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I. INLEIDING
Soms wordt de mens gegrepen door een bepaald idee.Voor een groot gedeel
te gaat dit dan zijn denken en doen bepalen, Men noemt zo iemand ook wel
"bezeten". Prof-voetballers kunnen bezeten zijn, maar ook stierevechters, berg
beklimmers, feministen en wetenschappers. De keerzijde van de medaille bij deze
idealisten is vaak, dat zij maar een zeer povere kennis en interesse aan de dag
weten te leggen voor andere zaken, die in het leven interessant of belangrijk
kunnen zijn. Er treedt een vervreemding op, waardoor de communicatie met de"normale" mens hen moeilijk afgaat.
We moeten ons echter ook realiseren, dat onze wereld er geheel anders had
uitgezien, indien er géén "vakidioten" zouden zijn geweest! Over de "bezwete rug
gen" van hun inspanningen heen is onze cultuur gegroeid tot wat zij nu is. Ik wil
in het midden laten of dat een voor of een nadeel is, de meningen kunnen daarover
uiteen lopen, maar zonder de zelfverloochenende inspanningen van grote denkers
en doeners als Faradag, Hertz en Marconi zouden we nu niet in staat zijn geweest
de lancering van een space-shuttle "life" op de televisie te volgen!
Als persoonlijke noot zou ik nog willen opmerken, dat dit boekwerkje ook het
gevolg is van een stukje fanatisme in een hobby, die mij al vanaf mijn achtste
jaar achtervolgt. Aanvankelijk gericht op het ontvangen van de "Bonte Dinsdagavondtrein" met een koptelefoon onder mijn hoofdkussen, groeide de interesse la
ter meer in de richting van het opsporen, verzamelen, bestuderen en restaureren
van oude radio's en attributen. Soms waren dat ook toestellen of gegevens, die
werkelijk als "laatste der Mohikanen" mogen worden beschouwd, zodat de voldoening
kon worden gevoeld dat nuttig werk was verricht, doordat een stukje historie voor
het nageslacht bewaard kon worden.
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Een stukje historie van Wetenschap en Techniek, twee onderdelen immers, van
onze cultuur, die evenals de Kunst met een hoofdletter dienen te worden geschre
ven.Ook al beseffen veel mensen dit nog niet, omdat hun historie nog maar zo
jong is.
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II. VAN FARADAY TOT MARCONI (1831 - 1896)
Misschien heeft de argeloze lezer van dit boekwerkje wat verwonderd zit
ten kijken naar de titel:150 jaar aethergolven.Zou de radio echt al 150 jaar
oud zijn? Volgens hem begon het allemaal pas rond 1920. Een verklaring is
daarom wê. op zijn plaats. De"radio" is inderdaad géén 150 jaar oud en in zijn
huidige vorm als "omroepdoos"stamt hij ook pas uit de jaren twintig, maar
aethergolven en radio-ontvangst zijn even onverbrekelijk met elkaar verbon
den als een partijtje tennis met een racket!
Daarom moet men de geschiedschrijving van de radio beginnen bij de eerste
proeven met aethergolven. Of deze proeven nu doelbewust werden gedaan of
niet, doet dan niet terzake. En daarom valt Michael Faradagf1791-1867), de
zoon van een Engelse smid, de eer te beurt om als eerste daadwerkelijk met
de aethergolven bezig te zijn geweest.
Nu had Hans Christiaan Oerstedf 1778-1851) in 1820 al ontdekt, dat de elec* trische stroom door een draad de richting van een kompasnaald kon beïnvloeden
en geconcludeerd dat de electriciteit magnetisme opwekt. De Engelse smidszoon
moet dit ongetwijfeld hebben gelezen en geïnteresseerd zijn geraakt. Als jongen
was hij tussen zijn 13e en 21e jaar namelijk werkzaam op een boekbinderij en
las daar alle boeken over natuurkunde en scheikunde die in zijn handen kwamen.
Zo bekwaamde hij zich op dit vakgebied en kon het gebeuren dat hij werd
opgemerkt door Humphreg Davg, hoogleraar aan het Rogal Institution en bij hem
in de leer werd genomen. Hij bleek zeer begaafd en vooral praktisch inventief.
Tijdens enkele van zijn vele proefnemingen op basis van de ontdekking van
Oersted toonde hij onder andere aan dat bij twee evenwijdig gespannen draden
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een variabele stroom door de ene draad ook een veranderende stroom in de andere
veroorzaakt(induceert), alhoewel de draden verder niet electrisch met elkaar zijn
verbonden!
De beïnvloeding(inductie) verloopt dus door de luchtfof beter:door de aether,want
het gelukt ook in vacuum).
Op grond van deze ontdekkingen stelde hij de nu nog toegepaste wetten voor de
electro-magnetische inductie op(1831).
Met zijn proefopstelling(FIG,1),twee in elkaar geschoven spoelen, de éne(B)
via een kwik-contact(q)verbonden met een galvanisch element(E), de andere verbon
den aan een galvanometer(spoel met magneetnaald M), kon hij de magneetnaald la
ten bewegen als het contact q werd geopend of gesloten.
De inductie stoot, die hiervoor verantwoordelijk is, is in feite ook de zeer sterk
gedempte eerste fase van een electro-magnetische golftrein of radiogolf.
Dit was toen echter allemaal nog niet onderkend. Het was Maxwellf1831-1879), een
theoretisch fisicus, die in 1873 zijn beroemd geworden werk "electricity and
Magnetism" opstelde, voortbouwende op de proeven van Faraday.
Hij stelde op theoretische gronden het bestaan vast van electromagnetische golven.
Hieronder vallen radiogolven, maar ook lichtgolven, röntgenstralen en g-stralen.
De eerste die werkelijk praktische resultaten boekte met radiogolven was
David Hughes in 1879. Hij was een Engels muziek-docent, maar zeer geïnteresseerd
in telegrafie. Hij vond onder andere de kool-microfoon uit en een schrijvend te
legraaftoestel. Waarschijnlijk wist hij niets af van de Maxwellse theorie en was
hij onvoldoende theoretisch onderlegd om een commissie van hooggeleerde heren ervan te
overtuigen, dat zijn draadloze telegraaf werkte op electromagnetische golven en dus
iets nieuws was.
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Toch kon hij draadloos signalen overbrengen over een afstand van ongeveer 500 meter
met behulp van een vonk-inductior( RuhmKorff 9 FIG.2) en een naald-cokes detector!
Zijn experiment raakte snel in de vergetelheid en de werkelijke eer van de eerste
die de radiogolven weet aan te tonen is Heinrich Herz(Duitsland, 1857-1894).
Hij doet zijn experiment in 1887 eveneens met een Ruhmkorff als zender, maar nu met
een rondgebogen draad, uitmondend in een klein vonkbrugje als detector(FIG.2b)
Hij paste zijn ontdekking echter niet verder toe.
Dit duurde nog tot 1894, toen Sir Oliver Lodge voor het eerst morsetekens in
zijn laboratorium kon uitzenden en ontvangen met behulp van een vonkinductor(FIG.2)
en een verbeterde Branly-cohererfFIG.3b).Maar het was in 1895 Guglielmo Marconi
(1874-1937), dé grote animator in de radiotechniek, die de vindingen van de 19e
eeuw combineerde tot een bruikbare draadloze telegraaf-installatie.
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III, EEN IJVERIGE START (1896 - 1906 )
Het is de grote verdienste van Marconi geweest, dat de radio zich in haar
kinderjaren zo snel ontwikkelde. Met een sneltreinvaart, die nu nog ontzag inboezemt, wist hij zijn apparatuur steeds verder te verbeteren, niet nalatend
hieraan grote bekendheid te geven en zijn vindingen onmiddellijk te patenteren.
Na enkele demonstraties voor de Engelse regering ziet men de commerciële
en militaire mogelijkheden in. "The Wireless Telegraph and Signal Compang ltd."
wordt opgerichtf1897).
Was in 1896 de grootste afstand die kon worden overbrugd nog maar 100 meter,
in 1899 seinde men al over het Kanaal en werden er schepen met draadloze tele
grafen uitgerust, zoals het lichtschip Maas in 1902!
Het bestek van dit boekje laat helaas niet toe, deze stormachtige ontwikke
lingen nauwgezet verder te volgen; men raadplege hierover de literatuur(zie li
teratuurlijst achter in dit boekje).
We zullen daarom hier volstaan met de beschrijving van het meest bekende type
radio-ontvanger uit deze tijd: de coherer-ontvanger (FIG. 3). Ge stand van de
toenmalige techniek wordt hieraêLn duidelijk geïllustreerd.

i
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COHERER-DETECTOR ONTVANGER.
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De afgeheelde ontvanger is een demonstratietoestel, zoals gebruikt werd in het
onderwijs. Op de grondplank zijn twee aansluitingen te zien, welke met respectie
velijk een antenne en aarde worden verbonden. Tussen beide aansluitingen is te
vens een coherer (Branlg, 1890) aangesloten (FIG. 3b). Dit is een glazen buisje,
waarbinnen tussen twee zilveren contacten wat metaalvijlsel zit opgesloten. Wan
neer nu electromagnetische golftreinen, afkomstig van een sterke vonkinductor
in de omgeving door de antennedraad worden opgevangen, zullen deze via de cohe
rer naar de aarde willen afvloeien. Dit zal het metaalvijlsel magnetiseren en doen
samenklonteren, zodat het gaat geleiden. Als men nu ook nog een gevoelig mag
netisch relais in serie met een batterij over de coherer schakelt, zal er een
electrische stroom gaan vloeien, zodra de coherer geleidend is.
Het relais, op zijn beurt, schakelt dan een electrische bel in, zodat het sig
naal hoorbaar wordt.
De bel blijft echter rinkelen! Daarom wordt gelijktijdig via een ander contact
op het relais en met behulp van een tweede batterij een kloppertje (linksonder)
ingeschakeld, dat het metaalvijlsel weer los klopt.
Nu houdt de bel ogenblikkelijk op te werken, zodra de vonkzender blust!
Men kan dus morse-schrift ontvangen.
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IV. DE EERSTE RADIOLAMPEN (1906 - 1914)
De voorgaande periode werd gekenmerkt door een naarstig speuren naar
steeds gevoeliger methoden om radiosignalen (telegrafie:morse) op te vangen.
Zo ontwikkelde men onder anderen de electrolgtische detector(+ 1900), een
thermische detector(1902 Fessenden), de zeer bekend geworden kristal detecto
ren en niet te vergeten de door Marconi ontwikkelde magnetische detector.
Deze laatste had het voordeel ongevoelig te zijn voor stoten en trillen, iets
waaraan vele andere mank gingen en wat vooral op schepen van belang was !
In 1904 had echter J.A. Fleming (G.B.) een twéé-electrodenlamp (diode) ge
construeerd, gebaseerd op het zogenaamde "Edison-effeet".Zo'n diode (FIG.7a)
heeft een gelijkrichtend effectr waardoor de hoogfrequente golf -treinen kon
den worden omgezet in een pulserend gelijkstroompje, wat een bromtoon in de te
lefoon opwekt.
Het was Lee de Forestf 1906, U.S.A. ), die een derde electrode in de diode mon
teerde en ontdekte dat met zo'n lamp signalen(wisselstroompjes) konden worden
versterkt! Nu konden signalen over zéér grote afstanden worden ontvangen.
Ook kon met zo'n triode(FIG. 7b) een genererende(fluitende) ontvanger wor
den gebouwd, waardoor het signaal nog beter was te horen (Armstrong, 1912).
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De triode stond het zelfs toe, een zelfgenererende opstelling te maken, wel
ke radiogolven kon uitzenden.Het eind van de vonkzender was in zicht!
Nu kon men zeer nauwkeurig de frequentie instellen met spoelen en condensatoren
en het uitgezonden signaal zelfs moduleren met bijvoorbeeld spraak (Marconi 1914)!
In FIG. 4 wordt een zogenaamde golfmeter getoond, welke werd gebruikt om de
golflengte van radiosignalen nauwkeurig te meten. Zij bestaat uit een ontvangstspoel, in serie met een afstembare kring(condensator + spoel) met gevoelige de
tector ( in dit geval twee: een "tikker" én een kristal detector).De golfmeter is
ook bruikbaar als ontvanger.
FIG. 5 toont de typerende uitvoeringsvorm van een glijspoelvariometer. De gro
te spoel is met behulp van twee schuifcontacten af te stemmen en dient om de an
tenne te "verkorten" of "verlengen". Het zo afgestemde signaal wordt geïnduceerd
op de verschuifbare binnenste spoel, welke aftakbaar is, zodat zij, samen met een
variabele condensator op het binnenkomende signaal kan worden afgestemd. Samen met
een kristaldetector en een hoofdtelefoon werd
dit soort toestellen vóór de eerste wereldoorlog door amateurs gebruikt om tijdsignalen en schepen te ontvangen.

TRENCH SET MK II
LOOPGRAAF ONTV,/ZENDER

1917 (G,B.)

Fig. 6.
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V. DE EERSTE WERELDOORLOG 1914 - 1918
De eerste wereldoorlog is alom bekend geworden door de introductie van ver
schrikkelijke oorlogsmethoden, zoals de tank9 de chemische oorlogsvoering, bom
bardementen met vliegtuigen, maar vooral ook door de loopgraventaktiek, De oor
log liep eind 1916 daarin volledig vast en het is vooral de voorsprong van de
geallieerden op het gebied van de radiotechniek geweest, die de loopgravenslag
in hun voordeel heeft doen beslissen!
Tot 1914 werd in beide legers geen radiocommunicatie toegepast waarbij lampen
werden gebruikt. Dit werd anders toen de oorlog uitbrak. Men had grote behoefte
aan een klein, snel te verplaatsen seintoestel voor verkenningsdoeleinden. Tot
die tijd werden de meeste verbindingen via de veldtelefoon gelegd, terwijl er
tussen de hoofdkwartieren en de linies achter het front ook vonkzenders werden
toegepast. Deze waren zwaar en hadden lange en hoge antennes nodig.
Direct in 1914 ontwierp Telefunken een tweelamps-versterker, die kon worden
toegepast achter een detector-ontvanger. De zender was echter nog een vonkzender.
Geheel anders lag de zaak aan de gealieerde zijde. Hier spanden Fransen,
Engelsen en later Amerikanen samen en zij wisten zeer snel een goed bruikbare
combinatie van een lampzender en tweelampsontvanger te ontwerpen!
Deze werden voor het eerst toegepast in de slag om Cambraifnov. 1917) waardoor
de Duitsers volledig verrast werden door de snelheid waarmee het geallieerde
leger kon manoevreren!
Voor deze toestellen werd gebruik gemaakt van de zogenaamde "Franse lamp"(FIG.7c)
een zeer succesvolle constructie die tot lang na deze oorlog als type "R" het
standaardtype voor vele toestelbouwers was.
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In FIG.6 is de C.W.-Trench set MKII afgeheeld, de eerste, geheel transportabe
le zend-ontvanger met lampen die ooit is gebouwd! Zij werkte reeds goed met een
korte draad-antenne over de grond gespannen en was dus ideaal in de loopgraaf.
Alles wat boven de grond uitstak werd immers door de vijand weggeschoten. Dit
toestel bezit één lamp in de zender en twee lampen in de ontvanger, waarvan één
hoogfrequent en teruggekoppeld was geschakeld en de andere als laagfrequent ver
sterker diende. De annodebatterij is in de koffer geplaatst en de lampen zijn
snel te verwisselen via een luikje. Alleen een accu voor de gloeilampen(6 Volt)
en een bobine voor het opwekken van de hoogspanning voor de zend lamp waren bui
ten het apparaat gehouden. Het toestel werkt op een antenne van + 30 meter
nu nog prima en Hilversum is overal in het land duidelijk te ontvangen!
Latere versies van dit toestel bestonden uit een aparte zender en ontvanger
(de MK III) en zijn nog lange tijd in het Engelse leger gebruikt. De zender is
te bewonderen in het Verbindingsmuseum van de Landmacht in Ede.

WECONOMY 3V VOICE AMPLIFIER
ZELFBOUW KRISTALONTVANGER
AMPLION

AR 39.

± 1922 (G.B.)
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VI. AMATEURS AAN HET WERK 1919 - 1922
De periode vlak na de eerste wereldoorlog werd in de meeste landen gewijd
aan de wederopbouw. Er heerste armoede en verslagenheid aan Duitse zijde en ook
de Frauisen en Engelsen hadden het moeilijk. Nederland was gespaard gebleven en
dit zal er mede toe hebben bijgedragen dat Ir. Hanso H. Schotanus a Steringa
Idzerda al op 6 november 1919 officiéél toestemming kreeg een experimentele
zender in gebruik te nemen (PCGG).
In 1914 had hij zijn Technisch Bureau "Wireless" opgericht en produceerde hij
vanaf die datum al radio-onderdelen. In 1918 veranderde hij de naam in "Nederlandsche Radio Industrie". Tezelfdertijd bracht hij ook een mede door hem ontworpen
radiolamp op de markt! Deze lamp, de IDZ, werd door Philips in Eindhoven gemaakt
en betekende de eerste stap van deze gloeilampenfabriek op het terrein van de
radio.
Ook vele andere bedrijven in Nederland zagen nu hun kans. Tijdens de oorlog
had men niet stilgezeten. Doordat door het strijdgewoel alle contacten met het
buitenland waren verbroken, voelde men zeer sterk het gemis aan draadloos con
tact met Indië en met onze koopvaardijschepen.
Daarom werd,onder meer voor reparatie en installatie van scheepszenders en
-ontvangers, in februari 1918 de Nederlandse Sei.ntoestellen Fabriek (N.S.F.)
te Hilversum opgericht .Andere fabriekjes van het eerste uur waren Pope en
Heussenfradiolampen) en de firma's P.M. Tamson, Velthuisen en Versevelt in
den Haag of Boosman en Smith Si Hooghoudt in Amsterdam.
Onder invloed van vooral de regelmatig terugkerende muziekuitzendingen tussen
1919 en 1924 ontwikkelde zich in Nederland en Engeland een ware radio-rage.
Iedereen wilde die muziek weleens horen, welke al honderden kilometers door de
aether had afgelegd! De omroep was geboren.
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Aanvankelijk met een zelfgebouwde kristalontvanger, dan al snel met een
één of twee-lamper, werd tot laat in de avond naar de "Soirée Musicale" geluis
terd. Eerst met de koptelefoon, maar zodra het huishoudgeld het toeliet, werd een
2-lampsversterker gekocht en kon een echte luidspreker worden aangesloten. In
feite was zo'n hoornluidspreker niets anders dan een nogal groot uitgevallen te
lefoon met de hoorn als klankversterker.
In FIG.8 is de combinatie van een zelfgebouwde kristal-ontvanger (in de vorm
van een huisje!) samen met een commerciële drielampsversterker en hoornluidspre
ker getekend. De versterker is van het Engelse merk WECOPHONE en paste de bekend
geworden miniatuurlampjes"Weco-valve" toe ( FIG.7d).De luidspreker is de kleinste
uitvoering die Amplion op de markt bracht.
Een ander typisch voorbeeld van radio-amateurisme vlak na de wereldoorlog is
het door een enthousiast knutselaar gebouwde 5-lamps ontvangapparaat in FIG.9.
De kast bestaat uit massief eiken planken en de onderdelen van de radio zijn voor
een groot gedeelte afkomstig van gesloopte Duitse en Franse legerapparatuur.
Vlak na iedere oorlog immers ontstaat er een surplus aan materiaal, waarvan ama
teurs dankbaar gebruik maken.
De Nederlandsche Radio Industrie bouwde wél complete toestellen, maar die wa
ren alleen door de zeer wel gestelden te betalen. Het waren overigens juweeltjes
om te zien en zeer degelijk van constructie. Schalen en knoppen werden uit vol
materiaal gedraaid en gefrast en met de hand gegraveerd! Deze toestellen uit mes
sing en eboniet bleken onverslijtbaar. Als voorbeeld is in FIG.10 de N.R.I. tweelamps-versterker getekend, type L.F.B.(1922). Het serienummer is 5701, maar
Idzerda nummerde al zijn toestellen dóór. De versterking was 400 x en de prijs
met twee Philips D II lampen bedroeg f. 150,—

.
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Zoals reeds is opgemerkt, waren het vooral de amateurs die de stoot heb
ben gegeven tot de omroepontvanger, zoals we die nu kennen. In eerste instan
tie was het natuurlijk vooral het nieuwe wat trok. Maar toen dit schokeffect
wat was verdwenen, begonnen de meesten zich toe te leggen op het verbeteren
van hun apparatuur. Dit was natuurlijk een prachtige gelegenheid voor de han
del en in alle kleine steden in Nederland werd de ene na de andere"radiowinkel"
opgericht. Vaak waren het electriciteitswinkels, die nu ook radio’s en onder
delen gingen verkopen. Maar omdat de kant en klare toestellen niet algemeen ver
krijgbaar waren en bovendien peperduur, gingen steeds meer handige kooplieden er
toe over zelf hun toestellen te bouwen om deze onder hun eigen naam aan de man
te brengen.
Er moeten honderden kleine radiofabriekjes zijn geweest in Nederland in de
jaren twintig. Sommigen maakten misschien slechts twintig toestellen, anderen
enkele honderden. De meesten waren zo klein, dat ze alleen in de plaatselijke
pers adverteerden en ze zijn nu totaal in de vergetelheid geraakt: merken als
Duco, Hako, Unigro en Mini Max.
Pas tegen 1923, toen de radio-omroep definitieve en serieuze vormen ging aannemen,
kwamen de grotere en betrouwbare merken als Marconi, Ducretet en in Nederland
N.S.F. en Versevelt met grotere series lager geprijsde toestellen op de markt.
Minder technisch geschoolde mensen(want als amateur moest men bijna alles zelf
maken aan zijn radio) kregen toen ook de kans zo’n ontvanger te verwerven. Dat
er dan toch nog grote problemen waren met de bediening, behoeft geen betoog. Bij
na elk onderdeel immers aan zo’n ouderwets toestel is te variëren: elke lamp
bezat een lamp-weerstand, elke kring een afstemcondensator enz • •
Meestal installeerde de handelaar het toestel in de woonkamer, voorzag het
van antenne en aardleiding, sloot alle batterijen en de luidspreker aan en stem
de het geheel af op de belangrijkste zender. Was er iets mis, dan werd hij erbij
geroepen!
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Twee fabriekstoestellen van het eerste uur uit deze periode worden getoond in
de FIGUREN 11 en 12. De P.Rousel, type PR- 4b heeft het fabricagenummer IV!!
Inwendig ziet het toestel er ook niet naar uit,dat het in een grote fabriek is
gebouwd. De spoelen zijn gewikkeld op bruin kartonnen kokers!Het buitenaanzicht
echter is zeer solide en dat was wat de klant zag ! Dit soort praktijken komen
we ook nu nog tegen; kijkt u er de "cash and carry" advertenties maar op na!
Geheel anders staat het ervoor bij de 2-lamps ontvanger type V-2 van de be
roemde Marconi-fabrieken. Samen met de tweelamps-versterker NB-2, die in een iden
tiek kastje was gebouwd, zorgde dit toestel voor de popularisering van de radio
in Engeland.
Met dit toestel werden de concerten van Idzerda beluisterd, alsmede die van
de in 1922 opgerichte BBC-zender 2 LO(London). Deze toestellen blonken uit door
hun professionele constructie, waarbij duidelijk de jarenlange ervaring, die de
Marconi-Company op dit gebied had opgebouwd, is te herkennen.Toch vielen de electrische eigenschappen van deze reflexontvanger erg tegen. De gevoeligheid was
niet groot en van selectiviteit was geen sprake.
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Dit is waarschijnlijk het gevolg van een nogal"bizarre" methode van afstemmen
door middel van schepvormige platen tegenover de vlakke, verwisselbare spoelen.
In die jaren was dat echter nog niet van zo'n groot belang• Ontvangst van één
zender was meestal voldoende en vergelijken met andere merken of type ontvangers
was zó ingewikkeld, dat dit alleen in het laboratorium betrouwbaar zou gelukken!
Deze Marconi-ontvangers zijn in Nederland echter niet of nauwelijks verkocht.
De exemplaren, die men nu bij verzamelaars vindt zijn de laatste jaren uit Engelang meegenomen. De Engelse ontvangers zijn herkenbaar aan het zogenaamde BBCembleem, een kenmerk dat bescherming moest bieden aan de Engelse markt tegenover
de import uit goedkope landen(o,a. Nederland!)
In dit BBC-kartel waren de grotere radiofabrieken samen met de Engelse PTT
(General Post Office) verenigd en elke radio die in Engeland werd verkocht, moest
door het BBC-laboratorium worden getest om te worden vrijgegeven. Ze kre
gen dan een licensienummer(GPO-nummer) wat onder het BBC-transfer werd geplakt.
Het GPO-nummer voor de V-2 is 2001 (later 0175 voor de V2-A), dat voor de
NB-2 is 3104.

I
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VII, RADIO IN POLITIEK VERBAND 1925 - 1926,
De periode na 1923 kenmerkt zich niet alleen door een snelle opeenvolging van
technische verbeteringen aan het toestel, Nee, ook mensen die niet technisch georiënteerd zijn of niet als hartewens het luisteren naar radioconcerten met bliksemstoring hebben, gaan plotseling een grote aandacht voor het fenomeen radio ver
tonen.
Het blijkt alras, dat deze interessen hun grondslag vinden in de politieke of
geestelijke overtuigingen van de bewonderaars, Is er geen béter propagandamedium
denkbaar dan de aether? Via de aether kan men in alle hoeken en gaten van de Hol
landse samenleving dringen,Zorg er alleen voor, dat iedereen een toestel heeft,
De grote politieke verdeeldheid van de Nederlandse maatschappij wordt de oorzaak
van de enorme inspanningen die wij Nederlanders op dit gebied hebben gepleegd.
Na de geslaagde uitzendingen van Idzerda, kwamen er in ons land nog een 6-tal
zenders bij, zoals Middelraad in IJmuiden, Smith en Hooghoudt in Amsterdam en die
van de N,S,F, in Hilversum, Het waren alle zogeheten proefzenders en de hoge kos
ten die aan het bedrijven hiervan waren verbonden, noodzaakten de eigenaars op den
duur ermee te stoppen.
Alleen de zender van de N,S,F, bleef bestaan. Op voorstel van deze fabriek werd
in 1924 het H.D.O.-commité opgericht(H,D,0,=Hilversumsche Draadloze Omroep)welke
als doel had om uitzendingen te organiseren van ontspannende, leerzame, gods
dienstige, politieke of ethische aard,De zender werd daarvoor gratis ter beschik
king gesteld, De kosten van de uitzending zelf, zoals die van de artisten, moes
ten via vrijwillige bijdragen door de luisteraars worden gedekt.

RIDDERHOF & VAN DIJK 0-V

1924 (NL)
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Kort na het optreden van de H .D. O. ontstond in orthodox-protestante kringen de
wens, zelf omroepprogramma's samen te stellen. Hieruit ontstond in december 1924
de N.C.R.V., welke omroep tegen betaling de beschikking over de N.S.F.-zender
kreeg op woensdagavond.
Dit voorbeeld werd gevolgd door de katholieken. De eerste uitzending van de
K.R.O. vond plaats op 24 november 1925 en de dinsdagavond werd voor deze vereni
ging gereserveerd. De V.A.R.A. ( Vereniging Arbeiders Radio Amateurs) kreeg op
7 november 1925 de beschikking over de zaterdagavond. Tenslotte meldde de Vrijzin
nig Protestantsche Radio Omroep(V.P.R.O.) zich aan en kreeg vanaf 30 mei 1926 de
beschikking over de zondagmorgen of-middag(beurtelings). De resterende zendtijd
bleef natuurlijk onder beheer van de H.D.0 • / welke evolueerde via de A.N.R.O,
naar de huidige A.V,R.0 • • De A.V.R.O. is dus onze oudste omroepvereniging.
We laten hier verder de onderlinge strijd, die deze jonge verenigingen voerden,
buiten beschouwing. Dat zou te ver voeren. Hun streven was duidelijk:méér zend
tijd. Ook in de huidige aether is deze spanning nog duidelijk waarneembaar! Maar
mét het ontstaan van de omroep was de voorwaarde geschapen voor een explosieve ont
wikkeling van de radioindustrie! En nergens kan dit beter mee worden geïl
lustreerd dan aan de hand van de ontwikkeling van het radio-ontvangtoestel zelf.
Terug naar de techniek dus.

*
38

DUCRETET A4
HENRY NEFKENS

1924 (F)

a'fRT

39
In de periode, vlak na de oorlog was het geld schaars. Dit dwong de men
sen klein te beginnen bij de aanschaf van een radio. Zij die niet in staat
waren een kristal-ontvanger of een versterker zelf te bouwen, zochten zoiets
bij een handelaar. Rond 1923 begon de gevestigde radio-industrie daar op in te
spelen. Vóór die tijd immers hield men zich voornamelijk bezig met commer
ciële en militaire opdrachten. Maar nu zagen bekende instrumentenfabrieken de
kans schoon in deze nieuwe markt te duiken. Bekende voorbeelden hiervan zijn
bijvoorbeeld in Engeland:Pye en ook Gambrell Bros. Van deze laatste wordt een
voor deze tijd (1923) kenmerkende toestelcombinatie getoond in FIG. 13.
Zo'n toestelcombinatie is te vergelijken met de huidige stereotorens! Links
ziet men de tuner, in het midden de detector en rechts een drielamps verster
ker, waarop de luidspreker werd aangesloten. Men begon met de aanschaf van de
detector-ontvanger en een koptelefoon en kon vervolgens uitbreiden naar wensi
Dit soort opstellingen was ook zeer populair in Duitsland, waar men het een
"D-Zuga noemde. Ook waren losse plateaus in de handel, waarop bijvoorbeeld een
lampvoet met weerstand of een spoelhouder waren gemonteerd. Alles was van aansluitschroeven voorzien en dus gemakkelijk achter elkaar te plaatsen. Zo kon
men zijn eigen D-trein maken.
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In FIG. 14 wordt een toesteltype getoond, dat het meest populair genoemd mag
worden in Nederland. Het betreft hier een vier-lamps "Koomans". Deze naam is
hier ten lande sterk ingeburgerd geraakt, nadat Dr.N. Koomans rond 1923 een sche
ma publiceerde van een eenvoudig te bedienen tweelamps-toestel met goede ontvangst-eigenschappen. Dit schema was niet zijn eigen vinding, zoals weleens
wordt verondersteld. Het was in de radiotechnische literatuur al langer bekend.
Het bestaat uit een antennekring(linkse spoel en condensator) met hoogfrequentversterkerlamp; een als sperkring geschakelde middelste spoel met tweede con
densator met daarachter de teruggekoppelde detectorlan,p(derde, kleine spoel).
Later werd meestal nog 2-lampen laagfrequent versterking toegevoegd, zodat het
geheel luidspreker-ontvangst gaf, De afgeheelde Ridderhof van Dijk (Zeist) type 5
is exact volgens dit systeem gebouwd. De kast is van massief eikenhout en de
ebonieten frontplaat is iets hellend opgesteld om de bediening te vergemakke
lijken. Ook dit laatste is typerend voor de periode 1923 - 1926,
Niet anders, maar eigenzinniger,is de constructie van vele Franse radio’s.uit
deze tijd, In FIG, 15 is de bekende Ducretet - A4 afgeheeld, gebouwd volgens het
"keukentrapjes-model", Deze bouwwijze had voordelen in verband met de opstelling
van de spoelen en condensatoren, De verbindingen konden zeer kort gehouden worden.
Overigens is het schema ongeveer gelijk aan dat van Koomans, met het verschil,
dat de spoelen vast zijn opgesteld(de centrale spoelhouder bevat twee gekoppelde
wikkelingen) en de terugkoppeling geschiedt via een in serie met de terugkoppelspoel geschakelde condensator. Dit toestel is oorspronkelijk in Nederland inge
voerd, gezien het merkplaatje "Henri Neefkens, Amersfoort", de bekende Peugotdealer voor Nederland!
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Rond 1925 was het radiotoestel in vele huiskamers geïntroduceerd. Dit
was, zoals beschreven, vaak met stukjes en beetjes gebeurd. Vader had zijn
oogappel steeds verder uitgebreid en deze stond nu op een tafeltje bij het raam.
in de"nette"kamer, waar alléén het bezoek werd ontvangen; een warwinkel van dra
den, spoelen, lampen en accu's. Dat was wel een doorn in het oog van iedere net
te huisvrouw! Het werd een "stofnest".
Ook dit begreep de bloeiende radio-industrie en alras kwamen er betaalbare,
maar vooral complete toestellen op de markt, die waren ondergebracht in juweeltjes
van kastjes. Geheel aangepast aan het toenmalige interieur, dat meestal bestond
uit glanzend gepolitoerde mahonie(Engeland) of eiken(Nederland) meubelen. Ook no—
tenhout was in zwang.
Een mooi voorbeeld van zo'n cabinetontvanger is de Dunham 3-lamper(FIG• 16).
De onderdelen zijn allen verstopt achter de frontplaat. De lampen kan men nog
zien gloeien achter de messing roostertjes bovenin. Onder het toestel is een
bergruimte voor accu en batterijen. Bovendien kan het toestel worden afgesloten
met twee keurige deurtjes, voorzien van een slot. De stijl is klassiek en het
uiterlijk maakt nu nog indruk op allen die het zien!
Voor de kleine man(in die tijd nog oneerbiedig arbeider genoemd)kwamen er
nu ook mogelijkheden. Vooral de VARA in Nederland ijverde voor een door haar ge
steld ideaal: iedere arbeider een radio! De grondgedachte voor de "volksontvanger"was gelegd, een idee dat pas goed gerealiseerd werd in de dertiger jaren on
der het Hitlerregime. Toen werden immers miljoenen"Volks-empfanger" door alle
Duitse fabrieken geproduceerd tegen ongelofelijk lage prijzen.
Maar nu terug naar 1925, toen de VARA voor haar leden een toestel liet ont
werpen door de N.S.F. in Hilversum. Dit toestel is ook bekend onder de naam
N.S.F.- VI, wat slaat op één-lampsvariometer-ontvanger• Gebouwd volgens het
principe van antenneafstemming met een variometer en een teruggekoppelde annode-
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kring met vaste condensator, wist men een dure afstemcondensator uit te sparen!
Het werd geleverd in mahonie of eiken kastjes. Er zijn echter hooguit 200 van ge
maakt. De arbeider in de twintiger jaren was nog niet zo ver1 (FIG.17)
Een gefortuneerde amateur moet het toestel in FIG% 18 hebben gebouwd. Gefor
tuneerd , omdat alle onderdelen van hetzelfde merk zijn (Bell-Edison). Het be
treft hier een 4-lamper, welke gebruik maakt van drie variometers. Deze variabe
le kogelspoelen waren in het midden der twintiger jaren zéér populair, maar
verloren later de aandacht, omdat de bereikbare selectiviteit niet optimaal was
over het gehele afstembereik (200-3000 meter!) Toen er meer zenders in de aether
kwamen, kreeg men steeds meer last van het noverlappen9 van de stations.
De frontplaat is gemaakt van een stuk eboniet met blokmotief, een nieuwtje in
die tijd. De montage van de onderdelen geschiedde op een houten bodemplank. Zo
doende kon worden voorkomen, dat teveel onderdelen werden bevestigd op de front
plaat (zoals bij de Koomans) wat ook gunstig was tegen het "handeffect", Dat
is het gillen van het toestel, als men in de buurt komt. Ook was het voor de
zelfbouwer gemakkelijker de lampvoeten en condensatoren met kleine houtschroefjes
op deze plank te monteren en dan de draden te bevestigen, in plaats van de precie
ze plaats op de frontplaat te bepalen. De kans was immers groot dat iets niet goed
stond opgesteld en moest worden gewijzigd, waardoor de mooie frontplaat werd
ontsierd door gaatjes!
Ook streefde men naar eenvoud in de bediening. Alle variabele gloeidraadweerstanden werden nu op de grondplaat gezet en éénmaal ingesteld.
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Een ander zelfgebouwd apparaat is deze toroïd-spoelen-ontvanger. Het is
weer gebouwd volgens het Koomans-schema, echter met een extra trap hoogfre
quent versterking ervoor geschakeld. Omdat een toestel dan sterk de neiging
krijgt om te gaan genereren(^onstabiel worden) is het nu noodzakelijk de spoe
len verder uit elkaar te plaatsen of af te schermen met bijvoorbeeld koperen
bussen (Kooi van Faradag). Deze laatste methode werd pas na 1927 geïntrodu
ceerd , toen de lampen zoveel versterking gingen geven dat men hier niet meer
onderuit kon. De spoelen die in dit toestel zijn verwerkt, gaven echter ook geen
problemen, omdat zij zó zijn gewikkeld, dat de magnetische krachtlijnen binnen het
spoellichaam blijven! Zo'n toroldspoel is eigenlijk een lange en dunne éénlaagswikkeling die is rondgebogen (zie FIG. 19b).
De kast is uitgevoerd met glazen deksel en zijpanelen, zodat men de keurige
constructie kan bewonderen. Het toestel moet ergens in de buurt van Oisterwijk
zijn gebouwd, waarschijnlijk door een handelaar en deed dienst in een nonnen
klooster aldaar.
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Het neusje van de zalm in 1926 moet deze (FIG. 20) Gecophone BC 8000 zijn
geweest'• In dit toestel werden acht lampen toegepast en het kostte danook
rond ƒ.600,—! (ongeveerƒ10.000,— nu).
Ook het ontvangstprincipe was aangepast aan de nieuwe eisen van die tijd:
meer selectieviteit was bittere noodzaak om alle zenders ongestoord te kunnen
ontvangen. Een principe dat in 1919 al bekend was, wordt nu toegepast: de frequentietransformatie volgens Armstrong. Hierbij wordt het ontvangen signaal,
dat via een draaibare raam-antenne binnenkomt(géén antenne nodig) in de eerste
lamp gemengd met een hoogfrequent signaal, dat met een aparte triode in het toe
stel zelf wordt opgewekt (oscillator). Daardoor ontstaan een som- en een verschil-frequentie-signaal(fl + f2) en (fl - f2).
Stel dat men een zender wil ontvangen die werkt op 1000 kHz, dan stemt men
de locale oscillator af op 900 kHz en de ontvanger op 1000 kHz. De verschilfrequentie is dan 1000-900= 100 kHz. Dit signaal van 100 kHz wordt dan toege
voerd aan een hoogfrequent-versterker, die vast is ingesteld op deze 100 kHz.
In deze ontvanger bestaat deze versterker uit drie lampen! De versterking is
dus enorm. Bovendien neemt de selectiviteit op deze wijze enorm toe.
Daarna volgt de normale wijze van detectie met een triode en de tweelamps
laagfrequent-versterker(rechterdeel toestel). Het nadeel van deze ontvangers in
de praktijk bleek het moeilijk opzoeken en afstemmen van de zenders, veroorzaakt
door het niet gelijklopen van de kringen van ontvanger en oscillator.
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Na 1920 verlaten de Engelsen en Amerikanen dit principe weer, alleen de Fran
sen houden vast(!) aan deze in feite hetere methode en variaties duiken op onder
namen als:tropadgne, ultradgne, strobodgne en modulateur bigrille.
Een prachtig uitgevoerde ontvanger volgens het superbe terodgne principe is de
in FIC.21 afgeheelde Berjoan. Het is een 5-lampstoestel, waarbij de eerste lamp
een duhhelroosterlamp A44IN is. Het hulprooster dient om het oscillator-signaal
in deze ontvangstlamp te brengen. Het toestel moet nog met twee afstemknoppen
worden bediend.
Pas later(rond 1932, Landon en SVeen) wist men een methode te ontwikkelen
voor éénknopsbediening en de "super-heterodgne" wordt als zodanig nog steeds in
alle huidige A.M.-ontvangers toegepast!
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VIII, RADIO'S IN ALLE HUIZEN 1927 - 1930
In 1927 vindt voor het eerst weer een doorbraak in de radiotechniek plaats.
Deze doorbraak is vooral het gevolg geweest van het actieve speurwerk, dat de
grotere lampenfabrikanten zoals Philips zich getroostten.
Zo ontdekte Tellegen in Eindhoven, dat het mogelijk was de lastige roosteranode capaciteit te verlagen, door tussen deze beide electroden een schermrooster te plaatsen, dat men aan "aarde" kon leggen. De versterkingsfactor van de
triode lag tussen de 3 en 30, maar met de nieuwe tetrode kon dit worden opgevoerd
tot 150 a 400 !
Een andere belangrijke vordering op lampengebied was de introductie van een
door wisselstroom te voeden gloeidraad. De ellende met accu's was verleden tijd.
De toestellen konden direct op het lichtnet worden aangesloten. Niet alle merken
waren echter in staat deze nieuwe vindingen direct te gebruiken. Het klassieke batterijtoestel bleef nog een tijdje in zwang. Een voorbeeld van zo'n ontvanger is de
in FIG. 22 afgeheelde 4-lamps Lemouzy (F). Dit merk was ook in Nederland zeer
bekend.
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Een andere uitvoering, die na 1926 zeer populair werd, was de radio in trans
portabele vorm: de "portable?.Vooral in Engeland werd veel gepicknickt en men
nam dan vaak een grammofoon meel Nog mooier was het natuurlijk, om een radio
te kunnen laten spelen en zo te genieten van al wat mooi is in het leven.
De eisen, die gesteld werden aan zo'n ontvanger waren een stoorvaste en dege
lijke kast en een simpele bediening. Dit kwam dus neer op éénknopsbediening.
Geheel aan deze eisen voldeed de in 1928 door Pye op de markt gebrachte por
table type 25(FIG.23). Het is een 5-lamps rechtuit met ingebouwde raamantenne.
De éénknopsbediening is verborgen achter een luikje. De kast is rechthoekig en
zonder lijstwerk, dus gemakkelijk mee te nemen in de auto. Opmerkelijk is het
motief, dat in het front is uitgezaagd en dit toestel kan dan ook als trendset
ter worden beschouwd voor de toepassing van de Art-Deco-stij 1 op radiokasten.
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Maar nu terug naar de reeds noemde vorderingen op radiolampengebied.
De introductie van de zogenaamde wisselstroom-tetrode maakte het mogelijk
eenvoudig te bedienen ontvangers te bouwen. We mogen het als een eer be
schouwen, dat het wederom een Nederlander was, Anton Philips, die deze ont
wikkeling onderkende en besloot om zo'n toestel in grote series te gaan bouwen.
Dit eerste Philips-toestel, de 2501 (FIG.24) was direct een schot in de
roos en werd snel populair. Helaas was het plaatstroom-gedeelte (type 372)
nog buiten het apparaat gehouden. Nadat dit in 1928 met de introductie van de
2514 was gecorrigeerd, liep deze drie-lamper bij tienduizenden van de band!
Het kleine zwarte kastje kreeg de bijnaam "roggebroodje", maar dit pittige
ontvangertje bleek ongevoeliger voor de tijd als die naam doet vermoeden: tij
dens de tweede wereldoorlog werden er nog duizenden van door de bezetter in be
slag genomen!
Na het succes van de 2501 werd in Eindhoven pas goed gerealiseerd, hoe
profeitelijk de radiohandel kon zijn• Met grote ijver startte men in 1928 de
productie van een topmodel, de 2511. Dit toestel, een 4-lamps en geheel gevoed
uit het lichtnet (wisselstroom) voldeed aan alle toen te stellen eisen. Het
bezat echte éénknopsafstemming, mogelijk gemaakt door de zeer precies ge
construeerde drie-voudige afstemcondensator en waardoor tevens de selectivi
teit enorm was toegenomen. Een kind kon het bedienen en vader kon het op slot
draaienl Een sleuteltje steekt midden in 't front en kon de schakelaar en het
deksel blokkeren.
De kast werd simpel gehouden en gemaakt van in wortelnotenmotief gespoten
hardpapieren platen, welke in een metalen lijstwerk konden worden geschoven.
Zo kon de radio gemakkelijk worden bereikt bij een service-beurt. Maar dat was
niet snel nodig, gezien het grote aantal van deze ontvangers dat nu nog goed
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spelend bij vele verzamelaars staat opgesteld, terwijl de fabrieksverzegeling
nog aanwezig is. Dat wil zeggen dat de condensatoren, die werden toegepast,van
zeer goede kwaliteit waren. Iets wat bij vele latere modellen niet het geval
was.
In Duitsland heeft het radio-gebeuren wat achtergelopen op de "rest" van
de wereld. Dit vond zijn oorzaak onder andere in het feit, dat het radio-amateurisme in dit land tot 1524 verboden was! Pas na die datum zijn grote firma's
als Telefunken, Siemens en Lorenz zich op omroepontvangers gaan toeleggen.
We zien danook, dat pas na + 1933 de Duitse toestellen kunnen wedijveren met
de Engelse, Nederlandse of Franse constructies. Kenmerkend voor de Duitse ont
vanger is echter wel steeds het doelbewust zuinig gebruik van materiaal.
Daar waar mogelijk, werd het goedkope (maar kwalitatief goede) hardpapier als
isolatiemateriaal gebruikt. Rond 1928 werd zelfs al een soort "printplaattechniek" toegepast, waarbij de onderdelen verend werden geklemd tussen con
tact j es van fosforbrons, welke op hun beurt onderling waren verbonden met
dunne messing stripjes. Zo'n chassisplaat was weer van hardpapier, evenals de
mica-afstemcondensator en de spoelhouder.
Een mooi voorbeeld van een zeer eenvoudig gehouden toestel volgens deze tech
niek is de Huth - E 82W(FIG.25 )m Dit 2-lamps wisselstroom-toestelletje is on
dergebracht in een ijzeren kastje en is de beschouwen als een voorloper van
de latere Volksempfanger.
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Dat het in Duitsland ook wel anders kon, als men maar betaalde, laat
FIG.26 zien• Deze Telefunken 90 W is een 5-lamps rechtuit voor wisselstroomvoeding. Het apparaat kostte in 1929 ƒ. 475,— zonder luidspreker.
Het is echter ouderwets ten opzichte van de Philips 2511 uit hetzelfde jaar.
Het bezit namelijk nog twee trappen hoogfrequent versterking met triodenl
Ook de afstemcondensator is niet geschikt voor éénknops-afstemming. Met
de schuiven links en rechts onder kon men de secties bijregelen, door de
vaste platen draaibaar op te stellen.
Overigens zijn aan dit toestel kosten noch moeite gespaard. De indrukwek
kende massief mahonie kast is uitgevoerd in het zogeheten "lessenaarmodel".
Dit vergemakkelijkte het zicht op de afstemschaal, die wordt bediend via
een gekartelde rand erlangs• De spoelen zijn echter normale cglinderspoelen,
geplaatst in zeer ruimte koperen afschermbussen. Een grammofoonaansluiting is
met aparte sterkteregelaar uitgevoerd en ook de terugkoppeling moet nog met
de hand worden geregeld. Toch kunnen ook nu nog alle lange golfzenders in Rus
land gescheiden worden ontvangen op een antenne van 40 meter lengte.
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ERRES

KY 108

1929 (NL)

Fig. 27.
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Een merk dat in Nederland een geheel eigen plaats inneemt is Erres, De
reclameslogan is dan ook: "Er is maar één Erres! ", Deze naam is gevormd uit
de initialen van R.S, Stokvis, een grote technische handelsonderneming. Reeds
in 1923 werden toestellen onder deze naam op de markt gebracht, maar deze
zijn van het fabrikaat N,S,F
Nadat Stokvis in 1930 de bekende radiofabriek van Van der Heem & Bloemsma
onder haar controle kreeg, werden de toestellen van dit merk verhandeld onder
de naam Erres Radio, Ook Philips participeerde in het kapitaal van deze Haag
se radiofabriek, die in 1926 werd opgericht.
Tot 1933 hadden de toestellen een zeer eigen karakter, De kasten werden ont
worpen door de bekende kunstenaar Otto van Tusschenbroek, en het chassis be
stond uit een hardpapieren plaat waarop alle onderdelen volgens de Duitse me
thode waren bevestigd. Na 1933 werden echter steeds meer Philips onderdelen en
constructies toegepast, Een mooi voorbeeld van een typische Erres Radio is de
KY 108, ook wel "Zanger aan de wand" genoemd, omwille van zijn kleine bouwdiepte. Daardoor kon deze ontvanger op een smalle plank worden geplaatst.
Massief eiken kast met metalen frontplaten, craquelé gelakt,(FIG,27)
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IX. DE MOEILIJKE JAREN NA DE MALAISE 1931 - 1934
Na het instorten van de kapitaalmarkt (Wallstreet, 1929) kreeg ook de
bloeiende radio-industrie het plotseling zwaar te verduren. In 1930 zien
nog vele nieuwe modellen het daglicht, maar deze moeten daarvóór reeds zijn
ontwikkeld.In 1931 ligt alles bijna stil. Rond deze tijd zijn het eigenlijk
alleen nog de goedkopere modellen, die in enige aantallen verkocht worden.
Vele bedrijven en vooral de kleinere zaken die kleine series dure toestellen
fabriceren, gaan failliet of worden door de groten opgekocht♦
IJverig wordt nu gezocht naar goedkopere productiemethoden. Deze worden
gevonden in onder anderen de bakelieten kast (uit één stuk geperst); uit
voeringen met minder lampen en minder luxe onderdelen. De afstem-condensator wordt bijvoorbeeld niet meer van vernikkeld messing gemaakt, maar van
aluminium en ijzer• Het vercadmiumde ijzeren chassis doet zijn intree•
Een nieuwe weg werd ingeslagen, welke sindsdien niet meer is verlaten: de
onderdelen moeten steeds kleiner worden(minder materiaalkosten) en in gro
tere aantallen automatisch worden geproduceerd. Hiervoor is veel research
nodig, waarvan de kosten echter ruimschoots worden terugverdiend in de daarop
volgende productie. Vanzelfsprekend konden alleen de zeer grote bedrijven
deze wedren volhouden. Het gevolg is echter geweest, dat het radiotoestel
decennia lang gelijk in prijs is gebleven, terwijl de waarde van de guldendevalueerde! Immers, de Philips 932A kostte in 1931 f.159,50, welke prijs
we nu ook nog betalen voor een eenvoudige huiskamer-ontvanger! Een voorbeeld
van zo'n crisisradio is de Lissen type 8014 uit 1931. De kast is geperst
uit bruin bakeliet, de toegepaste techniek is ronduit goedkoop te noemen
(FIGk28). De bedieningsknoppen voor afstemming en volume bevinden zich aan de
achterzijde!

66
/*ulH

N.S.F, HILVERSUM - .3

1929 (NL)
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Nog ontworpen in de "goede" tijden is de N.S.F.-Hilversum 3•
In FIG.29 is dit toestel afgeteeld, samen met een Philips schaalluidspreker. Het bouwjaar van deze 3-lamps-ontvanger is 1929/30 en veel constructiedetails wijzen op de nauwe banden tussen N.S.F. en Philips • •
In 1927 had Philips de W.S.F. fabrieken overgenomen en in Hilversum
zijn de eerste Philips radio's ook mede ontworpen• De overeenkomst tus
sen deze N.S.F.-H3 en de Philips 2501 is danook niet toevallig. De kast van
de eerste is echter van eikenhout en doet veel luxer aan. Latere //.S.F. toestellen zijn altijd Philips-toestellen geweest, in een ander jasje ge
stoken. N.S.F. was vooral in Nederlandsch Indië een zeer populair merk. De
echte N.S,Fm-fabriek in Hilversum ging zich echter weer toeleggen op de fa
bricage van professionele apparatuur, zoals scheepszenders en -ontvangers.
Het toestel is, net zoals de 2514, gebouwd met de lampen E442(hoogfrequent
tetrode), de E415 als triodedetector en de B443 als eindlamp(tetrode). De pri
maire en secundaire kring moeten nog afzonderlijk worden ingesteld, terwijl de
geluidssterkte via de E442 wordt geregeld, waardoor een "onzeker" gevoel ont
staat• Samen met de noodzaak de terugkoppeling zeer precies in te stellen, was
de bediening niet eenvoudig.
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In Europa en vooral in Nederland, bemerkte men weinig van een Ameri
kaanse invloed op het radiogebeuren. Wel werden in België en Frankrijk en
in de meer oostelijk gelegen landen als Hongarije,veel Amerikaanse radiolampen toegepast. Naar Philips had toen al in Europa een vaste greep op de
markt. Deze werd in Duitsland vooral gedeeld met Telefunken en in Engeland met
o.a. Marconiphone (Osram).
De constructie van Amerikaanse ontvangers verschilt geheel van die van de
Europese! Dit vond vooral zijn oorzaak in het feit, dat in Amerika alle lam
penfabrieken dezelfde standaard-typen bouwden. Zo konden deze zeer goedkoop
worden geproduceerd en het toestel-ontwerp werd hierdoor weer beïnvloed.Men
paste snel een extra lamp toe, om een kritische schakeling te omzeilen.
De in FIG.30 afgeheelde Majestic type 20(1931) is er een sprekend voorbeeld
van. Het toestel is vergelijkbaar met een Europese middenklasser met 4 lampen
(super). Dit toestel bezit echter 7 lampen in het ontvangstgedeelte. De con
structie is zeer simpel en bevat een, via een transformator gestuurde, balansuitgangstrap met twee trioden. De kast is kenmerkend voor de periode 1930 1933 en deze stijl wordt wel de "cathedral-style" genoemd
In dezelfde stijl is ook de Philips 834A (1933) uitgevoerd. Philips
bouwde toestellen in deze opvallende vormen tussen 1931 en 1934. De in FIG.30
afgeheelde ontvanger is zeer populair geweest en was een tweekringsrechtuit.
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In België heeft Philips altijd weinig te vertellen gehad.
Hier was vooral het merk S.B.R. (Société Beige de Radiotechnique) erg popu
lair. Deze firma richtte zich in haar constructies eerst op de Engelse lampen
(bv% DPT), tussen 1931 en 1933 op Philips en daarna uitsluitend op Ameri
kaanse typen.
Het hier afgeheelde toestel (FIG.31) is uiterlijk een getrouwe copie van
duurdere Amerikaanse toestellen met een staande kast. Deze kast is een net
stukje meubelmakerswerk en zal goed hebben gepast in de toenmalige klassie
ke interieurs. De ontvanger is een 6-lamps superheterodyne met bandfilter
ingang. De schaal is een vertikaal geplaatste celluloid band, waarop reeds
de golflengten zijn af te lezen. Dit in tegenstelling tot de Philips-ontvangers uit die tijd, die nog het ouderwetse principe van een in graden ge
ijkte schaal bezaten. Er werd dan een aparte kaart met de plaatsen van de
zenders meegeleverd.
Er werd dan een aparte kaart met de golflengten en plaatsen van de zenders
meegeleverd.
De drie knoppen op het front dienen respectievelijk voor volume, afstemming
en als pick-up aan/uit schakelaar. De golflengte-schakelaar bevindt zich aan
de rechter zijkant van de kast. De luidspreker is van het electrisch bekrach
tigde electrodynamische type, waarbij de spoel van de bekrachtiging als smoorspoel voor de voeding wordt gebruikt. De gloeidraden van de lampen zijn in se
rie geschakeld: 6 x 16 Volt = 96 Volt. Dit was in België een populaire uitvoe
ringsvorm, omdat het soort lichtnet van plaats tot plaats verschilde. Vooral
110 Volt gelijkstroom en 220 Volt wisselstroom waren populair. Met behulp van
een instelbare draadgewonden weerstand kon het toestel op elk type lichtnet
worden gebruikt.
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VARABAND '33

BOUWDOOS

1933 (NL)
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Deze Vara-band •33 (FIG. 32) is een prachtig voorbeeld van een van de vele
radiobouwdozen uit deze tijd. Omdat de radio duur was en de tijden slecht, be
stond er grote behoefte om zelf te bouwen,Zo kon men veel geld besparen en was
men tevens nuttig bezig.
De omroepverenigingen speelden handig in op deze behoefte, het waren ware
knutsel-animators ! In hun omroepbladen prezen ze hun ontvangers aan. Zo wisten
ze ook hun leden te binden of zelfs te verwerven. Wie het beste toestel tegen
de laagste prijs aanbood, zat goed.
Zo waren de AVRO Kassandra en de Varadyne zeer populair. De schema's werden
haast jaarlijks aangepast aan de laatste technische snufjes zonder de prijs te
veel te beïnvloeden. De afgeheelde Varaband is van 1933 en kostte in onderde
len slechts f.108,30, wat zeer laag genoemd kan worden voor zo'n degelijke uit
voering. Het toestel was een rechtuit met bandfilteringang, vandaar de naam.
Het heeft éénknopsafstemming, het chassis is geheel van vercadmiumd ijzer. De
afstemcondensator is viervoudig en alle onderdelen hadden genummerde aanslui
tingen. Niets kon dus misgaan! De voedings-unit werd compleet gemonteerd gele
verd. Een simpele bruin-craquelé gelakte metalen frontplaat met moderne lineaalschaal gaf dit zelfbouwproduct een professioneel uiterlijk. De kast kon men
zelf maken of betrekken van de daarop gespecialiseerde handel.
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X, DE TIJD VAN DE SUPERIEURE SUPERS 1935 - 1939,
1935 is het jaar van de super-heterodyne. Vrijwel iedere radio is nu volgens
dit principe gebouwd. De voordelen zijn al genoemd, de nadelen waren nu overwon
nen: goede gelijklopende afstemcondensatoren werden goedkoop en in grote aantal
len gefabriceerd. Maar vooral de radiolampen gaven hier de beslissende doorslag:
steeds betere menglampen, zoals de E449, AHI, AKI en A CHI zagen kort achtereen
het daglicht en ook de steile hoogfrequent-pentode voor de middenfrequenttrap was
vrijwel niet te verbeteren(E446, later AF2 en AF3). Eerst nog uitgevoerd met de
bekende pennen, werd bij de latere uitvoeringen de overbekend geworden P-voet
ingevoerd. Dit was een verbetering, omdat de lange pennen veel capaciteit ten
opzichte van elkaar bezaten, wat in hoogfrequent-kringen altijd veel verliezen in
houdt. Nu konden ook de zeer korte golven in de omroepontvanger worden gebracht.
Dat werd het laatste modesnufjel Men kon zo ook Amerika, ja, de hele wereld in
zijn huiskamer brengen. Deze korte golfband(KG) is dan op bijna alle duurdere toe
stellen uit deze tijd terug te vinden, zoals bij het zéér luxe uitgevoerde model
5B van Scarabée, (FIG. 33). Het toestel is gebouwd met de zogeheten "serie-lampen"
CK1, CF2, CBC1 en 2x CL4 en bevat dus een balans-eindtrap, óók een nieuwtje in
deze tijd. De prachtige glazen schaal met stationsnamen welke een mestkever in
goud als symbool van het merk bevat, heeft een afstemmeter, waardoor zeer scherp
op het te ontvangen signaal kan worden afgestemd. Vijf knoppen sieren de ArtDecor-stijlkast, waarmee wordt aangetoond, dat de échte éénknops-afstemming weer
was verlaten. In volgorde van links naar rechts dienen deze voor sterkte, toon,
afstemming, golflengte en als omschakelaar op grammofoonweergave. Het toestel is
geschikt voor gelijk- en wisselstroomnetten van 110 Volt.
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TELEFUNKEN TYPE 656 GLK

1934 (D)
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Een merk, dat in Nederland in deze jaren erg populair werd, was Telefunken.
Deze toestellen waren van zeer degelijke kwaliteit, vooral mechanisch. De kasten
waren altijd exclusief van vormgeving te noemen en vaak van exotische (DuitsAfrikaanse) houtsoorten, zoals Wengé.
Waren deze kasten rond 1933 vaak nog in de "cathedralstyle", in 1934 worden
ze hoekiger, zoals de Scarahée en in 1935 zelfs zuiver rechthoekig. Daarbij zijn
ze steeds hoger dan breed en de luidspreker bevindt zich danook óf boven óf onder
de inmiddels ruime namenschaal. Een zuiver voorbeeld van deze laatste bouwwijze
is de Telefunken 656 GLK van 1934/35 (FIG. 34). Deze super met preselectie (hoogfrequent-vóórversterking)bezat óók een afstemmeter, een zeer overzichtelijke •
witgekleurde schaal en als nieuwtje twee luidsprekers. De gevoeligheid, de seiectiviteit en de weergavekwaliteit zijn zonder meer uitmuntend te noemen.
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TELEFUNKEN 8000

1938 (D)
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De "hoge"radio biedt de kast ontwerpers echter weinig variatiemogelijkheden en
zij zoeken het danook na 1936 in de meer bredere kasten. De luidspreker wordt
naast de, vaak vierkante, schaal geplaatst. De variatiemogelijkheden lijken nu
weer onbegrensd.
De oplettende lezer heeft inmiddels wel begrepen, dat het inwendige van de
apparaten nauwelijks meer onderwerp van dit boekje vormt. Hij heeft daaruit
waarschijnlijk ook de conclusie getrokken, dat er technisch niet veel meer in
de apparaten veranderde. Dit klopt aardig met de werkelijkheid en er worden al
leen nog wat variaties op één thema gepleegd.
Zo doet het "katte-oog" zijn intredef als afstemmedium, evenals de klapschaal. Deze laatste heeft enige voordelen, omdat nu de schaal recht voor het
oog kan worden geplaatst. Ook kan dit, inmiddels tot zeer grote afmetingen uit
gegroeide, hulpmiddel, worden weggeklapt als het niet wordt gebruikt. Een wel bij
zonder geslaagde radio, gebouwd met deze snufjes is de Telefunken 8000 (1938)
uit FIG. 35. De klapschaal is 40 cm breed en van een rondgebogen glasplaat ge
maakt. Zij valt onzichtbaar in de bovenplank en wordt via een klein knopje op het
front automatisch opgericht. Katte-oog-afstemming, twee luidsprekers, tweemaal
midden-frequentversterking en balans-uitgang vervolmaken deze 9-lamps-super,
waarvan ook Adolf Hit Ier en Goering er een moeten hebben gehad. De toon-regeling
geschiedde door een vernuftig systeem, waarbij de koppeling in de middenfrequenttrafo's kon worden geregeld. Daardoor kon de bandbreedte van het ontvangen
signaal worden versmald, zodat gelijktijdig de selectiviteit werd vergroot en
de hoge tonen werden uitgefilterd. Zwakke zenders konden zo ook stoorvrij worden
ontvangen.
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ERRES TYPE KY 177
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Dat men ook in "Holland" niet stilzat in deze tijd, bewijzen de overstelpen
de aantallen verschillende typen, die de Nederlandse Philipsfabrieken verlieten.
Andere Nederlandse merken van enige omvang waren: N,S,F,, Erres, Waldorp en
Aetherkruiser. Bij nadere beschouwing blijken ze echter inwendig allemaal ge
heel uit Philips-componenten te zijn opgebouwd!
Een voorbeeld hiervan is de Erres KY177 (FIG.36) Deze monoknop is een door
snee Philips-ontwerp met 3 ontvanglampen, De kast doet méér vermoeden en is
zeer royaal uitgevoerd. Het toestel heeft zelfs ontvangst^-mogelijkheden op de
visserijband, De monoknop was een snufje van de jaren 138 en 935 en ontwikkeld
door de later bekend geworden professor Horrowitz. Deze mechaniek-expert ont
wikkelde bij Philips veel kunstige nieuwtjes, zoals de overbekend geworden Philishave, maar ook het na jaren nog werkelijk perfect werkende drukknop-afstemsysteem van de Philips 735 A( FIG.37), Met een beschrijving van dit systeem kan
men de werkelijkheid niet benaderen, Men zou zelf het toestel moeten bedienen om
te ervaren hoe mooi en soepel zoiets werkt.
Het toestel bezit nog wat aardigheidjes, zoals de kast, welke bestaat uit een
bakelieten front en houten ombouw, welke met enkele schroeven is los te halen.
Zo kon zeer gemakkelijk het inwendige worden bereikt. Het chassis is van blik
met hardpapieren bovenplaat(goedkoop) en het katte-oog EFM 1 heeft een drievou
dige functie. De afstemcondensator is gemaakt van spiraalsgewijs gewonden koperfolie, in verband met het drukknopsysteem en een middenfrequent-trafo kan met
behulp van een schakelaartje worden ontregeld om een soort toonregeling te be
werkstelligen.
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PHILIPS TYPE 735 A

1939 (NL)
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XI. DE TWEEDE WERELDOORLOG 1940 - 1945
Dat men ten alle tijde op zijn "qui vive" moet zijn, bleek maar al te duide
lijk in 1939. Terwijl de westerse wereld zich volledig had geworpen op de pro
ductie van luxe goederen, zoals radio's en auto's, viel Duitsland Polen binnen.
Philips, in 1940 in Duitse handen, produceerde nog tot 1942 radio's. Daarna
werden in de gecapituleerde landen, maar ook in het nog vrije Engeland, geen
normale omroep-ontvangers meer gebouwd. Alle inspanning was gericht op de oor
logsmachine.
In Nederland betekende het burgerlijke bezit van een radio de kans op depor
tatie van de bezitter, maar ook de ontvangst van berichten van geallieerde zijde:
de kans op een sprankje hoop dus !
De in FIG. 37 afgeheelde Philips 735A heeft gedurende deze oorlog dienst ge
daan als zo'n geheime radio. De kast was verwijderd, evenals de luidspreker en
het chassis was onder de zoldertrap van een huis aan de Regentesselaan in Haar
lem verborgen. Via een gaatje in het hout van een trede was het met een schroe
vendraaier afgestemd op Londen. Het inschakelen van het zolderlicht liet ook de
radio spelen en om haar te beluisteren moest men op de eerste verdieping in een
klerenkast onder de trap plaatsnemen. Een koptelefoon werd dan op de twee daar
hangende metalen klerenhangers aangesloten.
Na de oorlog werd het toestel weer in zijn originele staat teruggebracht en
maakte het op mij, als kind, grote indruk door de prachtige kleuren van de
schaal en de rij druktoetsen. Het was het toestel van mijn grootvader l
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EN WIREWAY WP DRAADRECORDER (U.S.A)
Fig. 38.
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XII. DE JAREN NA DE OORLOG 1946 - 1981
De 35 jaren na de tweede wereld-oolog worden gekenmerkt door een ontembaar
lijkende groei. Met groot enthousiasme wordt in 1946 met de wederopbouw begon
nen. Men tracht met de beschikbare middelen de bloei van deze industrietak van
vlak voor de oorlog weer te evenaren. Door de grote schaarste echter, lukt dit
nog niet vóór het midden der vijftiger jaren. Er is dan ook weer een enorme ac
tiviteit te bespeuren onder de amateurs en de zelfbouwers. Wat men nog niet
tegen een betaalbare prijs in de winkel kan kopen, bouwt men zelf• Ook is er
weer een enorme opbloei in dump-goederen. Toch produceert Philips vlak na de
oorlog al zeer mooie toestellen, zoals de in FIG. 38 afgebeelde BX 560 A(1946).
De kast is geheel van bakeliet met houten "inlays". De vlak voor de oorlog ge
ïntroduceerde "21-serie" sleutel-lamp wordt nu volop toegepast. Alleen bij batterijtoestellen worden de miniatuurbuizen (90-serie) populair. Dit is een door
de Amerikanen ontwikkeld type buis, dat volop in de oorlogsapparatuur werd toe
gepast.
Toch werd ook in Amerika zélf nog veelal de octal-serie toegepast, getuige de
eveneens in FIG. 38 afgebeelde Wiramphone, een in 1947 naar Nederland meegenomen
Wire-recorder (draadrecorderj met ingebouwde platenspeler, microfoonversterker
en middengolfzender ! Het toestel is in staat om platen direct op de dunne mag
netische staaldraad op te nemen (alleen de Duitsers hadden toen al een goed wer
kende bandrecorder). Het geluid kan ook worden uitgezonden op de middengolf.
Daartoe werd de opneemoscillator op een hogere frequentie ( MG) geschakeld, zo
dat men de muziek door het gehele huis op radio's kon ontvangen.
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GRUNDIG 3095

1956 (D)
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Als na ongeveer 10 jaren de radio-industrie de ergste klappen weer geheel te
boven is, worden ook de ontvangers steeds weer luxer uitgevoerd. De aanzienlijk
betere ontvangstkwaliteit die via FM mogelijk is, wordt nu ten volle benut. Alle
duurdere ontvangers bezitten nu de mogelijkheid Lopik te ontvangen. Nu blijkt
echter,dat de weergave-karakteristiek van de ontvanger niet ideaal is en men
tracht dit te verbeteren door het inbouwen van twee luidsprekers, één voor hoge
en één voor lage tonen.Philips paste het bi-ampli-principe toe, waarbij ook de
versterkers voor hoge en lage tonen geheel gescheiden zijn uitgevoerd. Deze toe
stellen leverden,ook volgens de huidige normen, een prachtig geluid! Een voor
beeld van zo'n klasse ontvanger is bijvoorbeeld de in FIG. 39 afgeheelde Gründig
3095 (1956) een Duits merk dat na de oorlog is opgericht en tot nu toe uitslui
tend eerste klas producten levert.
Deze, voor het eerst sinds 1935 weer in een totaal nieuwe en strakke stijl ge
bouwde ontvanger heeft 4 luidsprekers! Er is een ferrietantenne ingebouwd, alsmede FM en een aansluiting voor de dan populair wordende bandrecorder.
De kast is, zoals gezegd, van een nieuwe stijl:laag en breed en van bijna wit
hout, geheel passend in de moderne strakke interieurs van die tijd, waarin wit
en teak de overhand hebben. Als in 1958 ook stereo populair blijkt te worden, kan
men zeggen dat de radio weer een nieuw tijdperk is binnengetreden.
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Naast de luxe huiskamer-ontvanger heeft inmiddels ook de televisie zijn plaats
veroverd. Zij is de nieuwe loot aan de hoorn, die de radioindustrie verder moet
helpen expanderen.
Ik wil hier echter niet te diep ingaan op dit nieuwe, wonderlijke medium en me
bij de radio houden. Dat de radio aan interesse inboet ten koste van de TV is ve
len wel duidelijk. Toch weet het verschijnsel radio nieuwe wegen te vinden en
dit werd in de eerste plaats mogelijk gemaakt door de komst van de transistor.
Deze transistor maakt het immers eindelijk mogelijk om een zeer lichte, maar voor
al zuinige radio te bouwen, die overal mee naar toe is te nemen. Terwijl de huiskamerradio verdwijnt ten koste van de T.V. , verschijnt de radio nu overal waar
ze vroeger niet was: in de keuken, de garage, in de tuin, de slaapkamer en noem
maar op. De portable is nu werkelijk portable, zoals de in FIG. 40 afgeheelde
Philips L3x72T "Sharpie" met ingebouwde Ferrocepter voor twee golflengten. De
prijs was nog fors: ƒ. 188,-, maar het toestel is zó robuust gebouwd, dat mijn
exemplaar na een intensief leven van bijna 25 jaar nog steeds wordt gebruikt voor
het beluisteren van de populaire popzenders. Deze zenders zouden overigens niet
denkbaar zijn zónder de portable.
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De zestiger jaren kenmerken zich door bloei. Het leven wordt elk jaar gemakke
lijker en de mensen zorgelozer. De "Amerikaanse" manier van leven wordt steeds
meer overgenomen. Men koopt wat men mooi vindt en gooit het oude weg. Het duurde
wel even, maar uiteindelijk moest iedereen eraan geloven; de voltransistor-stereotuner met losse versterker én boxen is "in". De oude buizen-radio staat nog wat
na te gloeien in de garage. Daar gaat het in deze vochtige omgeving snel berg
afwaarts met haar en hez gevolg is danook dat we nu zelden nog een gaaf exemplaar
uit de jaren vijftig tegenkomen! De jaren •60 zijn de jaren van de transistor ge
weest. Deze tor groeide snel. Eerst laagfrequent: 2x6 Watt; 2 x 10 Watt;
2 x 12 Watt; dan hoogfrequent: de FET, waardoor ook ruisarme FM-tuners konden
worden gebouwd. Het doel was duidelijk: high-fidelitg via het daarvoor zo geschik
te FM-kanaal.
Ook de grammofoonplaat werd steeds beter en een nieuwe rage ontstond: wie
produceert het natuurgetrouwste geluid in zijn huiskamer. Er werden weer onheuse
bedragen uitgegeven voor de radio! Zij was weer terug bij de muziekliefhebber, zo
als in het jaar 1919.
In FIG. 41 zien we een karakteristieke stereo-opstelling uit 1965, bestaande
uit FM-tuner, versterker van 2x6 Watt, een platenspeler en twee boxen. Ook be
hoorde vaak nog een bandrecorder tot de opstelling.

92

ARISTONA HI-FI COMBI 5802

1974 (NL)

93
Op de laatste bladzijde van dit overzicht van de geschiedenis van de radio
besluit ik met de opmerking, dat het einde van de radio nog niet in zicht is.
Leek dit er rond 1960 een beetje op, steeds blijken nieuwe technologische mo- •
gelijkheden, zoals de in de zeventiger jaren ontwikkelde geïntegreerde circuits
(IC's), de radio weer een duw in de rug te geven. De zeer kleine componenten ter
grootte van een knoop en met de mogelijkheden van 1000 of meer transistors, maakt
het ook nu weer mogelijk allerlei grappige nieuwtjes in de radio te introduceren,
waardoor ze weer aan aantrekkingskracht wint. Een voorbeeld is de digitale afstem
ming, waardoor het mogelijk is via een toetsenbord de frequentie van de gewenste
zender in te typen. Deze verschijnt daarna onmiddellijk door de speaker. Vooral
op het gebied van de TV zijn de mogelijkheden bijna onbegrensd. Het is nog
slechts een kwestie van wat tijd en het vertrouwde ganzenbord, het schaakspel, de
krant en de dictionaire verlopen via het beeldscherm. En de radio? Misschien kun
nen we volgend jaar een zonnebril met ingebouwde ontvanger kopenf of een waarmee
u constant in contact met uw vrouw blijft of zou dat wat té ver gaan ???

)

HET H.A.M,
Ham is het codewoord voor een radio-amateur.
Een radio-amateur is iemand, die van de radiotechniek zijn hobby heeft gemaakt.
Hij vergaart kennis op dit gebied, bouwt zelf zijn toestellen en gebruikt deze
voor het leggen van nuttige contacten met andere amateurs over de gehele wereld.
Hij streeft naar verbetering van zijn apparatuur en zal haar nooit misbruiken,
stelt haar ten dienste in tijden van nood
Dit zijn ongeveer de grondgedachten die 60 jaar geleden werden gehanteerd toen
in Amerika de ARRL, de American Radio Relag Leage werd opgericht en welke hebben
modelgestaan voor die van alle later opgerichte Radio-amateurbewegingen.
H.A.M. , de afkorting voor:Hollands Amateurradio Museum, is als naam gekozen voor
een klein particulier radio-museum te Hapert, dat probeert door het conserveren
en bestuderen van materiaal en gegevens de historie van het radio-amateurisme
vast te leggen en te begrijpen. Het zijn immers vooral de amateurs geweest, die
ertoe hebben bijgedragen dat moderne cultuurgaven, zoals de omroep, tot stand
zijn gekomen.
Als belangrijkste activiteiten van het H.A.M. kunnen worden genoemd: het ver
zamelen, restaureren en conserveren van apparaten, onderdelen en van gegevens over
deze, welke verband houden met de geschiedenis van het radio-amateur isme en de
omroep. Verder stelt het H.A.M. iedereen die geïnteresseerd is haar collectie
gaarne voor bestudering ter beschikking, binnen de te stellen practische moge
lijkheden.
De eigenaarIr. F.J.J. Driesens
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