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1
voorwoord
Aanleiding voor de wisseltentoonstelling "van radio tot omroep” is het feit dat het op 6
november 1994 vijfenzeventig jaar geleden zal zijn dat Hanso a Steringa Idzerda vanuit
Den Haag zijn uitzending "Soirée Musicale" verzorgde. Als men de definitie hanteert dat
er sprake is van "omroep" als het "wanneer en waar" van een uitzending van te voren
wordt aangekondigd en voor een groot publiek is bedoeld, was deze uitzending de
allereerste radio-omroep uitzending ter wereld. Het ligt voor de hand dat een dergelijk
jubileum voor het Omroepmuseum niet ongemerkt voorbij mag gaan.
Daarbij is er nög een reden. Bij het betrekken van de ruimere behuizing door het
Omroepmuseum in juni 1993 stelde het PTT-museum de zender -de zogenaamde PCGGzender- van Idzerda in bruikleen ter beschikking voor de permanente expositie over
Nederlandse radiogeschiedenis. Een dergelijke zender moest natuurlijk de ruimte krijgen.
Echter, op deze plek zou oorspronkelijk een groot gedeelte van de "Corver-collectie", in
bezit van het Omroepmuseum, een plaats krijgen. Het betreft een aanzienlijke collectie
van zelfbouwtoestellen die geschonken zijn door Jan Corver, radiopionier van het eerste
uur. Besloten werd dat deze collectie bij een latere gelegenheid aan het publiek zou
worden getoond. Met deze tentoonstelling is dat moment aangebroken.
Tegelijkertijd wordt met deze tentoonstelling gepoogd om duidelijk te maken hoe de
beginperiode van de Nederlandse radio-omroep is verlopen en welke personen bij die
ontwikkeling nauw waren betrokken.1 Er zal aandacht worden geschonken aan de namen
en "wapenfeiten" van een groep amateurs die in ons land het ontstaan van radio-omroep
heeft ingeleid. Met name moet hier de naam genoemd worden van de man die deze
amateurs bijeen heeft gebracht, aangemoedigd en op een uiterst kundige en degelijke wijze
heeft voorgelicht: J. Corver.

1 Op deze plaats wil ik Leonard J. Bal en Haye van den Oever hartelijk bedanken voor hun bijdragen en suggesties
voor het onderzoek naar radiotoestellen van Leonard Bal.
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1. amateurwetenschappers
Tegen het einde van de vorige eeuw vond een "draadloos" maritiem communicatiesysteem
ingang. De praktische uitwerking ervan staat op naam van de Italiaan Guglielmo Marconi
(1874-1937), amateur/autodidact op het terrein van de wis- en natuurkunde, die in 1894
erin slaagde om over een korte afstand de eerste draadloze verbinding tot stand te
brengen. Samen met de Duitser professor Ferdinand Braun (1850-1918) kreeg hij er in
1909 een gedeelde Nobelprijs voor. Het was de neerslag van een lange reeks
ontdekkingen en uitvindingen van professionele èn amateurwetenschappers. Het was, al
enkele eeuwen, gebruikelijk dat mensen, die zich dat konden veroorloven, zich in hun
vrije tijd bezighielden met wetenschappelijke arbeid. Er zijn diverse voorbeelden uit het
verleden die betrekking hebben op de ontwikkelingen rond de kennis van elektriciteit en
communicatie. Samuel Morse was portretschilder èn bedenker van het morse-alfabet;
David E. Hughes was niet alleen muziekleraar, maar hield zich -nog vóór Marconi- ook
bezig met proeven rond de coherer, de koolmicrofoon, en met zend- en ontvangproeven;
Benjamin Franklin was niet alleen uitgever en staatsman, maar ook fervent onderzoeker
rond het verschijnsel van statische elektriciteit; Otto von Guericke was burgemeester van
Magdeburg en heeft zich beijverd met de ontwikkeling van de electriseermachine; tandarts
Mahlön Loomis bestudeerde de werking van antennes. Het mag niet worden vergeten dat
radio-amateurs grote bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkelingen rond de
kortegolfcommunicatie in het begin van de jaren twintig.
2. draadloze telegrafie en de eerste radio-amateurs
In het begin van deze eeuw had zich een flinke activiteit in de "aether" ontwikkeld. De
draadloze telegrafie bleek vooral een uitkomst voor communicatie tussen twee bewegende
objecten of tussen een bewegend object en een vast punt. Het nieuwe
communicatiesysteem werd geïnstalleerd op schepen van de Britse oorlogsvloot. Weldra
werden ook koopvaardijschepen uitgerust met apparatuur van "The Marconi’s Wireless
Telegraph Company Ltd.". Er kwamen daarnaast ook verbindingen tussen vaste punten;
het Handelsblad had vanaf 1903 op deze geavanceerde wijze contact met haar
correspondent J.L. Pisuisse via eenzelfde station te Broomfield in Engeland. Behalve de
uitgebreide maritieme communicatie kwamen er zenders die tijdseinen en weerberichten
uitzonden: in 1911 de Eifeltoren en in 1914 Scheveningen Haven. Gespecialiseerde
bedrijven, zoals Marconi en Telefunken, produceerden professionele zend- en
luisterapparatuur.
Snel nadat de draadloze telegrafie in Nederland zijn intrede had gedaan, waren er
amateurs die zich in de techniek van de ontvangst verdiepten.2 Voor alle duidelijkheid;
het betrof hier alleen morseberichten. De amateurs waren in staat de benodigde apparatuur
te vervaardigen. Daarbij bezaten zij de vaardigheid om, op het gehoor, de morsetekens te
ontcijferen. Deze bezigheid werd het zogenaamde "sounderen" genoemd. Amateurs die dit
konden, waren er al in 1903.3 Zij vonden elkaar soms via dagbladartikelen. Zo waren

2 S. Lokin, Tussen radio en omroep: de positie van de radio-amateurs in de vroege radiogeschiedenis (1916-1926)"
in Jaarboek Mediageschiedenis /, Amsterdam 1989, p. 98-113.
3 "Het radio-amateurisme in Nederland en de N.V.V.R." in Gedenkboek ter herinnering aan het tienjarig bestaan
van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie 1916-1926, p. 11.
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A.H. de Voogt (later Station VO) en S.T. Bok (Station "BK"), die elkaar kenden van de
HBS in Amsterdam, via een artikel in het Handelsblad de luisteractiviteiten van J. Bech
op het spoor gekomen. Bech had een installatie gebouwd waarmee hij het nabijgelegen
Marconi-station van het Handelsblad kon ontvangen. (Het is niet waarschijnlijk dat Bech
ooit ook het Engelse tegenstation heeft gehoord, aangezien hij gebruik maakte van een niet
afgestemde ontvanger, een zogenaamde aperiodische ontvanger.) Er werd door de
luisterstations VO en BK ook bij toerbeurt gezonden. Op de toegepaste techniek zal later
worden ingegaan. Het amateurstation VO ontwikkelde zich tot een station van grote
kwaliteit. De latere elektrotechnisch ingenieur De Voogt heeft o.a. in Radio Nieuws
uitgebreid over zijn amateuractiviteiten verslag gedaan. Reeds in 1911 ontving hij
telegrafisch berichtenverkeer -van schepen- vanuit zowel de Middellandse Zee als van
Noordafrikaanse kuststations.
3. Jan Corver (1878-1956)
Omstreeks 1913 zijn er diverse amateurstations in Nederland geweest, zoals boven
omschreven. Zij opereerden geïsoleerd, maar kwamen -misschien bij toeval- soms met
elkaar in contact. Zo was er in Rotterdam een groepje rond P.C. Tolk (1890-1968) en A.
Veder (1879-1928). In Den Haag ontstond een groep rond J. Corver. Hij was, na de
Middelbare School en een korte tijd Zeevaartschool, enige tijd als journalist werkzaam
geweest bij de Leeuwarder Courant. Sinds 1908 woonde hij in Den Haag en werkte bij de
"Tachygrafische Inrichting der Tweede Kamer" ofwel de steno-afdeling van de Tweede
Kamer. Later werd hij directeur van deze afdeling. In de goede traditie van de
amateurwetenschapsbeoefening was hij lid van de Haagse afdeling van de Vereeniging
voor Weer- en Sterrenkunde.
In verband met het belang van precisietijdseinen voor de bestudering van de astronomie
hield De Voogt, inmiddels elektrotechnisch student in Delft, bij het "Haagse clubje" een
voordracht over de draadloze ontvangst van tijdseinen. Hij verzorgde tevens een
demonstratie voor Corver en medelid F.A. Koch. Zij raakten besmet met de "radio-bacil"
en reeds in december 1913 schrijft Corver een uitgebreid artikel in het kerstnummer van
Panorama over amateurradio-apparatuur.4 De vele foto-illustraties van de toegepaste
"keuken tafel technologie" suggereren dat er tussen de lezing van De Voogt en het artikel in
Panorama door Corver ("J. C.") en andere leden van het Haagse clubje driftig is
geknutseld. In het verenigingsblad van de Vereeniging voor Weer- en Sterrenkunde Hemel
en Dampkring verzorgde Corver tussen augustus 1914 en november 1915 een radiorubriek. Het is indrukwekkend dat Corver zich in zo korte tijd tot een -terecht- erkend
expert op radiogebied heeft ontwikkeld.
Er ontstond na het artikel in Panorama een levendige correspondentie tussen Corver en
andere, geïsoleerde, radio-amateurs. Deze contacten werden nog intensiever na de
verschijning van Corvers boek Het Draadloos Ontvangstation voor den Amateur* (1915)

4 "Het wonder der draadlooze telegrafie" in Panorama, 17 december 1913.
5 naar voorbeeld van publikatie van Pierre Corret, Télégraphie sansfil. Réception a domidle des signaux horaires
et des radiotélégranvnes météorologiques de la tour Eiffel, 1913.
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en vormden voor de liefhebbers van de radio de basis voor de latere organisatie in
verenigingsverband.
Een aantal leden uit de groep verlegt het accent van weer- en sterrenkunde naar radio
techniek. Naast Corver waren dit: -tandarts van de koningin- O.P. Koch (station "OPK"),
zijn echtgenote D.C. Koch-Lebret (station "DKL", "een in het seinen bedreven dame”,
volgens Corver) en de architect F.A. Koch. Zij deden in de lente en zomer van 1914
zend- en ontvangproeven in de duinen bij Meyendel. Corver deed er later in het blad
Radio Nieuws verslag van.6 De gebruikte zendontvanger heeft Corver in september 1916
beschreven in het Maandblad voor Telegrafie en Telefonie. Het is een pronkstuk van de
Corver-collectie in het Omroepmuseum. De Voogt en Koch waren later zeer nauw
betrokken bij de oprichting van de "Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie”
(NVVR).
4. het ontstaan van de NVVR
Directe aanleiding tot de oprichting van de vereniging was de oplevering van een
radiorichtingzoeker aan de Militaire Radiocontröle Dienst (MRC). Het apparaat was
vervaardigd door het bedrijf van omroeppionier Hanso Schotanus a Steringa Idzerda
(1885-1944). Idzerda ("Idz") was bevriend met Corver en trad regelmatig op als
"voorseiner" bij de Haagse club van radio-amateurs. Vanuit de MRC had sergeant Veder in het dagelijks leven bankier- zitting in de opleveringscommissie. Idzerda nodigde Corver
uit de oplevering bij te wonen. Tijdens een afsluitend etentje ten huize van Veder kwam
de wenselijkheid voor een landelijke radiovereniging ter sprake. Veder liet er geen gras
over groeien. In het voorjaar van 1916 was er een bijeenkomst bij Veder thuis met de
bekende namen van de Haagse club: A.H. de Voogt, O.P. Koch, F.A. Koch en Corver.
De officiële stichting van de NVVR vond plaats op 19 maart 1916. Veder werd voorzitter
en Corver secretaris. Voor de verenigingspublikaties vond men gastvrijheid bij het sinds
juni 1914 verschijnende Maandblad voor Telefonie en Telegrafie. In 1918 krijgt de NVVR
haar eigen orgaan: Radio Nieuws. Er ontstonden diverse lokale afdelingen, soms met
eigen verenigingslokaal. Er waren wekelijkse bijeenkomsten, lezingen, demonstraties en
excursies. De Nederlandse "minnaars van de radiotechniek" hadden elkaar gevonden en
hadden zich georganiseerd. De NVVR is tijdens de tweede wereldoorlog ontbonden en na
de oorlog opgegaan in de Vereniging voor Experimenteel Radio-onderzoek in Nederland
(VERON). In de collectie van het Omroepmuseum bevindt zich de ledenlijst van 1918.
Naast de namen van de leden is doorgaans ook hun beroep of bedrijf vermeld. Het geeft
inzicht in de samenstelling van de groep georganiseerde radiopioniers. De meesten van
hen hadden een redelijke tot goede opleiding genoten. Er waren diverse leden die een
maatschappelijke functie van aanzien bekleedden. Onder hen bevonden zich onder meer:
professor dr ir C.L. van der Bilt (Polytechnische School Delft), ir N. Koomans (hoofd
onderzoekslaboratorium PTT), H.J. Nierstrasz (Scheveningen Haven) en A. Spanjaard
(ANWB). (De naam Veder leeft voort in het door hem gestichte Wetenschappelijk
Radiofonds Veder; een fonds ten behoeve van onderzoek in de radiotechniek.)

6 J. Corver, "Hoe wij werkten in het radiokamp" in Radio Nieuws (1918), p. 41-45. De afgebeelde "Huppmobil"
zal bij liefhebbers van historische auto’s het hart sneller doen kloppen.
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5, vroege radiotechniek: zenders
Een overspringende vonk in een elektrische geleider straalt elektromagnetische golven uit.
Heinrich Hertz (1857-1894) maakte hiervan gebruik om te bewijzen dat de
voortplantingssnelheid van deze golven hetzelfde is als die van het licht. De zenders van
de eerste generatie waren zogenaamde vonkzenders. Het uitgezonden frequentiespectrum
was breed en werd slechts beperkt door de eigen frequentie van het gebezigde
antennesysteem. Het Marconi patent 7777 bracht een wezenlijke verbetering door het
toepassen van een frequentie-bepalende kring in het vonkcircuit en het koppelen hiervan
met het -eveneens afgestemde- antennecircuit. De vonkzender straalde gedempte golven
uit. Bij iedere overspringende vonk werd een reeks hoogfrequente trillingen uitgezonden,
waarvan de amplitude van maximum tot nul daalde. Bij volgende vonken herhaalde zich
dat. In de ontvangers produceerde de vonk een rochelend geluid, dat slechts met moeite
van de begeleidende luchtstoringen was te onderscheiden. Ten tijde van het optreden van
de eerste radio-amateurs hadden de vonkzenders al wezenlijke verbeteringen ondergaan en
produceerde soms goed herkenbare fluittonen (de "vonkenbaan" van professor Max Wien
(1866-1938) en de "rotating discdischarger" van Marconi). Er kwamen ook "ongedempte"
zenders: hoogfrequentmachines en booglampzenders. De ontvangst hiervan lag in de
periode vóór de komst van de radiolampen buiten het bereik van de doorsnee-amateur,
omdat er geen eenvoudige detectoren voorhanden waren.
6. vroege radiotechniek: ontvangers
Het accent van de problematiek van de prille radiocommunicatie aan de zijde van de
ontvanger. De hoorbare informatie moet van het hoogfrequentsignaal worden gescheiden
(detectie/demodulatie). In feite was het vonkzendersysteem amplitude modulatie (AM) en
de scheiding vergde een AM detectiesysteem. Aanvankelijk behielp men zich met de
"coherer", in feite een aan/uit-detector, die alleen reageerde op de aanwezigheid van
hoogfrequente energie en waarmee men een morseschrijver in werking kon stellen. Het
ontvangen bericht werd op een papierband in morse geschreven; er was dus niets te
horen. De eerste praktisch bruikbare detector voor gehoorontvangst werd in 1902 door
Marconi gepatenteerd. Het opgevangen antennesignaal werd via een afstemeenheid naar
een "magnetische detector" geleid. Een hierop aangesloten koptelefoon maakte het
vonkzendersignaal hoorbaar. Het systeem was een grote verbetering ten opzichte van de
coherer. De gevoeligheid was groter, waardoor er bij hetzelfde zendvermogen een grotere
afstand kon worden overbrugd. Bovendien kon er veel sneller worden geseind. Ook aan
de magnetische detector die berust op de opheffing van magnetische "hysterese" door de
invloed van hoogfrequente trillingen ging een reeks van wetenschappelijke ontdekkingen
vooraf. In de scheepsinstallaties van Marconi’s Wireless Company is de magnetische
detector ongeveer tien jaar nagenoeg exclusief in gebruik geweest. Amateurs zullen er
weinig of geen gebruik van hebben gemaakt.
De amateurdetector was de kristaldetector. Deze berust op het verschijnsel van
"unipolaire" geleiding (stroomgeleiding in één richting), dat door sommige stoffen wordt
vertoond. Het loodglanskristal werd hiervoor veel gebruikt. Het uiteinde van een metalen
draadje moest voorzichtig tegen een breukvlakje van het kristal worden gedrukt. Het was
de kunst om een goed gevoelig plekje te vinden en hierop het draadje met een lichte druk
te laten rusten. Het was een precair karwei, dat door een dichtslaande deur weer teniet
kon worden gedaan! Met een carborundumkristal en een stalen naald kon een veel
stabieler instrument worden verkregen, maar dit vergde een instelbare hulpspanning. De
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magnetische en de kristaldetectoren waren behalve voor de ontvangst van vonkzenders ook
voor de -rond 1920 startende- telefonie geschikt. Vóór de komst van de radiolamp in
Nederland, zo omstreeks 1918, was in de ontvanger geen versterking mogelijk. Alle aan
de koptelefoon geleverde energie moest door de antenne worden geleverd. Een goede
ontvangantenne was dus tientallen meters lang en bestond vaak uit meerdere
paralleldraden zo hoog mogelijk opgesteld.
7. de eerste radiolampen in Nederland
In 1905 nam Marconi een unipolair geleidende vacuümdiode als detector in testgebruik.
De eenzijdige geleiding kwam tot stand tussen een gloeiende metaaldraad (kathode) en een
koud metaalplaatje (anode).7 De vinding staat op naam van J.A. Fleming (1891-1955),
die de diode ontwikkelde naar aanleiding van het zogenaamde Edison-effect. Het
verschijnsel van de thermische electronenemissie was hiervoor al door diverse andere
wetenschappers bestudeerd. De Fleming-diode kon niet versterken, maar was evenals de
magnetische detector een betrouwbare detector voor vonksignalen. L. de Forest (18731961) construeerde in 1907 een drie-elektroden-buis door plaatsing van een tralievormige
stuurelektrode tussen gloeidraad en plaat van de Fleming-diode. Met de triode was
versterking mogelijk. De eerste onderzoekingen richtten zich op toepassing in de
lijntelefonie. Als detector voor radiogolven bood de triode aanvankelijk geen grote
perspectieven.
Dit veranderde op slag, toen omstreeks 1913 een aantal onderzoekers, nagenoeg
gelijktijdig, de mogelijkheid van terugkoppeling bij de triode ontdekten. Het terugvoeren
van energie van de anode naar het rooster, kon de triode doen "oscilleren" en zo tot een
generator van ongedempte trillingen maken! Een "zendlamp" dus. In ontvangers leverde
een gecontroleerde teruggekoppelde triode een enorme versterking en bovendien door
"dempingsreductie" een verbeterde prestatie van de ermee verbonden afstemkringen. In de
oorlogvoerende landen tijdens de eerste wereldoorlog maakte de radiolamp een
stormachtige ontwikkeling door. In het neutrale Nederland drong de radiolamp slechts
mondjesmaat door. In incidentele gevallen kwamen lampen in handen van amateurs. Eind
1917 slaagde de (licht)lampenfabriek Holland te Utrecht erin, in opdracht van de militaire
autoriteiten, een buitgemaakte Duitse lamp te kopiëren. De theorie van de vacuümtriode
en zijn toepassingen is door Corver in 1917 in het Maandblad voor Telefonie en
Telegrafie uitvoerig belicht.8 Het baarde groot opzien toen in maart 1918 tijdens de eerste
Nederlandse radiotentoonstelling de Bredase technicus Leonard Bal (1882-1946) een met
terugkoppeling werkende lampontvanger demonstreerde en tevens de lampen te koop
aanbood.9

7 zie over dit onderwerp ook: P.A. de Boer, "Ontwikkeling van de elektronenbuis" in Radio Electronica jrg.25
(1977) nr.10, p. 27-30.
8

J. Corver, "Gloeilampendetectoren en electronenrelais" in Maandblad voor Telefonie en Telegrafie jrg.4 (1917)

4de kwartaal.
9 M van Calmthout, "De eerste Nederlandse radiolamp was de tweede" in Volkskrant 24 september 1994.
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De BAL-lampen werden (onder andere?) gemaakt door de toenmalige firma Pope te
Venlo. Wij nemen aan dat Leonard Bal hen hiervoor de benodigde gegevens heeft
verstrekt. Het elektrodensysteem was gekopieerd van de vroege De Forest-lampen. Een
vernuftige toepassing van twee "mignon"-fittingen (kleine schroefdraadfittingen) en een
glazen buis maakten een produktie met eenvoudige middelen mogelijk. De elektronische
prestaties van de BAL-lampen zullen niet groot zijn geweest. De beschikbare ervaring ten
opzichte van de praktische toepassing van de vacuümtriode was nihil. Het was een
prestatie van formaat dat Bal kans heeft gezien, de problemen rond het bewerkstelligen
van de terugkoppeling (bij voorbeeld het maken van afstemspoelen met lage verliezen) als
een der eersten in Nederland onder de knie heeft gekregen. Over de herkomst van Bal’s
know how tasten wij helaas in het duister. Na de tentoonstelling van maart 1918 kwam er
een tweede bron van Nederlandse radio-lampen. Radiopionier Idzerda slaagde erin Philips
ertoe te bewegen lampen te produceren.10 De eerste Philips/Idzerda-lampen vertoonden
grote overeenkomst met de BAL-lamp. Medio 1918 was er naast de BAL-lamp ook de
Philips/Idzerda-lamp voor Nederlandse radio-amateurs beschikbaar. In het begin van 1919
beschikte Nederland -naar schatting- over enkele duizenden amateurs, die in staat waren
om lokale radiotelefonie te ontvangen. Het wachten was op een zender.
8. de eerste omroepzenders in Nederland
Marconi heeft "het gat in de markt", de potentiële behoefte aan maritieme communicatie,
onderkend in het licht van de in principe reeds beschikbare draadloze technologie. Idzerda
komt de eer toe dat hij, als één van de allereersten, de mogelijkheden van een publieke
radio-omroep heeft ingezien. Hij heeft ook beseft dat de aanwezigheid van de groep
Nederlandse radio-amateurs een omroepdemonstratie relatief eenvoudig maakte. Reeds op
6 november 1919 slaagde hij erin, vanuit Den Haag, een vooraf in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant aangekondigd programma uit te zenden.
In afwijking van de tijdens de eerste wereldoorlog ontwikkelde anode-modulatie (Heisingmodulatie), gebruikte Idzerda een door hem zelfbedacht modulatiesysteem. Dit bespaarde
de bij Heising-modulatie benodigde modulatorlamp, die een vermogen vergt dat gelijk is
aan het zendvermogen. Het modulatiesysteem van Idzerda was FM. De amateurdetectors
waren hiervoor niet echt geschikt, alhoewel een redelijke FM-detectie met een AMdetector mogelijk is door "flank-detectie". Aanvankelijk heeft de vreugde van het horen
van muziek en spraak de kwaliteitsgebreken doen vergeten!
De Idzerda-zender is tot 11 november 1924 in gebruik geweest. In dezelfde periode
opereerden er nog een zevental andere kleine zenders waarvan de technologie min of meer
met die van de PCGG-zender overeenkwam. Zij deelden op verschillende tijden de
hiervoor toegewezen 1050 m golf. (zie overzicht kleine Nederlandse omroepzenders)
De eerste echte landelijke omroepzenders werden bij de Nederlandsche Seintoestellen
Fabriek in Hilversum gebouwd door de van Marconi afkomstige ingenieur G.W. White.
Het antennevermogen was aanvankelijk slechts 500 Watt, maar werd in 1926 opgevoerd
tot 5 kW. In de NSF-zenders werd anode-modulatie in de eindtrap toegepast, waarbij dus

10 I.J. Blanken, De ontwikkeling van de n.v. Philips’ gloeilampenfabrieken tot elektrotechnisch concern (—
Geschiedenis van Philips Electronics n.v., deel 3), Leiden 1992, p. 205-230.
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een amplitude gemoduleerd signaal werd verkregen (AM). Ook de scheiding van de
functies van frequentie opwekking en vermogensversterking, waarbij ongewenste
frequentie-modulatie wordt vermeden, zal hebben bijgedragen tot een veel betere
geluidskwaliteit dan voorheen. We kunnen dit met recht als het begin van een echte
landelijke omroep beschouwen!
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AANHANGSEL
L vonkzenders
Het hart van een vonkzender werd gevormd door een "Leidse fles”. De uitvinding van
deze oervorm van de huidige condensator wordt toegeschreven aan onze landgenoot Petrus
van Musschenbroek (1692-1761). In een Leidse fles kan statische lading worden
opgeslagen. Met deze Leidse flessen werden veel ontladingsexperimenten gedaan. Joseph
Henry (1797-1878) stelde vast dat, indien de Ohmse weerstand in het ontladingscircuit
laag was, er een wisselstroom ging lopen waarvan de amplitude met de tijd afnam (een
"gedempte trilling ”). Dit werd door Feddersen met behulp van holle-spiegeloscillogrammen onderbouwd. William Thomson (1824-1907), de latere Lord Kelvin, stelde
een formule op waarmee de eigen frequentie van de optredende trilling uit de capaciteit
van de Leidse fles en de in het ontladingscircuit aanwezige zelfinductie kon worden
berekend: de formule van Thomson. In een vonkzender wordt een batterij van parallel
geschakelde Leidse flessen opgeladen tot een spanning waarbij een in het circuit
opgenomen vonkbrug doorslaat (vuistregel: vonklengte is circa 1000 Volt/mm) (fig. 1). In
de vonkbrug treedt ionisatie van de lucht op en wordt hierdoor een geleider met een lage
weerstand. De vonk vervult zo een schakelfunctie. Door de Ohmse verliezen in de kring
(weerstand van de vonkbrug; hoogfrequent (HF) weerstand van de zelfinductie; eventuele
energieoverdracht aan een antennesysteem) neemt de amplitude van de wisselstroom af.
Na verloop van tijd dooft de vonk en is een "golftrein" voltooid (fig. 2). Voor kleine tot
middelgrote vonkzenders wordt de lading op de Leidse fles verkregen uit een Rhumkorff
inductor. De Rhumkorff produceert hoogspanningspulsen waarvan de herhalingsfrequentie
wordt bepaald door het met de primaire wikkeling verbonden onderbrekermechanisme.
Iedere puls levert een golftrein; tussen twee golftreinen zit een pauze. De toon die de
zender in een ontvanger produceert, hangt dus af van de onderbrekerfrequentie (50 a 100
Hz).11 Het beroemde "Four Sevensn (Brit Pat. 7777) patent12 van Marconi beschrijft de
schakeling waarmee het vonkcircuit (npersistent oscillator") wordt gekoppeld met het
antennesysteem Cgood radiatorn) m.b.v. een "oscillation transformer” (fig. 3).
Typerend is een zeer lage L/C-verhouding in het vonkcircuit. We zien dit later bij de
amateur-vonkzenders terug. Voor de Leidse flessenbatterij werden waarden genoemd van
ongeveer 15 nF (nano Farad = 10 ’9F). De primaire van de noscillation transformer” is
een enkele winding op een houten raam van 30x30 cm, welke variabel is gekoppeld met
een secondaire van 5 a 10 windingen. Afstemming ("syntony") van het vonkcircuit vindt
plaats door het bij- of afschakelen van Leidse flessen, terwijl de afstemming van het
antennecircuit met een verlengspoel kan worden gevarieerd. De Leidse flessen hebben
menige operator hoofdbrekens bezorgd! Het was namelijk de kunst om bij het instellen van
de vonkbrug de doorslagspanning hiervan onder die van de Leidse flessen te houden. Na
doorslag van een Leidse fles was deze onherstelbaar defect en moest door een nieuw

11 E. Erb, Radios van Gestern, Luzern 1989, p. 9-48.
12 J.A. Fleming, The Prindples of Electric Wave Telegraphy and Telephony, Londen 1910 (2de druk), p. 511 e.v.
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exemplaar worden vervangen. Een kostbare aangelegenheid. Willem Vogt (1888-1973)
vertelt dat een ervaren kracht aan de vonk kon horen of de flesjes gevaar liepen.13
Corver beschreef in 1916 een draagbare zendontvanger.14 Deze bestond uit een
vonkzender met een trillerbobine en kristalontvanger. Dit toestel is vermoedelijk het oudste
object in de Corver-collectie van het Omroepmuseum. Uit de datum van de publikatie, èn
het feit dat Corver het heeft bewaard, nemen wij aan dat dit een van de toestellen is
waarmee de Haagse Club (zie hierboven) in het voorjaar van 1914 in de duinen bij
Meyendel proeven deed.15 Het schema is afgebeeld in fig. 4. De zender werkte op een
golflengte van 200-250 m (aan het hoogfrequente einde van onze huidige middengolf).
Evenals bij de professionele zenders is het frequentie bepalende deel van de vonkkring
samengesteld uit een grote capaciteit (circa 3 nF) en een kleine spoel (enkele uH’s). De
spoel vervult als "autotransformator" tevens de koppeling tussen het vonk- en
antcnnecircuit. Het omschakelen van zender naar ontvanger werd bewerkstelligd door
middel van Corvcrs "bezemsteelschakelaar". De aftakkingen op de zendspoel werden
gemaakt met behulp van dasseknijpers. Men wist zich te behelpen in die tijd! Bijzonder
zijn ook nog de minivonkbrug, die in de stand "zenden" de antenne met de zender verbond
en de omschakelbare detectoren, waarmee bij voorbeeld van loodglans op carborundum
kon worden overgegaan. Voor de laatste diende ook de instelbare hulpspanning. De
ontvanger werkte tot een maximale golflengte van 2500 m. Met dit type toestel kon een
afstand van enkele kilometers worden overbrugd.
Een vonkzendersignaal bestaat uit van elkaar gescheiden HF-golftreinen, waarvan de
amplitude afneemt en kan dus als amplitude modulatie (AM) worden gedetecteerd. Het was
een gelukkige omstandigheid dat de voor ontvangst van vonksignalen ingerichte
amateurontvangers ook geschikt waren voor AM-telefonie en zelfs voor ldzerda's FM,
omdat ze zonder verdere wijzigingen ook als "flank"detector konden werken.
II. magnetische/marconi detectoren
Wanneer een weekijzeren kern door een magnetische flux wordt doorlopen, waarvan de
richting en de intensiteit wisselen, treedt er "hysterese" op: het omklappen van de
"elementaire magneetjes" (Weiss-gebiedjes) ijlt na op het aangelegde magneetveld.
Wanneer de weekijzeren kern wordt ontwikkeld met een spoel van enkele duizenden
windingen van een dunne draad, kan de overgang van de Weiss-gebiedjes als een ruis in
een hoofdtelefoon hoorbaar worden gemaakt. Brengen we een tweede -kleine- winding aan
tussen de kern en de spoel en leiden we hierdoor een HF-wisselstroom, dan wordt het
omklapproces sterk versneld. Varieert de HF-stroom in amplitude dan varieert ook de
ruisspanning in amplitude: de modulatie van het HF-signaal wordt hoorbaar.
Het fenomeen van de beïn vloeding van magnetische processen door hoogfrequentvelden
was bekend sinds 1821, toen Humphry Davy ontdekte dat stalen naalden in de buurt van

13 W. Vogt, Radioleven: een kwart eeuw pioniersarbeid in een modern beroep, Amsterdam z.j., p. 33.
14 J. Corver, "Constructie voor Amateurs. Demonstratie-zend-ontvang-apparaat" in Maandblad voor telefonie en
telegrafie jrg.3 (1916) nr.3, p. 202-204.
15 J. Corver, "Hoe wij werkten in het Radiokamp" in Radio Nieuws (1918), p. 41-45.
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een zich ontladende Leidse fles magnetisch werden. Verdere studies werden gedaan door
onder anderen Joseph Henry. Rutherford heeft ten slotte in 1896 aangetoond, dat de
beïnvloeding van ijzer door elektromagnetische velden geschikt is voor detectie. Marconi
heeft in 1902 twee uitvoeringsvormen van dit principe als detector voor het ontvangen van
vonkzendersignalen uitgewerkt en gepatenteerd.16 (fig. 5a en 5b)
Bij de uitvoering volgens fig. 5a beweegt het magneetveld ten opzichte van het ijzer en bij
fig. 5b beweegt het ijzer ten opzichte van de twee tegengesteld geplaatste magneten. Het
ijzer is hier in de vorm van een eindeloze band, van gevlochten en onderling geïsoleerde
draden, die over twee poelies loopt. Het geheel wordt door een veermotor in beweging
gebracht (7 a 8 cm/sec).
Bij fig. 5a is de kern eenvoudig een bundel -ook weer onderling geïsoleerdeijzerdraadjes. De magneet draait langzaam rond z ’n lengte-as. Het bezwaar van de versie
met de draaiende hoefmagneet is dat de gevoeligheid bij maximale flux een minimum is.
Dat is het geval wanneer de magneetpolen zich boven de uiteinden van de kern bevinden.
Marconi heeft alleen de versie met de draaiende band op grote schaal toegepast. In beide
gevallen is beweging essentieel voor het totstandkomen van de detectie. Als de derde
stuurman van de "Californian" zich dit had gerealiseerd, zouden wellicht meer passagiers
van de "Titanic" de ramp in 1912 hebben overleefd. Het verhaal wil dat er was verzuimd
om het veerwerk van de detector op te winden. Op die manier werden de S. O. S.-signalen
van de "Titanic" niet ontvangen.17
Het demonstratiemodel van de magnetische detector, dat te zien is op de tentoonstelling in
het Omroepmuseum, is gebaseerd op de draaiende hoefmagneet-versie (fig. 6). De ijzeren
kern wordt gevormd door een bundeltje onderling geïsoleerde draden (bloemenbinddraad).
Hier overheen zijn een kleine- (ongeveer 60 windingen) en een grote spoel (ongeveer 3000
windingen) gewikkeld. De hoefmagneet draait met een snelheid van ongeveer 4
omwentelingen per minuut. Als signaalbron fungeert een "zendende zoemer golfmeter"
zoals in het prille begin van de radio werd gebruikt. Een zuiver Ohmse shunt over de
spoel van de zoemer is hierbij noodzakelijk. De door de zoemer-onderbreker
geproduceerde pulsen worden in een afgestemde kring geïnjecteerd. Deze kring wordt
gevormd door een honingraatspoel no. 200 en een condensator van 900 pF. In deze kring,
die op ongeveer 120 kHz resoneert, is ook de primaire spoel van de detector opgenomen.
Met behulp van een koptelefoon of via een versterker met luidspreker, kunnen twee typen
van signalen worden gehoord -als de magneet draait!-.
* zoemerzender uit: de output van de detector is ruis die wordt gevormd door de
inductiespanninkjes die de -in polariteit omklappende- "elementaire magneetjes" in de
secundaire spoel opwekken.
* zoemerzender aan: het omklappen van de elementaire magneetjes wordt versneld door de
HF-stroom in de primaire wikkeling. De ruisspanning varieert, in sterkte met de amplitude
van de HF-stroom. Het zoemersignaal is hoorbaar. Zoals eerder vermeld, vertoont de

16 J.A. Fleming, The ptinaples ofelectric wave telegraphy and telephony, Londen 1910 (2de druk), p. 446-450.
17 W. Lord, De nacht van de Titanic, z.p. 1977.
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sterkte van het geproduceerde laagfrequent (LF) signaal een maximum bij maximale
verandering van de flux in de kern. Dit is het geval als de magneet haaks op de kern
staat. Het omgekeerde gebeurt als de magneetpolen zich boven de uiteinden van de kern
bevinden. De flux is dan maximaal maar de fluxverandering is nul. De output is dan ook
nul! Dit zal de reden zijn geweest, waarom deze versie niet praktisch werd toegepast.
III. de eerste lampen en lampontvangers in Nederland
Over de eerste lampen en lampontvangers in Nederland zijn verschillende verhalen in
omloop. Er staan echter diverse zaken vast:
Ten eerste: de uitvinding van de radiolamp vond reeds plaats in 1907 door de Amerikaan
De Forest, maar kreeg pas zijn grote betekenis nadat omstreeks 1913 het principe van
terugkoppeling en de hiermee verbonden technologie bekend werd.
Ten tweede: de gloeilampenfabriek Holland produceerde in de periode november-december
1917 een aantal kopieën van de Duitse lamp type EVN94 ten behoeve van de Nederlandse
militaire autoriteiten.18
Ten derde: Leonard Bal demonstreerde op de Haagse Radio Tentoonstelling maart 1918
een werkende lampontvanger. Deze werkte met een teruggekoppelde rooster-detector en
afstemming met een variabele condensator. Vanaf april 1918 biedt hij lampen en vanaf
medio 1918 ook complete toestellen te koop aan.19
Ten vierde: vanaf augustus 1918 wordt de "Philips/lDZ"lamp te koop aangeboden20; het
elektrodensysteem is evenals bij Bal naar model van de "Audion" van De Forest. De
ballonvorm en de elektrodenaansluitingen zijn bij Bal en Idzerda identiek (resp. een buis
en Mignonfïttingen aan beide zijden).
Ten vijfde: Idzerda was in het bezit van een aantal proefexemplaren van een radiolamp
met een uiterlijk dat tot de uitdrukking "koekoekseieren" inspireerde.21
Ten zesde: W. Kerssenmakcrs uit Eindhoven schonk in 1924 een proefexemplaar van een
radiolamp aan de NWR. Bij deze lamp zijn de elektrodenaansluitingen door het glas
gevoerd in plaats van een traditionele constructie met "kneep". Het wordt omschreven als
"één der eerste drie elektrodenlampen voor proef in Nederland gemaakt".22

18 G.FJ. Tyne, Saga of the Vacuum Tube, Indianapolis 1977, p. 268-269.
19 J. Corver, "De eerste Radio-tentoonstelling" (in de rubriek "De oude doos") in Radio Bulletin (1954) nr. 4, p.
236; tentoonstellingsnummer Radio Nieuws maart (1918), p. 3-4; Radio Nieuws (1918) nr. 4 (advertentie firma BAL);
Radio Nieuws (1918) nr. 5 (advertentie firma BAL); Radio Nieuws (1918) nr. 6, p. 149.
20 Radio Nieuws (1918), nr. 8 (advertentie Idzerda).
21 J. Corver, catalogus van radiotentoonstelling in Rotterdam 1922 (?), onvolledige kopie in bezit Omroepmuseum.
22 Radio Nieuws (1924), p. 288.
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IV. Leonard Bal (1882-1946)
Met het oog op deze feiten bekijken we nog eens het optreden van Bal in 1918. Hij was in
staat bruikbare lampen te (doen) produceren en deze toe te passen op een wijze waarop de
lamp het grootste effect vertoont, nl. als teruggekoppelde roosterdetector. Hierbij wordt
zowel een zeer grote versterking van het inkomende signaal, als een betere selectiviteit
verkregen (scheiding van zenders die op naburige golflengte werken). Het stelt eisen aan
de in de ontvanger gebruikte afgestemde kringen (combinatie van zelfinductie en
capaciteit). Gangbaar was in die tijd een vorm van kristaldetectie (veelal loodglans) in
combinatie met een van verplaatsbare contacten voorziene zelfinductie ("glijspoelen ”). De
benodigde afstemcapaciteit werd ontleend aan de neigencapaciteit" van de spoel en aan de
capaciteit van de met het toestel verbonden antenne.
Het gebruik van de lamp in een schakeling met terugkoppeling stelt hogere eisen:
1. het schuifcontact moet zodanig worden geconstrueerd dat slechts één winding tegelijk
wordt geraakt (moeilijk bij een draaddikte van circa O,7 mm).
2. de afstemcapaciteit moet een instelbare waarde hebben en het diclectricum moet
verliesvrij zijn. Daarvoor is een variabele condensator van goede kwaliteit nodig.
3. de koppeling van de antenne met het toestel moet kunnen worden gevarieerd om de
"antennedemping" onder een kritische waarde te houden.
Al deze factoren waren bij professionals in de oorlogvoerende landen bekend en kunnen
het beste worden omschreven als de fijne kneepjes" van het vak. De theorie van de
radiolamp en de toepassingen ermee waren sinds 1917 in Nederland bekend door de
publikaties van Corver in het Maandblad voor Telefonie en Telegrafie.23 Echter, van de
theorie naar de praktijk was een flinke stap. Corver getuigt ervan in zijn memoires.
Pogingen om lampen uit een Duitse telefoonversterker in een oscilleerschakeling te laten
werken, lukten niet. Corver verhaalt ons ook dat de militaire instanties begin 1918 nog
niet veel verder waren dan het (audio)versterken van de output van een zogenaamde
"sleeprad-detectoreen laagfrequent toepassing van de lamp dus1.24 Het
ooggetuigeverslag van Corver over de BAL-demonstratie in maart 1918 suggereert dat
deze ook LF-versterking toepaste en de binnenkomende signalen hoorbaar maakte via een
luidsprekende telefoon. In fig. 8 en 9 zijn twee schema ’s afgeheeld die aan BAL-brochures
van augustus 1918 en januari 1919 zijn ontleend. Ze vormden, naar kan worden
aangenomen, de basis van de BAL-demonstraties van maart 1918 en van de reeks van
ontvangtoestellen die de firma aanbood (acht typen in augustus 19181).
Het BAL-schema van fig. 8 bevat een gestippeld circuit. Hoewel de tekst hierover zwijgt,
was klaarblijkelijk het doel hiervan, om het toestel -voor de ontvangst van ongedempte
signalen- tot oscilleren te kunnen brengen. Een nagebouwd exemplaar met moderne
componenten toont aan dat dit inderdaad het geval is.25 De mate van terugkoppeling kan

23 J. Corver, "Gloeilampendetectoren en electronenrelais", in Maandblad voor Telefonie en Telegrafie jrg.4 (1917)
4de kwartaal.
24 J. Corver, "De eerste lampen in amateurhanden", Radio Bulletin (1954) nr.1, p. 34.
25

Dit is door de auteur beproefd.
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met behulp van de derde variabele condensator fijn worden ingesteld. Ten tijde van de
tentoonstelling was het enige ontvangerschema met terugkoppeling, dat was verschenen in
een Nederlandstalig tijdschrift, de Franklin-schakeling (fig. 7).26 Het is duidelijk dat het
BAL-schema hiervan niet is afgeleid. We gaan er van uit, dat Bal hiervoor, met vrucht, de
trial and error methode heeft toegepast. Aan de anode was na de detectie nog voldoende
HF-signaal aanwezig, om via de antenneseriekring naar het rooster te worden
teruggevoerd. Voor de toen gebruikte lage frequenties vormde de telefoon een blokkering.
Nu zouden we spreken van: ”inductieve terugkoppeling met capacitieve regeling en
parallel-voeding”. Het BAL-schema met cascadetrap van fig. 9 is moeilijker te begrijpen,
temeer daar de tekst van de brochure de waarden van de componenten niet vermeldt.
Het schema van fig. 10 is gebaseerd op het ”Augustus”-schema (fig. 11) en derhalve geen
specifieke BAL-technologie.27 Het Augustus-schema bevat een namelijk een "Hartley”oscïllator (inductieve driepunts-schakeling) welke door Bal is overgenomen in het schema
van fig. 10. Het Augustus-schema was waarschijnlijk vooral bedoeld voor amateurs die
reeds in het bezit waren van een installatie met kristaldetector en een glijspoel met dubbel
glijcontact. De vragenrubrieken in Radio Nieuws tonen aan dat de teruggekoppelde
detectorlamp nogal wat voeten in de aarde had.
Naar aanleiding van het overlijden van Leonard Bal schreef de technische journalist
M.F.J. van de Ven in 1947 een artikel in het tijdschrift Je Maintiendrai.25 Hij refereert
hierbij aan uitspraken van ingenieur Max Polak. Deze kwam in zijn studententijd bij de
familie Bal in Breda aan huis, soms vergezeld van J. Steehouwer van het latere
radiotechnische opleidingsinstituut. Volgens Polak was Bal reeds in 1910 aan het
experimenteren met de "andion"-lamp (audion-lamp? P.M.B.) en "exploiteerde" hij in
1915 een toestel met glijspoel en variabele condensator. Eén en ander zou op een
aanzienlijk vastere grond komen te staan als er iemand kon worden gevonden die weet
heeft van een BAL-ontvanger of-lamp die voor 1918 werd gekocht! In het Radiohistorisch
Tijdschrift, periodiek van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio
(NVHR), wordt vermeld dat een NVHR-lid uit de inboedel van de familie Regout te
Maastricht een BAL-toestel heeft gekocht.29 Dit zou destijds een onderhandse transactie
hebben betroffen, aangezien er tijdens de eerste wereldoorlog een luisterverbod was. Het
blijft duister hoe Bal zo vroeg op de hoogte kwam van het bestaan van de lamp en van de
technologie die eraan ten grondslag ligt. Dat hij Pope in Venlo (en misschien daarvoor
nog andere kleine gloeilampfabrieken) inschakelde bij de produktie, is niet zo wonderlijk,
want Lee de Forest deed aanvankelijk hetzelfde. Dat deze vroege gloeilampdetector slechts
het betrekkelijk lage vacuüm van een normale gloeilamp bezat, bleek een voordeel: de

26 J. Corver, "Gloeilampendetectoren en electronenrelais" in Maandblad voor Telefonie en Telegrafie jrg.4 (1917)
4de kwartaal.
27 Het "Augustusschema", in Radio Nieuws (1918), p. 182.
28 J.M.F. van de Ven, "Wij herdenken een Nederlandse Radiopionier" in Je maintiendrai, 21 maart 1947.
29 Radiohistorisch Tijdschrift (1992) nr.2, p. 40. (= kwartaaluitgave van de Nederlandse Vereniging voor de Historie
van de Radio)
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lamp werkte reeds bij ongeveer 20 Volt anodespanning. De detectiewerking van de
laagvacuüm ("zachte”) lamp was beter dan bij de latere hoogvacuümtrioden.30
BAL-lampen en ook de latere Philips/IDZ-lampen vertonen een relatief kleine verhouding
van het ballonvolume ten opzichte van de grootte van het elektrodensysteem. Dat leidt
zonder speciale maatregelen tot een lamp met sterk variabele eigenschappen (zie
aanhangsel VIII). Philips introduceerde in 1915 voor lichtlampen een argonvulling ter
verbetering van het functioneren van de gloeidraad. Het is aannemelijk dat Bal met succes
een vervanging van luchtresten met het edelgas argon heeft toegepast, om op deze wijze
een stabiele laagvacuümlamp te verkrijgen. De argonvulling is vermoedelijk ook de basis
van zijn octrooi-aanvraag in 1918 geweest.31 Deze werd destijds afgewezen. Aangenomen
moet worden, dat de resultaten van Engelse onderzoekers, die eind 1917 een ander
edelgas, nl. helium, voor hetzelfde doel gebruikten, hierbij een rol hebben gespeeld.
V. Idzerda en Philips
In het augustusnummer van 1918 van Radio Nieuws verscheen de eerste advertentie voor
de Philips/IDZ-lamp. Het concept was uiterlijk gelijk aan dat van Bal, nl. een buisvormige
ballon voorzien van twee mignon-fittingen en een ”De Forest/audion ” elektroden-systeem.
Het was een laagvacuümlamp en het staat vast, dat Philips een argonvulling toe paste.32
Het valt helaas te betwijfelen of de Philips/IDZ ook daadwerkelijk in augustus 1918 vrij te
koop was. Het befaamde contract tussen Philips en Idzerda, dat de condities van de
verkoop regelde, is gedateerd op 1 mei 1919.33 J.M. Verff van Philips stelt de datum van
de eerste leveranties op begin 1919.34 Het gangbare verhaal over het begin van de
Philips-bemoeienis met radiolampen is dat Idzerda, na een tevergeefse poging bij de
lampenfabriek Holland, bij Philips aanklopte. Dat moet dan begin 1918 geweest zijn (zie
aanhangsel VI). Veijf meldt ons echter dat Philips ”op grond van vage geruchten” reeds
in 1917 met het bestuderen van het fenomeen radiolamp in het Natuurkundig Laboratorium
van Philips is begonnen.35
Als we bovengenoemde data bezien, moeten we concluderen dat de radiolamp bij Philips
aanvankelijk niet een onderwerp met een zeer hoge prioriteit is geweest. Idzerda noemt

30 Ir. J.M. Verff, "Iets over de ontwikkeling van de radiolamp en hare betekenis voor de radiotechniek", in NWR
Gedenkboek 1916-1926, p. 326; "A Dutch Amateur Valve" QST (1920) nr.3, p. 17.
31 Nederlandse octrooi-aanvrage no. 9632; 25 maart 1918.
32 Ir. J.M. Verff, "Iets over de ontwikkeling van de radiolamp en hare beteekenis voor de radiotechniek", in
Gedenkboek ter herinnering aan het tienjarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie 19161926, p. 326.
33 Collectie Swierstra, Omroepmuseum.
34 Ir. J.M. Verff, "Iets over de ontwikkeling van de radiolamp en hare beteekenis voor de radiotechniek", in NWR
Gedenkboek 1916-1926, p. 326.
35 zie noot hiervoor
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nog een andere vroege lampenfabriek, de Tilburgse fabriek Melchior.36 Dit waren de
door Corver als "koekoekseieren ” betitelde lampen, waarvan de "werking niet beter was
dan die van een kristaldetector”. Wellicht was de lamp die Kerssenmakers in 1924 aan de
NWR cadeau deed ook een dergelijk koekoeksei. Achteraf moeten we concluderen, dat de
tegenvallende resultaten voornamelijk te wijten waren aan de onbekendheid met het
fenomeen terugkoppeling. Bal heeft het belang hiervan kennelijk wèl tijdig onderkend1.
Overigens moeten we vaststellen dat de "soft dutch valve” een uitstekend concept was, dat
wereldwijd bij amateurs een grote waardering heeft ontmoet.37 Het was een zeer
gevoelige detector, die reeds bij lage anodespanning kon werken. Met wat geduld, voor
het vinden van de juiste instelling, was de lamp ook goed te gebruiken voor
audioversterking (LF-versterking). In het midden van de jaren twintig had de toenmalige
firma Heussen "de lamp" nog in produktie.38
VI. de militairen
Hierboven noemden we de activiteiten, tegen het einde van 1917, van de
gloeilampenfabriek Holland te Utrecht. Het streven was aanvankelijk om kopieën van
Telefunken-versterkerlampen te maken. Vanuit de Genie werden de proeven begeleid door
luitenant Tolk flater medewerker bij de NCRV). Zijn verslagen bevinden zich in de
collectie van het PTT-Museum te Den Haag.39 Het volgende is hieraan ontleend.
Zowel de Koninklijke Landmacht als de Koninklijke Marine waren eind 1917 in het bezit
van radio-apparatuur waarin zich lampen bevonden. Het betrof een aantal laagfrequent
versterkers van Telefunken, maar de Marine beschikte ook over lampontvangers. Deze
waren van Amerikaans fabrikaat, nl. Moorhead en De Forest. Door het toepassen van de
"ultraudion"-schakeling konden ze genereren en dus ongedempte signalen afkomstig van
lichtboog-, lamp-, of hoogfrequentmachinezenders hoorbaar maken. Er is ook nog sprake
van een "engelschlampenseintoestel". Als in beslag genomen objecten worden genoemd:
een "hydroplane", een "onderzeemijnenlegger" (beide Duits) en een "luchtschip" (Engels).
Met behulp van een gecontroleerde injectie van fosfor slaagde de lampenfabriek Holland
er spoedig in om goed werkende lampen met een voldoende hoogvacuüm te maken. Het
bleek dat de elektroden-opstelling van de Telefunken-lampen (een vlak spiraalrooster en
een cirkelvormige anode boven de gloeidraad) voor verbetering vatbaar was. Dit werd
aangetoond door proeven met een "dubbele lamp". Volgens de beschrijving was deze lamp
(no. 19) een dubbele audion, waarvan zowel een enkel- als een dubbelsysteem kon worden
beproefd. Uit het feit dat de parallelschakeling het beste werkte, leidde men af dat een
systeem waarbij de gloeidraad geheel door een cylindervormige anode en spiraalvormig
rooster wordt omgeven de voorkeur verdiende. In de publikatie van Tyne staat een

36 H.H.S. è Steringa Idzerda, "Radio 1929-1919-1914" in Vijfjaar radio, Amsterdam z.j., p. 87-112. Idzerda noemt
de fabriek abusievelijk ’Melior’.
37 "A Dutch Amateur Valve" in QST (1920) nr. 3, p. 17.
38 Erres: prijscourant van complete radiotoestellen en onderdelen, 1924.
39 P.C. Tolk, "verslag der proefnemingen met gloeilampdetectoren" (1917), collectie PTT Museum, Den Haag.
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Holland-lamp afgebeeld met een cylindrisch elektrodensysteem.40 Opmerkelijk is ook de
volgende in het verslag voorkomende zin; ”(...) dat de principieel vastgelegde nieuw
Hollandsche type behalve in ware afmeting, vrijwel geheel overeen kwam met het hier pas
later bekend geworden (na de inbeslagname van het luchtschip, P.M.B.) constructie van
de Engelse (...) lampen". Bedoeld werd wellicht de Engelse V24 hoogvacuümlamp. Deze
bezat, door directe aansluiting van rooster en plaat aan twee zijden van de buisvormige
ballon, een lage interelektrode capaciteit. Hiermee was deze geschikt voor meervoudige
HF-versterking.41
VII. de eerste omroepzenders in Nederland
Het bedrijven van omroep berust wat betreft de techniek op radiotelefonie. Essentieel voor
radiotelefonie is het tot stand brengen van "modulatie" bij de zender en van
"demodulatie" bij de ontvanger. Bij modulatie worden trillingen in het hoorbare gebied
geënt op een hoogfrequente draaggolf Op deze wijze wordt muziek of spraak draadloos
transportabel. Dat wil zeggen de voortplantingswetten voor het hoogfrequente signaal
gelden nu ook voor laagfrequente informatie. In de ontvanger gebeurt het omgekeerde: de
hoorbare (laagfrequente) informatie wordt van het hoogfrequente draaggolfsignaal
gescheiden. In plaats van de-modulatie spreekt men hier van "detectie ”. Voor omroep
worden twee verschillende modulatietechnieken gebruikt.
A.M.: amplitude modulatie. De amplitude (sterkte) van het draaggolfsignaal varieert met
de hoorbare informatie en de frequentie is constant.
F.M.: frequentie modulatie. De amplitude van de draaggolf is constant, maar de
frequentie varieert met de hoorbare informatie. Behoudens de Idzerda-zender was AM tot
de komst van de FM omroep na de tweede wereldoorlog de gebruikelijke modulatie-wijze.
De ontwikkeling van radiotelefonie had aanvankelijk communicatie tot doel d.w.z. een
draadloos telefoonsysteem. Draadloze telefonie was reeds mogelijk vóór de komst van de
zendlamp. Als draaggolf gebruikte men een HF-wisselstroom dynamo (Fessenden) of een
lichtboogzender (De Forest).
Voor het verkrijgen van de modulatie plaatste men de koolmicrofoon in serie met de
antenne. In een koolmicrofoon varieert de weerstand met het geluidssignaal. Met de
weerstandvariaties varieerde ook de sterkte van het zendersignaal: amplitude modulatie.
Reginald Fessenden (1866-1932) zond op kerst- en oudejaarsavond in 1906 eenvoudige
programma's uit voor de marconisten van de vloot van de "United Fruit Company". Deze
waren hiervan vooraf in kennis gesteld.42 Er zijn meer voorbeelden van dit soort vroege
omroep-achtige uitzendingen met scheepsmarconisten als doelgroep, ldzerda is wellicht de
eerste "omroeper" geweest, die zich op de veel grotere doelgroep van de radio-amateurs
heeft gericht. Zijn oogmerk zal in de eerste instantie een verhoogde omzet van de door

:
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40 G.FJ. Tyne, "Saga of the Vacuum Tube", Indianapolis 1977, p. 270.
41 W. Stuiver, "De eerste officiële radiolamp in Nederland" Radiahistorisch Tijdschrift (1993) nr. 2, p. 40-41. (=
kwartaaluitgave van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio)
42 E.N. Sivowitch, "A Technological Survey of Broadcasting’s "Pre-History 1876 - 1920", in Journal of
Broadcasting deel 15 (1970-1971) nr.1.
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hem gefabriceerde ontvangtoestellen zijn geweest. De eerste uitzending was 6 november
1919. De activiteiten van de "Idz" zijn uitgebreid op schrift gesteld door N.Tj.
Swierstra43 en P.A. de Boer.44 Wij zullen volstaan met het beschrijven van de zender
van ldzerda (fig. 12)45 Het is goed om hierbij in het oog te houden, dat het een
lampzender was. De fabricage van radiolampen was in Nederland pas in 1918 op gang
gekomen. Lampen voor groot-vermogen waren nog in ontwikkeling en ongetwijfeld duur.
ldzerda ontwikkelde een zender met één zendlamp. Modulatie kwam tot stand door het
opnemen van een koolmicrofoon in het rooster-circuit van de zendlamp (fig. 12). De
weerstand van de koolmicrofoon varieert met het geluidssignaal. De eigen frequentie van
de roosterkring varieert met het microfoonsignaal; het zender-signaal is dus frequentie
gemoduleerd. Het aan de zendlamp toegevoerde vermogen bedroeg ongeveer 75 Watt,
waarvan slechts een klein deel effectief door de antenne werd uitgestraald. Niettemin
slaagden amateurs uit de wijde omgeving van Den Haag erin met hun primitieve
ontvangers, de PCGG-zender te ontvangen! In de periode 1920-1923 opereerden er op de
1050-m-golf nog een aantal andere kleine telefoniezenders op de basis van een
experimentele machtiging en voor zover bekend, met "één-zendlamp-technologie". In het
overzicht van kleine Nederlandse omroepzenders zijn de ons bekende gegevens
samengevat.
De eerste echte omroepzender in Nederland werd bij de NSF in Hilversum door de van
Marconi afkomstige ingenieur White gebouwd. Het antennevermogen bedroeg aanvankelijk
slechts 500 Watt en het apparaat was opgebouwd uit "odds and ends". Niettemin was het
een echte "gestuurde" zender (frequentie- en vennogensopwekking in twee separate
trappen). De zender werd in de anode van de vennogens-versterkingstrap gemoduleerd.
Het eerste NSF-programma ging op 21 juli 1923 de lucht in.46 Reeds na enkele jaren
werd de zender herbouwd en het vermogen opgevoerd tot ongeveer 5 kW.47 In combinatie
met een sterk verbeterd antennesysteem (geschonken door Philips) voorzag het de
Nederlandse radioluisteraars van een landelijke omroepzender.
VIII. de vroege vacuiimtriode in vogelvlucht
De vacuümtriode (drie-elektroden-lamp) berust, even als zijn voorganger de diode (twee
elektroden), op het uitzenden door een gloeiend metaal van elementaire negatief geladen
deeltjes, de zogenaamde elektronen. De drie elektroden-buis bestond uit:

43 N. TJ. Swierstra, "50 jaar omroep" in Gooi en Eemlander (in tien afleveringen verschenen tussen 8 maart en 14
juni 1969).
44 P.A. de Boer, a Steringa ldzerda: de pionier van de radio-omroep, Bussum 1969.
45 J. Corver, Het draadloos zendstation voor den amateur, 1923 (2de druk), p. 97.
46 W. Vogt, Spanne en spanningen: de veertigjarige geschiedenis van de n.v. Philips’ Telecommunicatie Industrie
voorheen n.v. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, Bussum 1958, p. 114.
47 J. Schiere, Het radioboek voor den handel, amateur en luisteraar, Bussum 1926 (2de druk), p. 18-24.
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a. een gloeidraad: aanvankelijk was dit wolfram. Deze zond elektronen uit maar ook licht.
De lamp met wolfram-gloeidraad consumeerde veel gloeistroom en werd "helgloeier”
genoemd.
b. een plaat: wanneer aangesloten op een positieve spanning, kon de plaat of anode
elektronen naar zich toe trekken en een plaatstroom doen "lopen”, zie fig. 13
c. een tussen de plaat en de gloeidraad geplaatste tralie. Deze kon met behulp van een
negatieve spanning geheel (grote negatieve spanning) of gedeeltelijk (kleine negatieve
spanning) de elektronenstroom onderbreken. Werd in de anode-kring een weerstand
geplaatst en in de traliekring (ook rooster genoemd) een kleine wisselspanning, dan
varieerde de plaatstroom. Over de weerstand kon een grotere wisselspanning ontstaan dan
op de tralie werd gezet. De triode kon versterken! (fig. 14)
Rondom de gloeidraad ontstond een elektronenwolk die het uittreden van nieuwe
elektronen uit de gloeidraad tegenwerkte. Dit verschijnsel werd sterker naarmate het
uitpompen van lucht uit het omhulsel werd voortgezet; met andere woorden, als het
vacuüm hoger was (”hoogvacuüm ” lampen). Dit soort lampen was gunstig, wanneer de
toepassing een hoge spanning op de plaat vergde, zoals bij zendlampen. Gasresten in de
lamp beperkten namelijk de hoogte van de plaatspanning -door ionisatie-verschijnselen die
de lamp doen "blauwen Het produceren van hoogvacuümlampen was specialistenwerk.
Het was reeds vroeg bekend dat voor het detecteren van amplitude gemoduleerde HFsignalen (scheiding van de hoorbare modulatie, van de HF-draaggolf) een
laagvacuümlamp -die dus gasresten bevat- gunstig is. De laagvacuümlamp werkte reeds
bij circa 20 Volt op de plaat en kon bij een lichtlampenfabriek worden gemaakt. Maar ook
hier werkte de ”wet van het behoud van ellendeLuchtresten in de ballon werden, in een
gedeeltelijk omkeerbaar proces, door het elektrodensysteem geabsorbeerd. Het vacuüm
was variabel en de lamp kon tijdens het gebruik "hard” worden en zich als
hoogvacuümlamp gaan gedragen. Hij stopte dan met oscilleren. Er waren remedies. Men
plaatste een ”pip ” op de lamp, gevuld met asbest, dat gas absorbeerde. Verwarming met
een lucifer maakte de lamp weer "zacht”. Een grote ballon -dat wil zeggen: waarvan het
volume groot was ten opzichte van het elektrodensysteem- was ook effectief Het bleven
echter lapmiddelen. Eind 1917 had men in Engeland de werkelijke oplossing te pakken.
Men maakte de lamp hoogvacuüm en bracht er daarna een kleine hoeveelheid van een
edelgas, bij voorbeeld helium in (zie aanhangsel lil). Ten slotte moet nog worden
opgemerkt dat de gebruikelijke "roosterlekweerstand" in oude schema’s ontbreekt. Door
de gasresten was al van nature in de lamp een lek van enkele megohms aanwezig; een
uitwendige weerstand tussen rooster en gloeidraad was dus overbodig.
IX. de afgestemde kling: spoelen en (variabele) condensatoren
ln het tijdvak tot omstreeks 1925 werkten de zenders voornamelijk in het gebied van de
lange en zeer lange golven (600-8000 m). Het ontvangtoestel moest hieruit zo goed
mogelijk de gewenste zenders kunnen selecteren. Dit geschiedde met behulp van
afgestemde kringen (zie ook aanhangsel I). Deze waren opgebouwd uit een spoel (zelfinductie) en een condensator (capaciteit). De spoelen van de eerste generatie waren
éénlaags-cylinder-spoelen. De benodigde zelfinductie nam toe met de golflengte. Voor het
langegolfgebied tot ongeveer 2000 m bedroeg dit al enkele milli Henry ’s (mH). Dit leidde
tot fikse afmetingen. Bij voorbeeld: een spoel van circa 3,5 mH vergt ongeveer 500
windingen op een koker van 50 cm lang bij een diameter van 8 cm! Om de spoel ook bij

■

i
i

!

!

;
:•
!

:

21
kortere golflengten te kunnen gebruiken, werd een glijcontact aangebracht waarmee het
aantal ingeschakelde windingen kon worden gevarieerd. Amateurontvangers werden
meestal nog van een tweede glijcontact voorzien waarop de kristaldetector kon worden
aangesloten. Het schema van een dergelijk toestel is afgebeeld in fig. 15. Opvallend is het
ontbreken van variabele condensatoren. Dit is echter begrijpelijk als men bedenkt dat
anno 1915 de prijs van een variabele condensator tussen de f 12,50 en f 45,- lag. Dat was
in die tijd voor menigeen een weekloon! De benodigde kringcapaciteit werd daarom
goeddeels ontleend aan de capaciteit van de antenne ten opzichte van de aarde. Bij de
toen gebruikelijke meerdraadsantennes van enkele tientallen meters lang, bedroeg dat al
gauw een aantal honderden pico-Faroads (pF). Het maken van een goede glijspoel was en is- geen sinecure. Een belangrijke eis was dat het glijcontact goed contact maakt met
maar één winding tegelijk. Dit werd vooral belangrijk met de komst van de gloeilampdetectoren (zie aanhangsel lil), omdat bij een slechte constructie het toestel niet in
oscilleren kon worden gebracht. De betere -en ook veel duurdere- ontvangers maakten
gebruik van een combinatie van twee met elkaar gekoppelde kringen: de loose coupler. 48
Een fraai voorbeeld hiervan is te zien in de tentoongestelde BAL-ontvanger (bruikleen van
het PTT-museum, ’s Gravenhage). Hierbij worden ook variabele condensatoren gebruikt,
(fig. 17 en 18) De primaire spoel vormt samen met een "Varco" de afgestemde
antennekring. Een tweede spoel met een kleinere diameter welke voorzien is van
aftakkingen, kan meer of minder in de antennespoel worden geschoven (variabele
koppeling). Deze vormt samen met een tweede Varco de secundaire of detectorkring.
Zo omstreeks 1920 verscheen een nieuw spoel type, de zogenoemde "honingraat "-spoel.
De "Honeycomb "-spoel werd ontwikkeld door de Amerikaanse firma De Forest. Dit type
spoel -en later ook de vele varianten erop- werden in Europa razend populair. Het
voordeel was vooral de grotere zelfinductie bij kleinere afmetingen, terwijl ook het
moeilijke aanbrengen van glijcontacten en aftakkingen kon worden voorkomen door het
simpelweg uitwisselen van de gehele spoel.
Met de komst van het "schema Koomans" in 1922 werd een opstelling van drie
honingraatspoelen naast elkaar de standaard, (fig. 16)49 Hierbij stond de middelste spoel
vast, terwijl door verdraaiing de koppeling van de middelste spoel met de eerste en de
derde kon worden gevarieerd. Variatie van spoel drie had tot doel om de terugkoppeling
te kunnen regelen. Spoel één stond gewoonlijk tegen de frontplaat gedraaid. Deze werd
benut om "wild" genereren van de in Koomans-schakeling gebezigde HF-versterkingslamp
enigszins te beteugelen. Met het schema Koomans maakte ook de "Mexicaanse Hond" op
grote schaal z 'n entree. Mijn vader placht mij te vertellen van de "loeiconcerten" die vaak
in de plaats traden van het verwachtte luistergenot.

48

F. Driessens, "Losse koppelingen" in Radiohistorisch Tijdschrift (1993) nr. 4, middenkatem. (= kwartaaluitgave
van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio)

49 N. Koomans, "Eenvoudige hoogfrequentversterking bij antenne-ontvangst ", Radio Nieuws (1922), p. 71.
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overzicht schema’s
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oscillerende ontlading van een Leidse fles
golftrein
Marconi vonkzender volgens het four sevens patent
amateur zendontvanger anno 1914
uitvoeringsvorm van magnetische detector van Marconi
uitvoeringsvorm van magnetische detector van Marconi
demonstratie-opstelling magnetische detector
Franklin-systeem voor terugkoppeling / dempingsreductie
schema "Bal" januari 1919
schema "Bal" cascadeversterking
schema "Bal" met twee glijcontacten en terugkoppeling
"Augustus"-schema
schema Idzerda-zender
werking van de vacuümtriode
versterking met de triode
amateurontvangtoestel met glijcontactspoel
schema "Koomans"
loose coupler, uitvoering firma Bal
loose coupler, schakeling
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