtarieven ingevoerd. Voor kantoren, die veel zaken met Indië telefo
nisch konden afdoen, werden abonnementsgesprekken ingevoerd,
met een aanzienlijke korting op de tarieven en desondanks . . . zat
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ei weinig groei in het telefoonverkeer. Natuurlijk sprak de malaise
een hartig woordje mee. Maar men had toch meer mogen verwach
ten. Toen men evenwel in 1936 tot drastische tariefsverlagingen
overging en de gespreksprijs voor de eerste drie minuten voor Java,
Madoera en Bali van ƒ 33,— tot ƒ 15,— werd teruggebracht en
voor Noord-Sumatra en Makassar van ƒ 36,— tol f 18,—, kwam er
dadelijk een aanzienlijke stijging in het verkeer, dat sinds jaren om
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de 3000 gesprekken had geschommeld, zoals uit de grafiek in
figuur no. 24 duidelijk te zien is.
De tariefsverlagingen waren mogelijk gemaakt door het systeem van
het zenden van gesprekken langs verschillende kanalen, dat het
verkeer uit exploitatief oogpunt veel voordeliger deed worden. De
behoefte aan zendercapaciteit, deed zich tengevolge van het sterk
toenemende verkeer in hoogtij-perioden extra gevoelen. Daarom
werd in 1938 overgegaan lot het inrichten van zenders en ont
vangers met vier telefoniekanalen en één telegrafiekanaal.
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Het jaar 1939 met zijn politieke spanningen heeft ook een geheel
nieuw aanzicht gegeven aan de dienst der radiotelefonie. Behalve
dat het verkeer met Ned. Indië in de laatste maanden op ongekende
wijze toenam, werd met snel inzicht de gelegenheid aangegrepen
om in voor ons geheel nieuwe richtingen radiotelefonie-verbindingen
te openen.

25.

Radio-telefonisten aan hun posten

Ten gevolge van het verbreken van de transatlantische radiobanden
door verschillende grote landen in Europa, waren in deze telefoniediensten lacunes ontstaan, die ons land goed kon aanvullen. Het
telefonieverkeer met Noord-Amerika kon zeer goed onderhouden
worden met de apparatuur, die voor Indië bestemd was. In de uren,
dat onze radiodienst goed met de Verenigde Staten kon werken, was
het nl. in onze Oost, die aan de andere zijde van de aardbol ligt,
diepe nacht. Zonder lange voorafgaande besprekingen en onderhandelingen kwam al op 12 September 1939 de verbinding Amster
dam—New York tot stand. Op 14 September volgde Amsterdam—
Rio de Janeiro en op 18 September Amsterdam—Buenos Aires.
Daar Nederland tot de weinige landen behoorde, dat een dergelijke
verbinding met de Verenigde Staten open hield, hebben veel Euro
pese landen van de door ons geboden mogelijkheid met NoordAmerika te telefoneren gebruik gemaakt. België, Denemarken,
Finland, Luxemburg, Noorwegen, Zweden en Zwitserland sloten zich
op onze verbinding aan. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan
traden Canada, Mexico, Cuba, de midden Amerikaanse Staten,
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Columbia en de Hawaï eilanden tot de telefonieverbinding met
New York toe.
Daar over de verbindingen met Rio de Janeiro en Buenos Aires
vrijwel heel Zuid-Amerika bereikbaar werd kan gezegd worden,
dat ons land en een groot deel van Europa over ons land, in deze
spannende dagen telefoongesprekken konden afwikkelen met geheel
Amerika.
In het tijdvak van begin September 1944 lot 10 Mei 1945, dus in
ongeveer acht maanden, werden 4850 gesprekken met een gespreksduur van 21.000 minuten met New York en verdere bestemmingen
gevoerd. Dit aantal kan ongeveer gelijk verdeeld worden in gesprek
ken van ons eigen land uit en gesprekken via ons land door andere
landen gevoerd. De tarieven bedroegen voor de eerste drie minuten,
al naar de verschillende zónes, waarin Noord-Amerika verdeeld
was, ƒ 36,—, ƒ 39,45, ƒ 42,75 en ƒ 46,20.
De verbindingen naar Zuid-Amerika hebben echter niet veel
gesprekken opgeleverd, nl. naar Buenos Aires 43 en naar Rio de
Janeiro slechts 26.
De radiotelefoonkamer in Amsterdam kwam evenwel plotseling voor
een hele taak te staan. Maar daar dit onderdeel steeds bezet is door
zeer geroutineerde telefonisten, die gewend zijn op internationale
verbindingen te werken, leerden zij het speciale jargon van de
radiotelefonie met Amerika spoedig aan. De telefonisten aan de
andere zijde van de oceaan hebben nl. de gewoonte, veel gebruik
te maken van afkortingen. Als zij willen zeggen: „Wij hebben hier
oproep nr. 32 voor u” dan zeggen zij niet „We have call nr. 32
for you” maar „W.H. nr. 32”, terwijl toch „W.H.” heus niet korter
is dan „we have”. Het is maar een weet. In het begin viel het anders
niet mee, het Amerikaanse „slang” goed te verstaan. Maar met
bewonderenswaardige slagvaardigheid hebben onze dames zich er
doorheen weten te slaan.
Zo heeft Nederland de laatste maanden voor de zo noodlottige
oorlog nog een periode van hoogconjunctuur gekend in zijn radiotelefoondienst. De stilte daarna is er des te dieper om geweest.

65

.■ y--- . ..

26. Zendlam pen in de eindtrap van een zender

Aj braak en wederopbouw
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In de ,,Duitse” bezettingstijd is onze radiostations niet veel bespaard
gebleven; als officiële internationale berichtenverkeersccnlra had
den zij al heel spoedig de volle belangstelling van de invallers. In
de gebouwen te Kootwijk en Noordwijk, zowel als in de bedrijfscentrale te Amsterdam heeft het gedreun van de spijkerlaarzen
onophoudelijk geklonken en hebben de lang niet altijd doeltreffende
commando’s van de „Einsatzleiter” geschald.
Op hun last werd aanvankelijk nog een radioverbinding met Berlijn
onderhouden, maar toen eind Juni 1940 de draadverbinding met
die stad hersteld was, werd ook deze dienst gestaakt.
De Duitsers hebben een tijd lang proeven genomen met bijzondere
systemen. Zij hebben getracht zich te verdiepen in het multiplex
systeem en hebben het Hell-sysleem voor eenzijdige uitzending van
nieuwsberichten voor eigen doeleinden weer op gang gebracht.
Veel resultaten hebben zij met het multiplex-systeem niet weten te
bereiken. (Wal het nut is van deze bijzondere zendsystemen zal in
een volgend hoofdstukje in het kort worden uiteengezet.)
Geheel terloops kan nog worden opgemerkt, dat het eind 1941 is
mogen gelukken hel nieuwe beeldapparaat, volgens het Franse
systeem Belin, dal voor de oorlog reeds besteld was, over de
grens te krijgen, en in Amsterdam te installeren. Begin 1942 werd
hel in bedrijf genomen, echter niet over de radio; hetgeen ermee
uilgeseind werd ging over de kabel. Dat het hier vermeld wordt
vindt uitsluitend zijn oorzaak in het feit, dat de radio-afdeling
gastvrijheid aan het apparaat verleende. Overigens hebben de Duit
sers, toen op 5 September 1944 de order tot „Einstellen vom
Bctrieb” kwam, het toestel, dat tot nog toe slechts aan hen diensten
had bewezen, meegenomen. Dit was hel laatste, dat wij ervan gezien
hebben.

•

_________________________

27. Ravages te Kootwijkradio

Na vijf jaar van gedwongen ledigheid brak eindelijk het lang
verbeide moment aan, waarop het voor ons nodig was alle krachten
te verzamelen en in te spannen om de wederopbouw zo snel en zo
goed mogelijk te doen verlopen. Vooral in het begin is dit moeilijk
geweest.
De toestand, waarin wij onze radiostations na de capitulatie van
Duitsland hebben teruggevonden, was geheel in overeenstemming
met die van de spoorwegen, havens en vele fabrieken. Kootwijk was
totaal leeg. Alle zenders: onze moderne telegrafie- en prachtige enkel
zijband telefonie-apparalen waren weggesleept. In het hoofdgebouw
was ontzettend huisgehouden; alle machinerieën van de „lange
Gerrit” waren door ontplofte springladingen onbruikbaar gemaakt;
de zes hoge masten, die eens zijn antenne droegen, lagen gekraakt
over de heide, één ervan zelfs dwars over het gebouw.
Het uitgebreide woud van beam-antennes voor de kortegolfzenders,
verderop in de heide gelegen, was echter wonder boven wonder
vrijwel onbeschadigd gebleven. Of het louter ondeskundigheid ge
weest is, die de oorzaak was van deze „narrow escape”, of dat er
andere redenen hebben voorgezeten, is iets, dat wel nooit opgehelderd zal worden. Eén ding is zeker, vriendelijkheid zal het wel niet
geweest zijn.
Het ontvangstation Nora was er wel iels beter afgekomen. Het
stelselmatig leegroven was hier achterwege gebleven. Wel waren uit
de ontvangers talrijke lampen en bijzondere meter Ij es gestolen en de
rest in zinloze woede met geweerkolven ingeslagen, maar de ont
vangers zelf stonden nog op hun plaats. Zij waren wel verre van
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bedrijfsklaar, maar toch waren zij nog herstelbaar. Onderdelen als
accumulatorenbatlerij en dergelijke waren weggevoerd: de antennes,
die toch een regelmatig onderhoud vereisen, vooral in de zoute
atmosfeer zo dicht bij de zee, waren danig verwaarloosd. Veel
isolatoren hadden bij schijfschietoefeningen het loodje moeten leg
gen, maar helemaal hopeloos was de toestand toch niet.
Ook de bedrijfscentrale in Amsterdam was hol en leeg geworden,
hier echter ten gevolge van andere oorzaken. In Amsterdam was het
in hoofdzaak onze eigen Technische Dienst geweest, die een groot
deel van de recorders, zendautomaten, schrijfmachines en veel
andere apparaten stilletjes had doen onderduiken.
Een laatste verbouwing en uitbreiding had in 1940 de ruimte op
de bovenste verdieping van het Amsterdamse telegraafkantoor nog
vergroot, waardoor de leegte nog duidelijker uitkwam.
Zo stonden wij ervoor, toen het Duitse Rijk krakend ineenzakte;
met lege handen en doordrongen van hel besef dat, wilden wij ons
land weer opbouwen, wilden wij weer tot een zekere mate van
welvaart komen, het voor ons een dringende vereiste was, te beschik
ken over goede verbindingen met het buitenland. Dat zij weer tot
stand zouden komen, stond vast, maar hel was de vraag, op welke

28. De gespaard gebleven beam-anlennes te Kootivijkradio

wijze het herstel zo snel mogelijk zou kunnen plaats vinden, opdat
wij niet als het hinkende paard achteraan zouden komen. Dank zij
het initiatief en de ontembare werklust van onze radiomensen zijn
zij weer in korte tijd herboren, alle schier onoverkomelijke moeilijk
heden van het begin ten spijt. In de naaste toekomst zullen zij nog
aanzienlijk worden uitgebreid.
Het was nog in de tijd, dat de Noordelijke provincies hun donkerste
dagen beleefden, toen in hel reeds bevrijde zuiden een radio telegraaf-verbinding met New York tot stand kwam. Dit gebeurde begin
Maart 1945. De gebruikte apparatuur was door de Philipsfabrieken
ter beschikking gesteld.
Er kon maar met een zeer bescheiden energie (800 Walt) gewerkt
worden, maar toch waren de resultaten van dien aard, dat het in
elk geval mogelijk was geworden leger- en regeringsberichten vrij
vlot tussen Eindhoven en New York te wisselen.
Half Maart kwam er van Eindhoven uit nog een verbinding bij,
nl. met Paramaribo. Toen later geheel Nederland bevrijd was van
het drukkende juk der bezetting, werd op 28 Juni eveneens nog van
Eindhoven uit een telegrafische verbinding met Curagao tot stand
gebracht. Al was het ook gebrekkig, we hadden weer contact met
de wereld en met onze gebiedsdelen in de West.
In begin Mei van datzelfde jaar, toen de Duitse legers waren
geïnterneerd en afgevoerd, waren wij pas in staat goed te overzien
hoe wij ervoor stonden. Hoe zwaar die eerste maanden geweest zijn,
is heel moeilijk onder woorden te brengen.
De aard van het radiobedrijf bracht mee, dat van deportatie naar
Duitsland niet veel sprake is geweest. Door verplaatsing naar andere
bedrijfsonderdelen was veel personeel hiervoor bewaard gebleven.
Toch verkeerde een groot deel van de radiomensen aan het eind van
de oorlog in een allesbehalve goede conditie. Door de ondervoeding
hadden zij zeer zeker veel geleden en zij, die ondergedoken waren
geweest, waren lange lijd uit hun werk gerukt.
Toch zou voor de eerste, voorlopig zeer beperkte behoefte van de
radiodienst de staf wel voldoende sterk geweest zijn.
Maar voor het uitvoeren van een radiodienst, hoe bescheiden dan
ook, moest toch beschikt kunnen worden over de nodige apparatuur.
Zenders, zoals zij heden ten dage gebruikt worden, vergen een heel
wat langere bouwtijd dan de oude producten uit de eerste tijd van
de korte-golftechniek. Door hun technische vervolmaking zijn zij
uiterst ingewikkelde apparaten geworden. Het zag er dan ook niet
naar uit. dat het radioverkeer weer zo snel op gang gebracht kon
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worden. Men mag werkelijk bewondering hebben voor de onder
nemingsgeest van de leiders van de radiobedrijfscentrale, die binnen
anderhalve maand na onze bevrijding, in Juni 1945, een radio
verbinding met Londen tot stand brachten om de lijnverbinding met
die stad te hulp te komen. De kabels van Domburg naar Engeland
waren door de oorlogshandelingen zeer ernstig beschadigd en het
telegrafieverkeer met Londen had daardoor zoveel te lijden, dat
er ernstige stagnatie dreigde te ontstaan.
De verbinding werd onderhouden met behulp van een kleine
scheepszendcr, die van Radio Holland (de maatschappij, die de
scheepsradio-inslallaties verhuurt en verzorgt) gehuurd was. Hij
stond opgesteld in de torenkamer hoog in het Post- en Telegraaf
kantoor te Amsterdam, terwijl een lijdelijke onlvanginrichting te
Amstelveen was opgesteld.
Het zendertje werkte met een minimum aan energie, dat voor de
korte afstand tot Londen evenwel ruim voldoende was. De bedrijfsresultaten waren dan ook alleszins bevredigend.
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In de troosteloze toestand te Kootwijk begon intussen geleidelijk
tekening te komen. Een van de grootste ongemakken van het begin
was wel geweest, dat men geheel verstoken was van electriciteit.
De pompen van de eigen watervoorziening stonden stil en men
beschikte dus niet over het zo nodige water om de gebouwen, die
in een verregaande slaat van vervuiling verkeerden, te reinigen.
Maar nauwelijks leverde de P.G.E.M. weer stroom, of het hele
personeel verscheen met van huis meegebracht schoonmaakgerei om
de hele zaak met bezemen te keren. Het geheel leek op het reinigen
van een Augiasstal. Toen de zaak weer wat aan kant was kon men
er aan denken de tijdens de bezetting ingerichte geheime berg
plaatsen te openen. Daaruit kwam voor kapitalen aan grondstoffen
en onderdelen te voorschijn. Zo groot waren deze voorraden, dal er
nog heden ten dage uit geput kan worden.
Verder kwamen de onderdelen van een volledige telefoniezender,
die men juist voor het binnentrekken van de Duitsers had voltooid,
voor den dag. Dit apparaat was bedoeld geweest als experimentele
zender. Men wilde hiermede proeven nemen, die zouden moeten
uitwijzen hoe ver men zou kunnen reiken met een zender van geringe
energie. Hij was dan ook gebouwd voor een vermogen van slechts
3 kW op de antenne. Bij de inval in Mei 1940 had men hem ijlings
uit elkaar genomen en verstopt.
Met zoveel mogelijk van huis meegebracht gereedschap — want te
Kootwijkradio zelf beschikte men over niets meer — werd de

montage van deze zender weer ter hand genomen. Hel viel mee, dat
de onderdelen tijdens de vijf-jarige onderduikperiode weinig te
lijden hadden gehad van vocht en toen het geheel gereedgekomen
en doorgemeten was, kon men deze zender begin Augustus 1945
in bedrijf stellen. Voorlopig werd hij gebruikt voor het telegrafieverkeer met New York.
Daar hij gebouwd was voor drie verschillende golflengten, was men
in staat, al naar de omstandigheden dal noodzakelijk maakten, op
andere golven over te gaan.
Over herbouw van antennes behoefden de radiomensen zich intussen
voorlopig geen zorgen te maken. De zo wonderbaarlijk gespaard
gebleven beams stonden immers te hunner beschikking.
Ware het niet geweest, dat ook veel stroomkabels door de bezetters
waren opgegraven en vernield, dan zou Kootwijk nog in staal
geweest zijn deze zender aanzienlijk eerder in gebruik te nemen,
want ook het ontvangstation Nora was reeds in Juni 1945 zover
opgelapt, dat de ontvangst van Amstelveen daarheen kon worden
Gvergebracht. In de plaats van de gestolen accumulatorenbatterij
had men de hand weten te leggen op een batterij uit een Duitse
duikboot, zodat weer gelijkstroom kon worden geleverd voor de
anodespanning. Men ving de radiolekens uit de lucht op met inder
haast aangebrachte nieuwe vrij eenvoudige antennes (dipolen en
ruiten). De beams hadden te veel geleden; zij zijn gestreken en
nog heden ten dage niet vervangen.
Ook de lege localileil van de bedrijfscenlrale in Amsterdam begon
zich weer geleidelijk met apparatuur en leven te vullen. Bedienend
personeel was voor het weinige verkeer in het prille begin wel in
voldoende mate aanwezig.
De wederopbouw was definitief gestart en op alle onderdelen was
men weer met goede moed bezield voor de toekomst.
En niet ten onrechte, zoals later gebleken is.

Op het radiolaboratorium in Den Haag was op vrijwel dezelfde
manier als te Kootwijk apparatuur aan het oog van de bezetter
onttrokken. Hieronder bevond zich een voormodulator — nodig
voor de radiotelefonie over meer dan één kanaal. Met man en macht
werd gewerkt aan de montage van dit apparaat en toen het gereed
gekomen, naar Kootwijk was overgebracht, werd het daar met de
ondergedoken zender verbonden. Op 1 October 1945 was men in
staat over de combinatie van deze twee onderduikers een dienst van
enkelzijband telefonie met Amerika te openen. Er konden twee
kanalen op één golflengte gebruikt worden.
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Vork- en geheimtelefonie-installatie volgens het „scrambling^-systeem

De vele Amerikaanse militairen, die in de eerste tijd langs deze
weg naar huis telefoneerden, waren allen vol lof over de uitstekende
hoedanigheid van de gesprekken. Maar wat tot onze radiomensen
veel meer sprak, was dat de deskundigen in Amerika hun
onverholen bewondering uitspraken over het in zo korte lijd tot
stand brengen van een telefoonverbinding, die van zo goede
kwaliteit was.

Aanvankelijk werkte deze telefoonverbinding met een vorkinslallatie
voorzien van een eenvoudig stelsel voor geheimtelefonie. In Augus
tus 1946 werd echter een nieuwe vork met geheiminstallatie in
gebruik genomen van Amerikaanse vinding en fabrikaat. Hij werd
in het gebouw van het Amsterdamse telefoondistrict ondergebracht.
De nieuwe geheiminstallatie werkt volgens hel z.g. „scrambling”
principe
iQO- 700 per/3 <
700 - 1300

ioo-jioo

per/s

1300 - <900
<900 - 2300

2500 - 3100

5

De frequentieband, waarbinnen zich de laagfrequente trillingen van
de spreekstem bewegen, wordt volgens een vernuftig systeem in vijf
stroken verdeeld. Deze vijf stroken worden nu dooreen gemengd
b.v. in de volgorde 1 3 5 2 4. Het geluid, dat dan ontstaat en
uitgezonden wordt, is een onherkenbaar gebrabbel.
Maar nog was dit de constructeurs niet voldoende, want zij richtten
het apparaat zodanig in, dat na een kort tijdsverloop telkens een
andere volgorde van dooreenmenging van de stroken wordt ver
kregen. Aan de ontvangende zijde worden de stroken door een
soortgelijk toestel weer in de juiste volgorde samengebracht, waar
door het gesprek in ongeschonden toestand hoorbaar wordt. Dit
systeem waarborgt wel een volstrekte geheimhouding.
Nog een andere verbetering bracht deze installatie. Bij onze vork
waren steeds ambtenaren nodig, die het geluid bijregelden om er
voor zorg te dragen, dat doorlopend een vrijwel constant geluidsvolume werd uitgezonden. De nieuwe vork nu heeft een automatische
volumeregeling, die deze functie verricht, zodat de ,,bemanning”
van de vork hier overbodig is geworden. Het apparaat is van een
buitengewone ingewikkeldheid en bezit honderden relais, lampen
en wat al niet. De werking ervan is tot nog toe werkelijk foutloos
geweest, niettegenstaande de beide apparaten in New York en
Amsterdam pijnlijk synchroon moeten lopen.
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Kootwijkradio begon zich al spoedig weer uit te breiden. Van de
RCA in Amerika ontving PTT twee zenders, die zowel voor telefonie
als voor telegrafie geschikt waren. Een trein vol onderdelen, die
van het zendstation waren weggesleept, had het niet verder welen
te brengen dan Haarlem. Uit deze terug gevonden materialen wist
men al spoedig weer drie bruikbare kortegolftelegrafiezenders te
bouwen van een provisorisch karakter.
Er werd een Frans zendertje overgenomen van slechts 1 KW en
de beide zwakke Philipszenders, die in Eindhoven zulke goede
diensten hadden bewezen, werden eveneens naar Kootwijk over
gebracht.
Met behulp van deze schamele apparatuur onderhield men het eerste
verkeer.
Het gemiddelde energieniveau, waarmee toen gewerkt werd was,
vooral in vergelijking met de toestand van voor de oorlog, zeer
laag. Desondanks werd toch als regel een zeer goede ontvangst
verkregen. In hoofdzaak was dit te danken aan de buitengewoon
goed geoutilleerde ontvangstations, waarmede men in contact kwam.
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De maand October 1945 is zeer belangrijk geweest in de geschiedenis van de wederopbouw van de Nederlandse radioverbindingen.
Op de 16e van die maand kregen we weer radiotelegrafisch contact
met Indië, juist twee maanden na de capitulatie van Japan.
Voorlopig waren het uitsluitend regeringstelegrammen, die gewis
seld konden worden, maar nog vóór het jaar 1945 ten einde liep,
kon ook hel publiek van deze telegraafverbinding gebruik maken.
Het eerste contact ontstond met Batavia, op 23 October, gevolgd
door een verbinding met Makassar.
Maar niet alleen met Indië begon Amsterdam te werken, ook met
een aantal Europese landen werden de oude radiobetrekkingen weer
aangeknoopt. Op 23 November werden wederom de eerste radiolelegrammen naar Zwitserland en Zweden verzonden en hadden wij
over meer zendmiddelen en geoefend personeel beschikt, dan zouden
nog andere landen gevolgd zijn. Helaas moest de dienst roeien met
de riemen, die hij had en alle omstandigheden in aanmerking
genomen kon men best tevreden zijn over de bereikte resultaten.
Een aantal van 79.000 telegrammen in 1945 met Noord-Amerika
gewisseld, mag voor een begin lang niet slecht genoemd worden.
Dat in de enkele maanden van beperkt verkeer met Indië 6000
telegrammen werden verwerkt hield een belofte in voor de toekomst.
Maar nog om een andere reden was de maand October 1945 van
belang. Op de 22c van die maand werd nl. voor het eerst een

i

rs»

■
30. In Jndié wordt een nieuw ontvangstation gebouwd

rechtstreeks radiotclefoongesprek met Paramaribo (Suriname)
gevoerd; zelfs in de goede oude tijd voor de oorlog had Nederland
deze verbinding niet bezeten. In de eerste twee maanden van haar
bestaan werden er 185 gesprekken over afgewikkeld, een resultaat,
dat in een tijd, toen vele duizenden mensen in ons land nog niet
in staat waren een locaal telefoongesprek te voeren, toch wel als
iets bijzonders mag worden beschouwd.
Aan het eind van het jaar van onze bevrijding werden radiotelegr.afische verbindingen onderhouden met Londen, Stockholm en Bern
in Europa en met Batavia, Makassar, Curagao, Paramaribo en New
York buiten Europa, waarbij moet worden opgemerkt, dat de radiotelegraafverbinding met Londen slechts werd gebruikt als daaraan
behoefte bestond.
Radiotelefonisch contact was er met New York en Paramaribo.
Het begin was gemaakt.
Er kwam nu ook enige orde en tekening in de toestand van het
zwaar gehavende Kootwijk. De zes, ruim tweehonderd meter hoge
masten, die de antenne van de „lange Gerrit” gedragen hadden,
waren, nu het totaal verouderde type van de machinezender niet
meer terug zou komen, overbodig geworden. Maar hoe het ook zij,
antennes bleven nodig. Men toog aan de arbeid en uit de nog goede
brokstukken van de masten, die met gekraakte ruggegraal over de
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heide lagen, werden door de N.V. de Vries Robbé en Co. weer twee
nieuwe vervaardigd, die eveneens ongeveer 200 m hoog waren.
Tussen deze in werden twee antennes gespannen, voor het langegolfverkeer in Europa.
In de duinen bij Schoor! werden nog drie door de Duitsers gemaak
te masten van circa 100 m hoogte gevonden, die eveneens te Koot
wijk werden opgesteld. Zonder dat dit deviezen had gekost, was de
Nederlandse P.T.T. dus weer in het bezit gekomen van een aanlal
antennedragers.
De zeer sterke structuur van het betonnen hoofdgebouw had door
de hevige explosies van het opblazen van de machinerieën niet
geleden, zelfs niet van de tonnenzware ijzeren mast die er dwars
overheen gevallen was, maar de ruiten hadden het toch alle begeven,
zodat de wind van alle kanten lustig door het gebouw gierde. Hel
was geen prettig werk onder deze omstandigheden bij winters weci
de verwoeste machines le slopen. En loch was hel een werk, dat geen
uitstel duldde. Toen het gebouw weer winddicht was, kon de nieuwe
bestemming worden uitgeslippeld. In de toekomst zal het uitgerust
worden met een groot aantal zenders en omgeven door een krans
van antennes.
Welk een ophef is er begin 1947 niet gemaakt van het vele Kootwijkse zendermaleriaal, dal in Duitsland is teruggevonden. Inder
daad kwam een groot transport aan, maar de toestand, waarin het
grootste deel van het materiaal verkeerde, was zo deplorabel, dal
het niet veel meer was dan schroot en afbraak.
Toch waren er enkele apparaten onder, die nog wel degelijk de
moeite van een zorgvuldige revisie waard waren. Bij voorbeeld
verkeerden twee van de drie allernieuwste telegrafie- en telefoniezenders — zo modern dat zij nog heden ten dage als zodanig kunnen
worden beschouwd — in een staat dal dit nog zeer goed mogelijk
was. Zij zijn dan ook gereviseerd en werken nu voortreffelijk.
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Het materiaal van de radiodienst moet werkelijk aan de hoogste
eisen voldoen, die daaraan naar de huidige stand van de techniek
gesteld kunnen worden. Wil de Nederlandse PTT nl. met goed
gevolg radioverbindingen onderhouden, die op eenzelfde peil staan
als die van andere, niet gehavende landen, dan dienen in onze
apparatuur alle nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen te zijn
verwerkt.
Dit standpunt werd van meet af aan ingenomen toen men begon
met de ontwikkeling van een nieuwe 40 kW enkel zijband telefoniezender, die het prototype werd voor alle nieuw te bouwen zenders.

De nieuwste technische snufjes werden erin verwerkt. In dit toestel
bevinden zich naast elkaar drie gemakkelijk uitneembare, verticale
laden, in elk waarvan een kristalgestuurde voortrap is gebouwd,
die de frequentie bepaalt. Deze voortrappen zijn voor hun eigen
golflengte goed afgestemd en staan steeds bedrijfsklaar.
Het overige — en grootste — deel van het apparaat wordt in beslag
genomen door de versterkerstrap, die het zwakke vermogen van de
voortrap opvoert en door de eindlrap. die de hoogfrequente energie
aan de antenne levert.
® ®
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Met een enkele handbeweging kan men door middel van de schakelaar een andere voortrap en dus een andere golflengte in gebruik
nemen, De versterkers- en eindtrappen doen dienst voor de drie
golflengten. Een gelijktijdig met de overschakeling werkende
schakel wals zorgt voor de juiste afstemming.
Ook voor de veiligheid is bij de bouw goed zorg gedragen. Worden
de deuren van de eindtrap geopend, dan wordt gelijktijdig de zeer
hoge spanning uitgeschakeld en het apparaat geaard, zodat men hel
zonder gevaar kan aanraken.
Met de ontwikkeling en de bouw van nieuw zend- en ontvangmateriaal werd stelselmatig voortgegaan. Aan de Nederlandse
industrie werd bovendien de bouw opgedragen van een 24-tal ultra
moderne zenders, voor een groot deel met een vermogen van 30 kW
en te construeren volgens schema’s door PTT aangegeven. Hierbij
is van het principe uitgegaan, dat al deze zenders zowel voor enkel
zijband telefonie als voor telegrafie geschikt moeten zijn. De eerste
aflevering van deze bestelling zal juist dezer dagen plaats vinden.
Het zal wellicht verwondering wekken, dat wederom een groot
aantal sterke zenders met een energie van 30 kW op de antenne
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31.

Volledige voortrappen in ladevonn

in bedrijf zullen komen, terwijl toch de praclijk van de na-oorlogse
jaren heeft uitgewezen, dal met zenders van 3 en 5 kW en zelfs
nog veel zwakker, zulke uitstekende resultaten kunnen worden
bereikt. Men moet er zich evenwel van bewusl zijn, dat er wel
degelijk omstandigheden zijn, waarbij aan een groter vermogen de
voorkeur moet worden gegeven. Er kan gezegd worden, dat het
werken met geringe energie dikwijls goed gelukt; in dat geval zal
een groot vermogen geen schade aan de verbinding doen. Maar er
zijn omstandigheden, dat een zwakke zender niet doorkomt. Een
zender met grote energie kan in zo’n geval dikwijls uitkomst
brengen. Voor de radioverbindingen, die de PT1' onderhoudt en
die voor het grootste deel van commercieel en voor een ander deel
van landsbelang zijn, is het zaak de zekerste weg te bewandelen.
Dit zijn dan ook de overwegingen geweest, die bij de keuze van
de sterke zenders hebben voorgezeten.

Het zendmateriaal, waarover Kootwijk thans beschikt, bestaal voor
het kortegolfverkeer uit:
10 zenders voor telegrafie met een energie variërend van 800 Walt
tot 5 kW, waarvan 3 provisorisch
2 zenders voor telegrafie met een energie van 40 kW
2 zenders voor telefonie met een energie van 3 kW
1 zender voor telefonie met een energie van 40 kW
2 zenders voor telefonie en telegrafie met een energie van 4 kW
1 zender voor telefonie met een energie van 20 kW
en voor het langegolfverkeer binnen Europa uil:
2 telegrafiezenders met een energie van 15 kW.
In totaal zijn dus weer 20 zenders in bedrijf. Het grootste deel
hiervan is in de eigen laboratoria en werkplaatsen ontwikkeld.
Nora heeft weer de beschikking voor het telegrafieverkeer in Europa
over 14 langegolfontvangers.
Voor het verkeer builen Europa over:
3 langegolfontvangers
11 kortegolfontvangers
5 kortegolf diversity ontvangers (tweevoudig)
6 enkelvoudige kortegolfontvangers, die twee aan twee gekoppeld
kunnen worden tot 3 diversity ontvangers
3 enkelvoudige kortegolfontvangers met de mogelijkheid deze tol
1 diversity ontvanger samen te koppelen
4 nieuwe drievoudige diversity ontvangers en
2 z.g. zoekontvangers, die gebruikt worden om de aether af te
zoeken naar seinen.
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Ten behoeve van het telefonieverkeer wordt beschikt over vier enkel
zijbandontvangers met draaggolfbijmenging.
Met dit zend- en ontvangmateriaal wordt thans een verkeer afge
wikkeld, dat, de omstandigheden in aanmerking genomen, al flink
ontwikkeld is. Wij leven pas drie jaar na de bevrijding en het is nu
eenmaal een feit, dat een radiodienst staat en valt met de hoeveel
heid van de apparatuur en de toestand waarin deze verkeert. Als
in aanmerking wordt genomen, dat het grootste deel van de appa
ratuur, niet slechts nieuw gebouwd, maar ook geheel nieuw ont
wikkeld moest worden, dan zal het duidelijk zijn, dat het hier niet
ging om weer snel iets te maken, zoals dat vroeger was geweest;
hier moest nl. iets geheel nieuws geschapen worden. Daarvoor was
het nodig, dat beschikt werd over zeer veel hulpapparaten als
oscillografen, frequcntiemeters, verschillende hoogfrequente meet
apparaten, enz. enz. Daarnaast waren er uitstekend geoutilleerde *
werkplaatsen nodig, voorzien van draaibanken, boor- en fraismachines, melaalzaagmachines en wat al niet meer. Als men dan bedenkt,
dal in het begin moest worden geworsteld met een ontstellend gebrek
Radio-telegraafdienst Amsterdam in zijn tegenwoordige toestand
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aan gereedschappen, dat men zelfs niet over de eenvoudigste
schroevendraaier beschikte, dan krijgt men er wel een indruk van,
hoe moeilijk de eerste maanden van wederopbouw geweest zijn.
Eerst diende de mogelijkheid lot werken te worden geschapen,
voordat verder gegaan kon worden op de weg, die niet zozeer naar
herstel dan wel naar vernieuwing leidde.
Op deze weg naar vernieuwing zijn op het ogenblik van het 25-jarig
jubileum van de radiodienst de eerste schreden gezet.
Helaas kan nog niet gezegd worden „Ziet, dit is gekomen in plaats
van datgene, wat ons ontnomen werd”, maar zal nog volstaan
moeten worden met een „Ziet, zo zal het worden”. Deze toekomst
is werkelijk groots. Over het heden kan de radiodienst evenwel reeds
tevreden zijn.
Bij een bezoek aan de bedrijfscentrale van de radiotelegrafie in
Amsterdam zal iedereen de indruk meenemen van een bedrijf, dat
weer ten volle hersteld is. Het is er vol gonzend leven. Het is
opvallend zoveel jonge, pas opgeleide telegrafisten daar vol toe
wijding hun drukke taak vervullen en uit de bordjes bij de zenders
en ontvangers kan iedere ingewijde opmaken naar hoeveel richtingen
het radioverkeer zich van dit centrum uit beweegt.
Voor degene, die weet door te dringen in de gedempte stilte van de
radiotelefoonkamer zal het een openbaring zijn te horen, met
hoeveel telefooncentra over de hele wereld de telefonisten in contact
weten te komen.
Hel Nederlandse radioverkeer leeft!

I

Bij een overzicht van de toestand, zoals deze eind 1947 was, krijgen
wij dan het volgende beeld. Van de 14 voormalige radiotelegrafische
verbindingen in Europa, zijn er tot nog toe vier weder opengesteld,
nl. met Praag, Bern, Stockholm en Lissabon. Het verkeer dat door
deze verbindingen wordt verwerkt, is evenwel veel intensiever dan
vóór de oorlog. Werden toen (in 1939) met de 14 landen 965.000
telegrammen gewisseld, nu bedraagt het verkeer met deze vier
landen 650.000 stuks. Buiten Europa onderhoudt ons land radiotelegrafisch contact met Ned. Indië, Curagao, Suriname, NoordAmerika, Argentinië, Brazilië cn sinds Maart 1946 met Peru. Vóór
deze datum hadden wij nog nooit met dit Zuid-Amerikaanse land
gewerkt. Deze verbinding is dus een nieuwe aanwinst van na de
oorlog. Het kan nog vermeld worden, dat na het einde van 1947,

33. (hiernaast) Maquette van het hoofdgebouw te Kootwijkradio. Zo zal
het gebouiv er uit zien als daar 32 nieuwe zenders zullen zijn geplaatst
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nl. op 5 Maart 1948. het telegraa(verkeer met Rio de Janeiro
(Brazilië) is heropend.
Het verkeerscijfer met Indië bereikte in 1947 het record van 296.000
telegrammen met 7.500.000 woorden. Zelfs in de drukste jaren voor
de oorlog bleef men aanzienlijk onder deze cijfers (zie grafiek in
afb. no. 19).
In de laatste maanden voor de oorlog had de radiotelefoondienst
zich plotseling nog sterk uitgebreid; de toen tot stand gekomen
verbindingen zijn nu weer alle bezet, maar buitendien is daaraan
nog toegevoegd het telefoonverkeer met Paramaribo (Suriname)
en Willemstad (Curagao) en sinds enkele maanden zelfs met Aruba
in onze West. De dienst beschikt nu over acht directe verbindingen
en wel met Batavia en Bandoeng, Paramaribo, Willemstad en Aruba,
New York, Buenos Aires en Rio de Janeiro. Over deze verbindingen
onderhoudt ons land telefonisch contact met praclisch gesproken
geheel Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en, zodra de toestanden
in Indië weer geregeld zullen zijn, ook met de gehele Indische
Archipel.
Het verkeer over deze verbindingen is in 1947 gestegen tot 29.000
gesprekken met een totale gespreksduur van 164.000 minuten. Ten
opzichte van 1946 betekent dit een stijging van 115 %, maar wat
nog veel meer zegt: het aantal gesprekken van 1939 werd met circa
80 % overschreden. Dit is wel een van de mooiste voorbeelden van
na-oorlogse expansie.
Dat in de oorlogsjaren, toen ons land geheel en al van het grootste
deel van de wereld afgesloten was, in het buitenland talrijke
. verbeteringen op radiogebied zouden worden aangebracht, kon
iedereen verwachten. Immers het zijn juist de oorlogsjaren, die de
vindingrijkheid van het mensdom extra tot daden aansporen.
Hoewel dus de Nederlandse ingenieurs geheel in het duister tastten
omtrent de vorderingen en zelfs omtrent de richting, waarin deze
vorderingen zouden liggen, was dit voor hen in geen enkel opzicht
een reden om bij de pakken te gaan neerzitten. Ook zij hebben in
hun isolement belangrijke verbeteringen weten uit te denken, die
zij zorgvuldig voor onze vijanden wisten verborgen te houden. Toen
dan ook na de oorlog de balans kon worden opgemaakt, sloeg deze
in een, voor ons land lang niet ongunstige zin uit. Het zou te ver
voeren alle technische bijzonderheden, die het zend- en ontvang
apparaat opnieuw konden verfijnen, uitvoerig te gaan beschrijven
en verklaren. Daartoe zou ook een diepgaande beschrijving van de
technische inrichting van de apparatuur nodig zijn.
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Wel is het interessant het principe te vermelden, waarop een nieuwe
buitenlandse ontwikkeling op het gebied van de radiotelegrafie
berust. Het is het z.g. „frequency shift keying” systeem.
Hieronder wordt een moderne ontwikkeling verstaan van de vroe
gere idee van de z.g. dubbeltoon telegrafie, die we reeds eerder
hebben ontmoet bij de boogzender van Dr de Groot. In zijn nieuwe
vorm vertoont het systeem merkwaardig veel overeenkomst met dat
van de frequentic-modulatie, waarover de laatste tijd in de omroep
wereld zoveel te doen is.
Bij de normale sleuteling van punten en strepen van het morsealphabet wordt een enkelvoudige werkgolf in het rhythme van die
tekens onophoudelijk onderbroken. Bij het stelsel van de frequency
shift wordt een continue golf op elk moment, dat hij gesleuteld
v/ordt, een weinig in frequentie verschoven. Bij het seinen van de
tekens verstemt men als het ware de zender een weinig en brengt
op deze wijze een werkgolf voort, die iets in frequentie verschilt van
de rustgolf. De frequentie springt dus steeds heen en weer tussen
twee vaste lijnen en het gezondene zou schematisch voorgesteld
kunnen worden als

De voordelen van het systeem liggen in hoofdzaak aan de ontvangzijde. Bij het op de gebruikelijke wijze ontvangen van morse-schrift
kan men bij het uitblijven van tekens in twijfel verkeren omtrent
de oorzaak: er kan een rust in het seinen zijn, maar er kan ook
een periode van sterke fading zijn of zelfs een zenderstoring.
Bij frequency shift keying is dit nooit het geval, want wordt niet
geseind, dan blijft men toch steeds de rustgolf ontvangen. Houdt
ook deze op, dan heeft men met fading of zenderstoring te doen,
Men is dus steeds van de juiste toestand op de hoogte.
Treedt bovendien een storing in de aether op, dan kan deze nooit
in de rustperioden geregistreerd worden, want hij wordt door de
rustgolf onderdrukt. De gevoeligheid in de werkperioden kan hier
door worden opgevoerd.
Het gehele zenden en ontvangen wordt bij dit systeem veel rustiger
omdat steeds een constante golf aanwezig is en er niet stootsgewijs
van de apparaten wordt gebruik gemaakt.
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Ook in de toepassing van de antennesystemen kwam weer verbetering. Hoewel het voor de oorlog reeds bekend was, is toch het

stelsel van de „ruil’’ antenne pas daarna in ons land in gebruik
gekomen. De ruil is een vlakke antenne in ruitvorm uitgespannen
op draagmasten, die niet bijzonder boog behoeven te zijn.

rond ontvang
station

Zij bezit een uitstekend richtvermogen in een flauw opstralende
hoek. Het gebruik van deze ruiten biedt verschillende voordelen. De
constructie is veel eenvoudiger en minder kostbaar dan die van een
„beam”. Bovendien behoeft hij niet zo nauwkeurig op de golflengte
afgestemd te zijn als dat bij de „beam” het geval is. Het gevolg hier
van is, dat hij voor verschillende golflengten bruikbaar is en dat een
zender, die over drie golflengten beschikt, kan volstaan met één
ruit, waar anders drie „beams” nodig waren geweest. Al deze
voordelen houden daarom nog niet in, dat de beamantenne nu
afgedaan heeft. Beide antennes hebben hun eigen karakteristiek en
voor elk geval op zichzelf zal beoordeeld moeten worden, welk soort
antenne de meest geschikte is.
Ten aanzien van de verplaatsing van het ontvangstation Nora is
thans een beslissing genomen. Het nieuwe ontvangstation zal ver
rijzen in de Horstermeerpolder ten Z.W. van Hilversum, op een
tamelijk drassig terrein. De vochtige bodem is zeer bevorderlijk voor
een goede ontvangst vooral van de korte golven. Bovendien had
men, nu de ruitantennes zo zeer in zwang beginnen te komen,
behoefte aan een uitgestrekt vlak terrein, om deze aan te brengen.
In het duinlandschap te Noordwijk vond men dat niet. Kort na
de oorlog begon men in de Horstermeerpolder proefnemingen
te doen. Er zijn enkele ruitantennes gebouwd, met behulp waarvan
een uitgebreide serie metingen is verricht. Deze proefnemingen
hebben aangetoond, dat de ontvangst op deze plaats zeer goed van
kwaliteit zal zijn.
Er is ook een groot aantal grondboringen uitgevoerd, die zekerheid
hebben verschaft omtrent de bodemgesteldheid met het oog op de
oprichting van de gebouwen en de te leggen kabels. Alles is vol
komen voorbereid en de bouw van het nieuwe ontvangstation is
aanbesteed.
Met dit station Horstermeerpolder, in samenwerking met het ver
nieuwde Kootwijk, de uitgebreide bedrijfscentrale en de vergrote
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radiotelefoonkamer in Amsterdam zal Nederland in staat zijn het
drukste radioverkeer, dat denkbaar is, zonder oponthoud te ver
werken. De nauwkeurigheid van de telegraafdienst en de uitstekende
gesprekskwaliteit van de telefoondienst zullen ook in de toekomst
ons land op dit gebied in het middelpunt van de belangstelling
houden. Aan allen die in de 25 jaar, die achter ons liggen, aan deze
takken van dienst hun beste krachten gewijd hebben, past een woord
van oprechte hulde en dank voor het vele, dat zij verricht hebben.
De toekomst van de radiodienst kan met het volste vertrouwen
tegemoet gezien worden.
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Bijzondere systemen

In de laatste tien jaren hebben talrijke radiotechnici hun denken
geconcentreerd op het probleem hoe een grote stroom van tele
grammen over het beperkte aantal beschikbare golflengten gezonden
zou kunnen worden en op welke manier het mogelijk zou zijn,
lettertekens in plaats van morsetekens langs de radioweg over te
brengen.
Voor de lijntelegrafie beschikte men reeds lang over de systemen
van Hughes en Baudot, die typendruk afleverden, terwijl in de
laatste jaren de verreschrijver deze apparaten geleidelijk aan in de
telegraafdienst begon te verdringen. Immers, terwijl voor het bedie
nen van Hughes en Baudot toestellen een zeer speciale opleiding
nodig was, kon iedere geroutineerde typist, die zich het strenge
rhythme voor het werken met de verreschrijver had eigen gemaakt,
als goede telexist optreden. Het spreekt daarom wel haast vanzelf,
’ dat de gedachten het sterkst naar een radio-overbrenging van de
tclex-tekens uitgingen.
Het is nu mogelijk voor verreschrijver-uitzendingen ponsbandjes te
vervaardigen, die, wanneer zij in een automatische zendinrichting
gelegd worden, de verreschrijvers, zowel aan de zendende als ont
vangende kant, in hoog tempo aan het werken brengen. Voor elke
letterhamer, die in beweging moet worden gebracht, dient een code
van een bepaald aantal positieve en negatieve impulsjes langs de
lijn te gaan. Voor elk letter- of cijfcrteken zijn er steeds in totaal vijf
positieve en negatieve impulsen, waarbij de verdeling zeer grillig is.
Nu eens zijn het vier positieve en één negatieve, dan weer twee
positieve en drie negatieve mpulsjes, enz. Op het bandje worden de
positieve impulsen als gaatjes geponsd, de negatieve blijven ongeponsd. Zo’n ponsbandje ziet er dan uit als
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Elk letterteken wordt vertegenwoordigd door een rijtje onder elkaar
gelegen gaatjes, welke dus de positieve stroomstootjes vertegen
woordigen.
Het zenden van deze impulsen als golfstootjes door de aether is
echter zonder meer niet mogelijk, daar steeds rekening gehouden
moet worden met dit wispelturige medium, dat nu eens een impulsje
door lichte fading zou kunnen laten vervallen, dan weer eens één of
meer er aan zou kunnen toevoegen door een atmosferische storing.
Hierdoor zou een geheel andere letter worden afgedrukt door het
ontvangende toestel, dan in werkelijkheid uitgezonden werd. Er
diende dus naar geheel andere werkwijzen te worden omgezien.
Op 23 November 1939 werd in Nederland voor het eerst een proef
genomen met een schrijvend systeem, dat het idee van de werkende
letterhamers van de verreschrijfmachine geheel verlaten had. Het
was de z.g. Hcll-schrijver, speciaal geconstrueerd voor de eenzijdige
uitzending van perscommuniqué’».
Er werd een werkwijze uitgedacht, die tamelijk ongevoelig was voor
storing en fading en nog onder vrij ongunstige omstandigheden
leesbaar schrift bleef leveren. Daartoe werd in de Hell-zender de
vijf-eenhedencode van het telexbandje omgezet in een 49-eenhedencode, met behulp waarvan voor iedere letter een stroom van uiterst
korte en snelle impulsjes werd uitgezonden. Ging b.v. door de aether
een treintje impulsen als
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dan werden deze in de ontvanger door een draaiend en geïnkt
wormwiel in verticale regeltjes van elk 7 impulsen op papier
gebracht en werd een letter dus uil 7 x 7 = 49 deeltjes opgebouwd.
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doen ontslaan.

Het zou eigenlijk nodig zijn, dal zender en ontvanger geheel synchroon liepen, daar anders de regel van het ontvangen schrift een
helling zou gaan aannemen en op een gegeven ogenblik zou verdwijnen. In de practijk was deze synchronisatie niet anders te verwezenlijken, dan met behulp van een zeer ingewikkelde apparatuur,
Daarom had men er iets anders op gevonden. Het schrijvende
wormwiel werd in duplo uitgevoerd, zodat er twee regels schrift
ontstonden. Verliep het schrift nu, dan bleef er toch steeds een
leesbare regel over.
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De voordelen van dit systeem waren groot, zowel in technische als
in exploitatieve zin. Het grote technische voordeel was, dat indien
lichte fading of een ander storend element optrad hierdoor ten
hoogste enkele van de 49 vakjes per letter werden aangetast. Het
schrift verloor dan slechts uiterst weinig aan leesbaarheid.
De exploitatieve voordelen waren evenwel nog belangrijk groter.
Werden persberichten van een bepaalde plaats uit geseind, dan was
het voor alle op de Hell-uitseindienst aangesloten persbureaux,
mogelijk, deze onmiddellijk in leesbaar schrift te ontvangen. De
telegrafisten op die bureaux, die tot dusverre de eenzijdige uitzen
dingen in morseschrift ontvingen en omzetten in leesbare taal,
werden hierdoor overbodig. Het was zelfs nog niet eens noodzakelijk,
dat bij de ontvangers bedienend personeel aanwezig was, want de
apparatuui' was zodanig ingericht, dat wanneer bij de zender de
seinsleutel twee seconden werd dichtgedrukt, alle aangesloten Hellontvangers automatisch werden ingeschakeld. Door een streep van
tien seconden op de seinsleutel te geven werden deze Hell-schrijvers
na het opnemen van de berichten weer automatisch uitgeschakeld.
Toen op 5 Februari 1940 het systeem definitief in gebruik werd
genomen, heeft het A.N.P. een stelsel weten op te bouwen voor de
verspreiding van perscommuniqué’s. De berichten werden dooi
de radiobedrijfscentrale in Amsterdam eenzijdig uitgeseind. Dit
maakte, dat zonder dat daar bijzondere aandacht aan werd besteed,
persbureaux in Bern, Praag, Stockholm, Kopenhagen, Oslo of waar
deze aangeslotenen zich verder binnen Europa ook mochten bevin
den, geregeld van nieuws werden voorzien, dat de Hell-ontvangers
automatisch in leesbaar schrift voor hen opnamen.
Dit net voor de voorziening van persberichten is na de oorlog
nog niet opnieuw in gebruik genomen. Toch is de Hell-zender in
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Amsterdam weer in bedrijf, nu evenwel voor het uilseinen van
perscommuniqué’s naar Indië.
Ook hel vraagstuk van hel verzenden van een grote lelegrammenstroom over één enkele golflengte kwam voor de oorlog tot een
oplossing door de vindingrijkheid van de ingenieurs van de R.C.A.
(Radio Corporation of America). Opvoering van de snelheid,
waarmee berichten werden verzonden, was welhaast niet meer
mogelijk. Daarom werd gezocht naar een systeem, dat het mogelijk
zou maken meer dan één telegram tegelijk te seinen. De oplossing
bracht het multiplexsysleem, dat drie telegrammen gelijktijdig kon
verwerken.
Het stelsel steunt op het feit, dat de, met behulp van de ponsband
uitgezonden morsetekens aan vaste tijdseenheden gebonden zijn.
Wanneer de tijdseenheid voor een punt als 1 wordt aangenomen,
dan is de verdeling als volgt: een punt 1, een streep 3, rust tussen
twee tekens in een letter 1, rust tussen twee letters 3, rust tussen
twee woorden 5 eenheden.
a

1___
Indien men nu drie telegrammen onder elkaar plaatst, is de multiplexzender in staat in de tijd, dat één tijdseenheid passeert, achter
eenvolgens alle drie af te tasten om te constateren of een werk- dan
wel een rustimpuls aanwezig is. Ontmoet hij daarbij een werkimpuls.
dan wordt hiervan één derde uitgezonden. In het uitgeseinde teken
zijn dus drie telegrammen vastgelegd. Aan de ontvangzijde wordt
het teken weer in hetzelfde tempo afgelast en in drieën gescheiden,
waarna de tekens van de drie uitgezonden telegrammen geheel
automatisch worden gereconstrueerd. In het schema van fig. no. 34
kan de gang van zaken duidelijk worden gevolgd.
Om een groot aantal telegrammen over één enkele golflengte te
verzenden was dit een knap gevonden manier van werken.
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Zoals in alle bedrijven bracht de oorlog ook in de radiolelegraafdienst grote moeilijkheden. Er was niet alleen in ons land, doch
over de hele wereld veel personeel aan de dienst onttrokken en het
viel niet mee daarvoor snel goede plaatsvervangers te vinden. Het
liet zich aanvankelijk zelfs aanzien, dat een bezetting als voorheen
nooit meer te bereiken zou zijn. Daarom kwam de gedachte van
de typedruk over een radioverbinding met des te groter klem weer
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34. Schema ter verklaring van de werking
van het 3-kanalen multiplex-systeem
naar voren. Indien men aan de zendende kant slechts behoefde te
beschikken over een telegrafist, die het typen goed machtig was,
terwijl aan de ontvangzijde het bandje uit een bandschrijver, na op
een formulier geplakt te zijn, het telegram kant en klaar zou leveren,
dan zou dit belangrijk bijdragen tot de oplossing van het personeelsvraagstuk.
Het waren weer de voortvarende R.C.A. ingenieurs, die met een
systeem voor de dag kwamen, dat veel mogelijkheden in zich borg.
De onregelmatige code van impulsen die de telex kon geven was,
zoals reeds verklaard is, niet bruikbaar om zonder meer uit te
zenden. Daarom ontwierpen zij in de plaats van de vijf-eenhedencode
een zeven-eenhedencode, waarin veel meer systeem was. Hun code
nl. zond voor elke letter steeds drie werkimpulsen uit. De plaats
waarop deze werkimpulsen stonden, bepaalde de letter. Zij con
strueerden een soort ponsdoos met een schrijfmachineklavier, die als
dit beschreven werd, een ponsband leverde met deze zeven-een
hedencode. (Afb. 35.)
Als dit zeven-eenhedenbandje wordt uitgezonden en een atmospherische storing berokkent schade aan het teken, dan wordt de
eenheid van drie werkimpulsen per letterteken verbroken.
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Het ontvangende toestel krijgt dan iets te verwerken, dal het onmo
gelijk in een letter kan omzetten. Het doet dit dan ook niet en geeft
in de plaats daarvan een foutensignaal. Men is dan aan de ontvangzijde gewaarschuwd en kan het betreffende woord navragen.
Dit typedruksysteem voor de radioverbindingen werd over de
multiplexzenders uitgezonden, zodat een veelvoudig rendement van
de zender kon worden verkregen. Het gehele stelsel is door dit feit
de naam Multiplex blijven dragen.
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35. Zeven-ccnheden-bandje voor m ultipl ex-systcem

Het systeem betekende een aanzienlijke vooruitgang, maar het was
nog niet ideaal. Het veelvuldig navragen van verminkte woorden
veroorzaakte te veel vertraging.
Het was de Nederlandse Hoofdingenieur van de PTT, Dr Ir H. C.
A. van Duuren, die in deze bezwaren een grondige verbetering
bracht. Hij construeerde een z.g. code-converter. Deze is in staat
een vij f-eenheden ponsbandje van de verreschrijvcr te vertalen in
een zeven-eenhedcncode, waarin eveneens steeds drie werkimpulsen
voorkomen. Nu heeft men dus niet anders te doen dan een telexbandje in een sein-automaat te leggen. De apparatuur doet de rest.
Maar ook het geven van het foutensignaal werd door hem ver
anderd. Hij richtte zijn apparatuur zodanig in, dat bij het binnen
komen van een onvertaalbaar teken (omdat de eenheid van de drie
werkimpulsen verbroken is) aan de ontvangende kant de bijbeho
rende zender een waarschuwingsteken naar het seinende kantoor
terugzendt, dat het uitzenden van de tekst aldaar doet onderbreken
en het gestoorde teken opnieuw doet uitzenden. Het kan evenwel
voorkomen, dat, indien er veel storing is, het waarschuwingsteken
naar de zendzijde eveneens verminkt wordt. In dit geval gebeurt
hetzelfde in omgekeerde richting en het waarschuwingsteken gaat
zolang heen en weer, tot er weer een storingsvrij ogenblik is aan
gebroken en het zenden normaal voortgang vindt. Het is een
fascinerend gezicht een telextoestel te zien werken met snel slaande
letterhamers, als men daarbij bedenkt, dat de werking van het
apparaat veroorzaakt wordt door het inleggen van een telexponsbandje in een seinautomaat op het radiotelegraafkantoor b.v. te

Bern. De letterhamers mogen af en toe even aarzelen, wanneer
storing een goede ontvangst bemoeilijkt, fouten maken doen zij
echter niet. De T.O.R. (Teletype over radio), zoals het systeem
genoemd wordt, werkt foutloos en zonder verminkingen.
Midden 1947 is deze TOR als proef in gebruik genomen op de
verbinding Amsterdam—Bern en iets later met New York.
In Amerika waren de radiomensen bij de eerste kennismaking met
dit systeem reeds buitengewoon geestdriftig. De code-converler
bracht immers een oplossing voor het grootste bezwaar, dat zij
steeds gevoeld hadden in hun multiplex apparatuur. Het opnieuw
ponsen van de telegrammen in de zeven-eenhedencode, zodra zij de
radio weg op zouden gaan, was door dit systeem overbodig
geworden.
Dr Ir van Duuren liet het hier echter niet bij. Hij maakte zijn
code-converter met herhaalsysteem zodanig, dat hij gebruikt kon
worden in verbinding met de Multiplexzender. Dit apparaat wordt
T.O.M. (Teletype on Multiplex) genoemd en stelt de radiotelegraafdienst dus in de gelegenheid over één enkele golflengte gelijktijdig
vier telegrammen in typeschrift foutloos over te seinen.
Het spreekt wel vanzelf, dat het hele probleem van deze bijzondere
zendsystemen veel ingewikkelder is dan hier in deze korte beschou
wing is weergegeven.
Bij de TOR en de TOM evenals bij de Multiplex is b.v. het volmaakt
synchroon lopen van de zend- en ontvangapparatuur een voor
waarde. De vervulling hiervan heeft zeer veel hoofdbrekens gekost.
Het is echter onmogelijk in dit korte bestek hier nader op in te
gaan. Het zijn slechts de principes van de systemen, die hier
beschreven zijn.
De radioverkeersdienst is een intens levend bedrijfsonderdeel, dat
zich nog voortdurend in alle opzichten blijft vervolmaken en uit
breiden. In het korte verleden van slechts 25 jaar hebben Neder
landers dikwijls vooraan gestaan in de gelederen van pioniers en
uitvinders; heden is dit nog het geval. Wij hopen en vertrouwen,
dat ook in de toekomst ons land nog vele grote dingen op radioverkeersgebied tot stand zal weten te brengen.
Als onze radiocentra weer geheel en al hersteld en vernieuwd zullen
zijn, zal de Nederlandse radiodienst een wereldomspannend net van
verbindingen kunnen exploiteren met de modernste apparaten.
Moge dat ogenblik spoedig aanbreken!
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36. TOR-apparatuur

