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HOOFDSTUK I.
Marcoiii groeit op.
Op een heerlijke voorjaarsdag van het jaar 1874, om precies
te zijn op de 25e april, werd in het Palazzo Marescalchi te
Bologna Guglielmo Marconi geboren.
Zijn vader, Guiseppe Marconi, stamde uit een oud Italiaans
geslacht en was een rijk zakeman, die 5n Bologna zeer goed
aangeschreven stond. De moeder van de nieuwe wereldburger
was uit een in Ierland woonachtige Schotse familie geboortig.
Haar eigen naam was Annie Jameson en ze was als jong meisje
naar Bologna gekomen om aan het conservatorium aldaar haar
muziekstudie te voltooien.
Op het ogenblik waarop de kleine Guglielmo werd gebo
ren, waren Guiseppe en Annie Marconi ruim tien jaar ge
trouwd. Een jaar na hun huwelijk had hun eerste zoon,
Alfonso, het levenslicht aanschouwd. Deze was dus op het
tijdstip van Guglielmo’s geboorte al negen jaar oud. Verder
hadden de twee broers nog een halfbroer Luigi uit het eerste
huwelijk van hun vader.
*
Het gezin leefde tamelijk afgescheiden van de wereld. Het
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Palazzo Marescalchi stond aan een vierkant plein, omringd
door slechts enkele huizen, waarin de bedienden woonden en
dat alleen toegankelijk was voor de bewoners zelf, hun familie
leden en vrienden en de leveranciers.
Signore Marconi hield van deze rust. Hij had een afkeer van
alle rumoer en deed niets liever dan zich in zijn boeken ver
diepen. De bibliotheek van het Palazzo was dan ook wel voor
zien. Als zakenman genoot hij de reputatie een fijne neus te
hebben en dat hielp hem dikwijls een voordelige zaak te kun
nen afsluiten.
Aaüi de achterzijde van het huis lag een kleine, vierkante
binnenhof, aan drie zijden ingesloten door vleugels van het
gebouw en aan de vierde zijde door een flinke tuin en enkele
bijgebouwtjes.
Behalve voor boeken had signore Marconi ook grote belang
stelling voor de kunst en was hij bijzonder trots op de veld
prachtige oude bouwwerken waaraan zijn stad zo rijk was.
Het ging hem weliswaar aan het hart, dat sommige van deze
monumenten der bouwkunst in zo’n vervallen staat verkeer
den, maar in de vele plannen van zijn stadgenoten tot restau
ratie van deze bouwwerken had hij toch heel weinig vertrou
wen. Zo was er een comité opgericht, dat zich ten doel stelde
gelden bijeen te brengen voor de restauratie van de voorgevel
van de prachtige kathedraal van San Petronio, die uit de veer
tiende eeuw dateerde. Het comité had plannen doen ontwer
pen en een uitvoerige kostenberekening gemaakt. Het wendde
zich tot de welgestelde inwoners van de stad, met de bedoeling
het benodigde geld bijeen te brengen. En natuurlijk stond
signore Marconi eveneens op de lijst.
Zoals gezegd had signore Marconi weinig vertrouwen in het
welslagen van de plannen. Hij hoopte weliswaar, dat het mo
gelijk zou zijn de kathedraal te herstellen, maar voelde er toch
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weinig voor om zijn goede geld in een onderneming te steken,
die wellicht toch op niets zou uitlopen. Aan de andere kant
wilde hij niet voor gierig worden aangezien. Hij stond trou
wens bekend als een vrijgevig man en dat bracht hem in eeo
moeilijke positie. Maar zijn nuchter zakeninstinct deed hem
een middel aan de hand. Hij beloofde het comité om het kruis
op de top van de gevel voor zijn rekening te zullen nemen.
Dit was een prachtig aanbod en het zou hem zeker veel geld
kosten, maar signore Marconi wist wat hij deed. Wie heden
ten dage in Bologna komt en daar de kathedraal gaat bezich- •
tigen, zal bemerken, dat de voorgevel nog altijd dringend; res
tauratie behoeft en. . . . dat de inwoners van die mooie stad
nog altijd bezig zijn plannen te smeden om dit eens te ver
wezenlijken!
Dit staaltje van koopmanschap typeerde signore Marconi.
Hij was altijd graag bereid allerlei instellingen met geld te
steunen, mits hij er zeker van was, dat het geld ook goed be
steed zou worden. Hij zag vooruit en die eigenschap ging over
op zijn jongste zoon, Guglielmo, die voorspoedig opgroeide,
zij het ook niet in het Palazzo Marecalchi. Enkele weken na
zijn geboorte verhuisde de familie namelijk naar het landhuis,
dat de Marconi’s in Pontechio bezaten, een dorpje in de om
geving van de stad. Hier, in de Villa Griffone, omgeven door
terrasvormige tuinen, kon de nieuwe wereldburger volop ge
nieten van zon en frisse lucht. Villa Griffone was een groot,
vierkant huis, met witgepleisterde muren en vele hoge ven
sters en openslaande deuren. Het was een gebouw van drie
verdiepingen, dat aan de voorzijde uitzag op een prachtige
groep kastanjes, die min of meer in twee rijen gerangschikt
waren en aldus een fraaie doorkijk boden op een lage heuvel
in de verte.
Hier buiten, in de vrije natuur, groeide Guglielmo op tot
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een flinke kleuter. Hij speelde met de kinderen van de bedien
den en zat zijn veel oudere broers geducht op de kop.
Guglielmo was drie jaar oud, toen hij zijn eerste grote reis
maakte. Signore Marconi wilde graag haar geboorteland en
haar familie in Engeland terugzien en zo vertrok het gehele
gezin naar het noorden, waar ze een groot huis in Bedford,
Colleorton Villa genaamd, betrokken. Het was hetzelfde huis,
waarin enige eeuwen tevoren de beroemde Engelse Christelijke
schrijver John Bunyan had gewoond.
Drie jaar lang bleven de Marconi’s hier wonen, doch de
jongste van het gezin kon zich er later maar heel weinig van
herinneren. Bij zijn terugkeer in de Villa Griffone was
Guglielmo zes jaar oud en werd het tijd dat hij ging leren.
Daartoe nam signore Marconi een huisonderwijzer in dienst.
Veel plezier beleefde deze echter niet aan zijn leerling.
Guglielmo zat vol kattekwaad en legde bovendien weinig
ijver aan de dag. Hij was slordig op zijn kleren, slordig op zijn
boeken eri schriften en dikwijls afwezig met z’n gedachten,
tot wanhoop van z’n onderwijzer, die zich dikwijls bij signore
Marconi over hem beklaagde. Dat kwam Guglielmo onver
anderlijk op standjes te staan, waarbij hem telkens weer zijn
oudere broers ten voorbeeld werden gehouden. Vooral Alfonso
was een modelzoon, altijd even ijverig, keurig netjes op z’n
kleren, z’n boeken en andere bezittingen, altijd even beleefd
en voorkomend. . . . Het was voor Guglielmo dikwijls om er
wanhopig onder te worden. En toch hield hij veel van zijn
broers. Gelukkig hield zijn moeder, signora Marconi, hem dik
wijls de hand boven het hoofd, doordat ze in zijn aard zoveel
van zichzelf herkende.
In deze jongensjaren zat Guglielmo altijd in de knoei; er
was altijd wel een kleine of grote zonde, die voor zijn vader
of leermeester verborgen moest blijven, hij had altijd wel hét
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een of andere kattekwaad, al of niet in samenwerking met zijn
vriendjes onder de kinderen van het personeel, op z’n geweten
en hij had voortdurend geldgebrek, want hij kwam nooit met
z’n zakgeld uit.
Toch had zijn aard ook nog een andere kant. Hij kon dik
wijls erg stil en teruggetrokken zijn. Dan kregen de vriendjes
hem in geen dagen te zien en bleef hij maar het liefst in zijn
eigen kamer. Ook ging hij in zulke perioden dikwijls met z’n
hengel er op uit. Hij ving zelden een vis. Meestal lag zijn
hengel al gauw in het gras op de walkant en zat hij zelf met
z’n rug tegen een boomstam geleund wat naar het snelstromende riviertje te staren, geheel in gedachten verzonken.
Het leven was in deze jaren vol afwisseling. Signora Marconi
was niet sterk en kon de strenge koude, die ’s winters gewoon
lijk in de Povlakte heerste, niet verdragen. Meestal bracht
het gezin de winter dan ook in het meer beschutte Florence
of in Livorno door.
Toen Guglielmo veertien jaar oud was, besloot zijn vader,
dat de tijd voor hem gekomen was om verder te leren. Ze ver
bleven toen juist in Florence en zo kwam Guglielmo op het
Instituut Cavallero, in de Via der Terme.
Het kostte de jongen heel wat moeite zich bij zijn klas
genoten aan te passen. Hij was niet gewend aan klassikaal
onderwijs en kwam herhaaldelijk in conflict met de leraren,
doordat hij hen in de rede viel en telkens weer ongevraagd
zijn mening verkondigde.
Toch had hij plezier in het leren. Vooral de lessen in natuuren scheikunde hadden zijn grootste aandacht. Weldra was hij
in deze vakken zijn klasgenoten ver vooruit.
Toen de tijd gekomen was, dat het gezin naar de Villa
Griffione terugkeerde, zette Guglielmo daar zijn studie voort.
Zijn zakgeld werd omgezet in allerlei natuurkundige instru15
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inenten en hij deed niets liever dan studeren en proeven ne
men, zeer tot ongenoegen van zijn vader, die de merkwaar
dige voorliefde van zijn jongste zoon voor de natuurkunde
niet kon begrijpen. Hij vond deze liefhebberij bovendien ge
vaarlijk en niet in overeenstemming met zijn stand. Signore
Marconi had veel liever gezien, dat Guglielmo belangstelling
voor de kunst aan de dag had gelegd en, natuurlijk, ook voor
het zakenleven.
Wanneer hij er met Guglielmo over sprak, haalde deze ech
ter onwillig zijn schouders op en bromde, dat hij geen lust had
in het lezen van boeken, wanneer ze niet over natuur- of
scheikunde handelden.
Twee, drie maal per week vroeg hij zijn vader om geld.
Meestal ging het maar om kleine bedragen, waarvoor hij weer
nieuwe instrumenten of gereedschappen wilde kopen. Dan
volgde er een reeks van vervelende vragen en moest hij haar
fijn uitleggen waarvoor hij die instrumenten nodig had en
wat hij met zijn dwaze proefnemingen dacht te bereiken.
Gewoonlijk eindigde het er mee, dat hij het verlangde geld
kreeg.
De vriendjes, waarmee hij in vroeger jaren in de uit
gestrekte tuin placht te spelen, werden nu zijn bewonderende
helpers bij de vaak ingewikkelde proefnemingen.
Het op eigen gelegenheid experimenteren schonk hem op
de duur echter geen voldoening. Het gaf maar moeilijkheden,
vooral wanneer hij met vuile handen en nagels, die in de rouw
waren, aan tafel kwam, na een hele middag in de weer te zijn
geweest met koperdraad en soldeerbouten, of met zelf ge
maakte batterijen en accu’s.
Hij kwam hoe langer hoe meer tot de overtuiging, dat zijn
kennis van de natuur- en scheikunde nog te elementair was
en te grote hiaten vertoonde. Het hinderde hem,' dat hij zijn
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experimenten zag mislukken, zonder dat hij er een verklaring
voor kon vinden.
Hij sprak er met zijn moeder over en gaf de wens te ken
nen in het komende winterhalfjaar het Technisch Instituut te
Livorno te bezoeken. En zoals het meestal ging, wanneer hij
een beroep op zijn moeder deed, kreeg hij ook nu weer zijn
zin. Die winter bracht het gezin in Livorno door en Guglielmo deed zijn intrede in het Technisch Instituut, waar hij wel
dra met hart en ziel in de studie opging.
Hij verviel nu plotseling in het andere uiterste en studeerde
zo hard, dat hij zich zelfs geen tijd gunde om te eten en tel
kens weer aan tafel moest worden geroepen. Tijd voor ont
spanning stond hij zichzelf in het geheel niet toe. Hij was vast
besloten dit halfjaar in Livorno zo goed mogelijk uit te buiten.
Signora Marconi maakte zich er ongerust over. De jongen
begon er slecht uit te zien. Ze raadpleegde daarom een dokter,
maar die was van mening dat het zijn gezondheid meer zou
schaden wanneer ze zou trachten hem van de studie af te
houden. „Een jongeman als uw zoon kan men beter aanmoe
digen,” vond hij. „Dan is de kans des te groter, dat hij uit zich
zelf wat minder zal studeren.”
Signora Marconi haalde de schouders op. „U kent mijn zoon
niet,” zei ze. „Niets zal hem van de studie kunnen afhouden,
als hij er eenmaal zijn zinnen op heeft gezet. Hij is even. vast
houdend als mijn man.”
Toch was zij de enige, die invloed op Guglielmo had. En het
was dan ook voornamelijk om haar, dat hij er in toestemde, van
tijd tot tijd ook een dag rust te nemen en zijn geest te ont
spannen door met zijn broers in de Baai van Livorno te gaan
zeilen. Hij had van jongs af aan van het water gehouden en
kon van zijn negende jaar af met een zeiljacht omgaan.
Op zekere dag verzocht Guglielmo zijn moeder hem in conMarconi. 2.
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tact te brengen met professor Rosa, in die tijd een beroemd
natuurkundige. Daar vrienden van de Marconi’s haar ook al
deze raad hadden gegeven, stemde zij er in toe, wel wetende,
dat het toch onbegonnen werk zou zijn hem van zijn voor
nemen af te houden.
De professor was heel vriendelijk. Weldra was hij in een ge
sprek met de jonge student gewikkeld en toen deze een uur
later afscheid nam, beloofde de professor hem privaatles te
zullen geven.
Guglielmo was in de wolken. Nu pas zou hij zich met al
zijn energie op zijn lievelingsstudie kunnen werpen. Hij had
zich voorgenomen niet te zullen rusten, voordat hij met alle
problemen van de natuurkunde op de hoogte zou zijn. Hij
abonneerde zich op verschillende wetenschappelijke tijdschrif
ten en sloeg geen les over.
Van dit ogenblik af bestond alleen de studie nog maar voor
hem. Het was dan ook geen wonder, dat signore Marconi zich
er dikwijls over beklaagde zijn jongste zoon alleen nog maar
tijdens de maaltijden te zien. ...
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HOOFDSTUK II.
De eerste proeven.
„Wat doe je toch, Guglielmo?” vroeg Alfonso, toen hij de
grote kamer binnen kwam, die de drie broers in het berghotel
in de Italiaanse Alpen bewoonden. Hij kwam juist terug van
een flinke bergtocht, die hij samen met Luigi had gemaakt.
De jongste van het drietal keek op. Zijn gezicht gloeide en
hij had rode oren van inspanning. Voor hem op de tafel lag
een opengeslagen tijdschrift. Het bevatte een lang artikel van
een beroemde Duitse natuurkundige, Heinrich Rudolf Hertz,
die juist enkele maanden geleden plotseling was overleden.
In plaats van antwoord te geven, stelde Guglielmo op zijn
beurt een vraag: „Prettig gewandeld, Alfonso?”
„Spreekt vanzelf. We zijn tot bijna twee duizend meter
geklauterd en Luigi had nog hoger gewild, maar we hadden
geen klimijzers bij ons en de gidsen hadden ons afgeraden de
top van deze kant te bestijgen. Hij is aan de oostkant erg steil
en gevaarlijk. Je had er beter aan gedaan met ons mee te gaan.
Wat je in die suffe boeken ziet, is mij een raadsel. Luigi zegt
ook, dat je....”
19
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Guglielmo glimlachte. „Ik kan me voorstellen, wat Luigi
gezegd heeft,” onderbrak hij zijn broer. „Maar als je denkt,
dat ik saaie boeken lees, vergis je je, Alfonso. Ik heb vanmid
dag een artikel bestudeerd, dat heel wat interessanter en span
nender is dan de gevaarlijkste bergtocht en dat ik niet graag
had willen missen.”
Alfonso werd nu toch nieuwsgierig. Hij kwam naderbij en
greep het tijdschrift van de tafel. Hij bekeek de buitenkant
en las: ’Maandblad gewijd aan de electro-techniek/
Met een gebaar van afkeer wierp hij het weer op tafel. Dan
zei hij geringschattend: „Het electrisch licht heeft Edison al
uitgevonden, Guglielmo. Er valt niks meer te beleven op dit
gebied.”
Maar nu ontstak Gugliegmo in geestdrift. „Wat weet jij er
van?” riep hij uit. „Je moest dit artikel lezen, Alfonso! Wat
Maxwell jaren geleden theoretisch voorspeld heeft, is nu be
wezen door deze Hertz. ... Er bestaan electrische golven, die
zich door de lucht voortplanten. Door diezelfde lucht, die jij
en ik en alle levende wezens en zelfs de planten op aarde in
ademen .... Je hebt er geen idee van met wat voor fantastische
snelheid dit gebeurt. Hertz heeft zelf een resonator gecon
strueerd. .. . Bijzonder knap werk. . . . Als we thuis zijn, wil
ik zijn proeven dadelijk proberen na te doen. . . . Het is een
voudig fantastisch. . . . ”
Alfonso glimlachte meewarig. „Wat heeft het voor practisch nut?” vroeg hij. „Ik wil graag geloven, dat er electrische
golven bestaan, die zich door de lucht voortplanten. Maar je
kunt ze niet zien, niet horen, niet ruiken en niet proeven. Geef
mij die verrukkelijk zuivere berglucht maar, die naar dennen
hout geurt en.... ”
Maar Guglielmo luisterde al niet meer naar hem. Hij had
het tijdschrift weer opengeslagen, om verder te kunnen lezen.
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De proeven van Hertz betekenderi werkelijk een mijlpaal in
de wetenschap van de electrische verschijnselen. Wat openden
die proeven niet een geweldig perspectief. Het was alsof
Herz een geheel nieuwe, geheirtfzinnige wereld had aange
toond, waarvan tot dusverre niemand het bestaan had ver
moed. Stap voor stap moest die nieuwe wereld ontdekt wor
den. En Marconi voelde zich nu sl een ontdekkingsreiziger.
Hij zag verlangend uit naar het einde van deze vacantie in
de bergen. Zeker, het was heerlijk om vanuit het venster naar
de bergen te kunnen kijken, met hun eeuwig besneeuwde top
pen, hun donkergroene dennewouden, hun stuivende, schui
mende watervallen en diepe dalen, "waarin snelle riviertjes zich
voortspoedden.
Hij was te veel een natuurliefhebber om niet onder de beko
ring te komen van het overweldigende natuurschoon. Maar
op dit ogenblik kon hij er niet ten volle van genieten. Er was
een koortsachtige drang in hem de ontdekkingen van Hertz
door proefnemingen te kunnen bevestigen. Wie weet wat er
op dit gebied nog allemaal te ontdekken viel.
Hij dacht aan Edison. Alfonso had de naam van die grote
Amerikaanse uitvinder genoemd, voor wie hij zo’n diep res
pect had. Hij dacht aan de uitvinding van de gloeilamp, de
telefoon van Bell. . . . Het was alsof de goede oude wereld in
deze jaren snel veranderde. Afstanden bestonden niet meer.
Telegraafkabels verbonden de continenten. Binnen enkele
minuten seinde men het wereldnieuws de gehele aarde rond.
De electriciteit had de wereld veroverd. En nog was de weten
schap op dit punt lang niet aan het: einde van de ontdekkin
gen. Electrische golven in de lucht. . . . Hun bestaan was on
omstotelijk bewezen. Het kwam er nu alleen nog op aan ze
ook practisch toe te passen.
Die avond lag Guglielmo nog lang wakker. Vanuit zijn
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vreemde hotelbed kon hij door het venster een stukje van de
nachtelijke hemel zien. Sterren flonkerden stil. Door de pijn
bomen suizelde de wind. Die lucht.... de wind.... zij
vormden het medium waardoor de electrische golven zich
voortplantten. Welk geheim verborgen zij?
Hij wierp zich op zijn zijde, probeerde de slaap te vatten,
maar kon de stroom van zijn gedachten niet stuiten. Die ge
dachten voerden hem driest voort. Zijn altijd gerede fantasie
dreef hem naar ongekende hoogten. Hij moest weer aan Edison
denken, aan de telegraaf. Signalen, die zich voortplantten
door draden en kabels. Straks zouden ze hun weg zoeken door
het luchtruim....
Hij zat opeens rechtop, de ogen wijd open gesperd. Het
zweet brak hem uit, hoewel de koele bergwind door het open
raam naar binnen woei. Wat was dat voor een vermetele ge
dachte? Signalen, die zich door de lucht voortplantten. .
voortgedragen door electrische golven.... Het leek een fan
tastische droom. En toch? Was het zo gek? Was het dwazer
dan de telegrafie door middel van draden en kabels? Wie zou
daar ooit aan geloofd hebben, voordat Edison de wereld er mee
verraste? Nu vond iedereen het een doodgewone zaak. Wie
een telegram opgaf, dacht niet meer aan het wonder. . . .
De kamer werd hem opeens te benauwd. Hij slipte zijn bed
uit en opende de deuren naar het balcon. Daar leunde hij lange
tijd over de balustrade en tuurde naar de grillige, zwarte top
pen van de bergen aan de overkant van het dal, die zo scherp
afstaken tegen de diepblauwe nachtelijke hemel.
Hij huiverde plotseling in zijn dunne nachtgoed en ging
weer naar binnen. Maar eenmaal terug in bed wilde de slaap
zich niet over hem ontfermen. Het moest kunnen. .. . Wan
neer electrische golven zich door het luchtruim voort plant
ten, moest het mogelijk zijn signalen het luchtruim in te zen22
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den en op een andere plaats weer op te vangen zonder hulp
van draden. Draadloze telegrafie. . . . Het leek ongelooflijk,
maar het was even eenvoudig als de gewone telegrafie. Het
principe bleef immers gelijk. . . .
Uren lang dacht hij er over na. Zijn opwinding zakte en
maakte plaats voor nuchtere kalmte. Het verstand zegevierde
over het gevoel. Het kwam er maar op aan een middel te vin
den de signalen uit te zenden en weer op te vangen. Hij dacht
aan de telefoon van Bell. Hij dacht aan zovele andere proef
nemingen. De proeven van Hertz betekenden een revolutie in
de wetenschap. Geleerden over de gehele wereld zouden zich
met de draadloze telegrafie bezig houden. De tijd kon niet
ver meer zijn, waarop deze verwezenlijkt zou worden. En dan
viel de volgende stap gemakkelijk te raden. Niet alleen signa
len zouden worden uitgezonden, ook stemmen. Draadloze
telefonie. . . . Het zou mogelijk zijn zonder hulp van draden
met elkaar te spreken, oceanen en continenten te overbruggen.
Het liep al tegen de ochtendschemering, toen Guglielmo
eindelijk in slaap viel. Zijn besluit stond vast. Zodra ze terug
zouden zijn in Villa Griffone, zou hij zich geheel toeleggen op
proefnemingen. Het liefst zou hij er de volgende dag al mee
beginnen. Maar toen hij enkele uren later ontwaakte en zijn
broers al gekleed vond, wist hij, dat hij geduld moest hebben
tot het einde van de vacantie.
Half Augustus keerden de drie broers naar Villa Griffone
terug, gebruind door de krachtige bergzon en geladen met
energie.
Nog diezelfde dag nam Guglielmo zijn moeder in vertrou
wen. Hij legde haar omstandig de betekenis^uit van de ont
dekkingen die Hertz had gedaan en maakte haar zijn ver
wachtingen duidelijk.
„Binnen enkele jaren zal het mogelijk zijn stemmen zonder
23

hulp van draden over grote afstanden door de lucht over te
brengen, moeder. Het lijkt nu nog fantastisch, maar het prin
cipe is gevonden. Het komt er alleen nog op aan de gevonden
theorie practisch toe te passen.”
Zijn moeder glimlachte. „Stel je je verwachtingen niet te
hoog, jongen?” vroeg ze met haar zachte, vriendelijke stem.
„Heb je aan de bergen gedacht? Hoe moeten de elecrische
golven zulke obstakels passeren?”
Hij haalde de schouders op en staarde ernstig voor zich uit.
„Dat weet ik nog niet,” gaf hij aarzelend toe. „Alles hangt
van het gedrag der electrische golven af. Er is nog te weinig
van bekend. Misschien planten ze zich alleen in een rechte
lijn voort, misschien ook niet. Niemand weet dat nog. Het
moet onderzocht worden. Er valt nog zoveel te experimen
teren. Maar die golven bestaan, dat staat onomstotelijk vast.
En waar electrische energie is, daar is ook de mogelijkheid er
gebruik van te maken.”
„En waar wil je die ingewikkelde proeven doen? Ben je niet
bang, dat ze kapitalen zullen verslinden?”
„Hier,” antwoordde hij onmiddellijk. „Ik heb er over nage
dacht, moeder. Op de tweede étage staan twee grote kamers
leeg. Als u en vader het goed vinden, zou ik daar willen wer
ken. Ik zou de sleutels er van moeten hebben, zodat niemand
mij kan storen of m’n proeven kan bederven. Ik zal natuur
lijk wel het een en ander moeten aanschaffen, al vermoed ik
dat ik de meeste toestellen zelf zal moeten construeren. Denkt
u, dat vader mij zal willen helpen?”
„Ik zal het hem vragen,” beloofde zij. Moeder en zoon
keken elkaar recht in de ogen. Guglielmo las vertrouwen in de
blik van zijn moeder. Hij wist, dat ze hem bewonderde en in
hem geloofde en dat gaf hem steun. Vader en de broers gaven
hem dikwijls het gevoel alsof hij niet bij hen behoorde en in
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alles te kort schoot. Het speet hem oprecht, dat hij zo weinig
aan de verwachtingen van zijn vader beantwoordde. Diens
liefde voor mooie boeken, voor schilder-, bouw- en beeld
houwkunst, had hij niet of nauwelijks geërfd. Hij had boven
dien geen tijd zich er in te verdiepen.
In spanning wachtte hij af of vader zijn toestemming zou
geven. Dat gebeurde werkelijk en zo verhuisde Guglielmo
naar de bovenste verdieping van Villa Griffone, waar hij in
ernst begon te experimenteren.
’s Morgens was hij voor dag en dauw in zijn laboratorium
en ’s avonds straalde er nog licht uit de ramen van de tweede
étage, als de rest van het huis al lang in duisternis gehuld was.
Dikwijls gebeurde het, dat midden in de nacht lichte voet
stappen op de trap weerklonken. Dan werd er zacht op de
deur van het laboratorium geklopt, dat altijd op slot was.
Wanneer Guglielmo dan open deed, stond zijn moeder voor
de deur, gehuld in een peignoir en met een bezorgd gezicht.
„Hoe denk je er over, jongen? ’t Is middernacht geweest.”
Dan streek Guglielmo nerveus door zijn verwarde haar en
glimlachte haar geruststellend toe.
„Nog even, moeder. Ik beloof u binnen een half uur naar
bed te gaan.”
Een heel enkele keer vroeg hij haar binnen te komen. Dan
toonde hij haar zijn vreemdsoortige toestellen, reusachtige
batterijen, de wirwar van draden die kris-kras over de zolder
•liepen, de wonderlijke toestellen, die hij zelf in elkaar had
geknutseld, vaak zelfs op een heel primitieve manier. Hij leg
de haar de betekenis van al die toestellen uit, sprak over zijn
verwachtingen, over dë hoop die hij koesterde.
Signora Marconi luisterde naar zijn uiteenzettingen. Ze
deelde zijn geestdrift en geloofde stellig, dat het hem zou ge
lukken de juistheid van zijn veronderstellingen aan te tonen.
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Maar met de andere leden van het gezin was het anders ge
steld. Signore Marconi mopperde herhaaldelijk over het kluize
naarsleven, dat zijn jongste zoon leidde.
„Het komt niet te pas,” zei hij. „Is het misschien te veel
gevraagd, als ik mijn zoon zo af en toe eens wil zien ? Hij komt
de zolder niet af. Zijn ontbijt en de lunch worden hem meest
al gebracht. Ik hoor van het tweede meisje, dat ze zijn ontbijt
altijd voor de deur van de zolder moet zetten. Niemand schijnt
daar binnen te mogen komen. Als ze dan later zijn lunch
brengt, staat het ontbijt er dikwijls nog onaangeroerd. Het is
een dwaze toestand. En dan spreek ik nog niet eens van het
geld, dat al die nutteloze proefnemingen verslinden. Ik mag
niet eens vragen, waar het geld voor gebruikt wordt. Niemand
mag de zolder betreden, zelfs niet om hem schoon te houden.
Ik vraag je in ernst, Annie, waar is het goed voor, dat de zolder
van ons huis in een vuilnisbelt verandert? De bedienden maken
zich ernstig ongerust. Gisteren diende een van de keuken
meisjes haar ontslag in. Ze was bang, dat het huis vandaag of
morgen in de lucht zou vliegen. . . . ”
Hij keek zijn vrouw ernstig en ontstemd aan en zag het
flauwe glimlachje dat om haar lippen speelde. Maar hij merkte
ook op, dat haar mooie blauwe ogen schitterden van verwach
ting.
„Mag ik misschien vragen, of zoonlief jou in vertrouwen
heeft genomen?” ging hij voort. „Voor mij houdt hij alles
angstvallig verborgen. Wat voert hij daar boven uit?”
„Guglielmo gelooft, dat het mogelijk is signalen en stem
men door middel van electrische golven door de lucht te zen
den en op een andere plaats op te vangen,” antwoordde ze
rustig. „Hij is er heilig van overtuigd, dat het mogelijk is en
ik....”
„Groter nonsens heb ik nooit gehoord!” wierp de heer des
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huizes tegen. „Bedoel je, dat het mogelijk moet zijn signalen
over te seinen zonder de hulp van draden?”
„Dat bedoelt hij,” knikte zijn vrouw ernstig.
Hij zag haar verbluft aan. Dan greep hij met een driftig
gebaar naar zijn krant. Hij had in de ogen van signora Marconi
gelezen, dat ze in haar zoon geloofde.
Schouderophalend besloot hij: „Nu, misschien heeft hij ge
lijk. Maar dat neemt niet weg, dat hij zich behoorlijk kan
gedragen en zich af ’en toe beneden kan vertonen. Ik geloof
trouwens, dat ik er toch wel een beetje recht op heb te mogen
weten hoe mijn goede geld versmeten wordt, nietwaar?”
„Ik zal het hem zeggen, Guiseppe,” beloofde ze hem.
Die nacht brandde het licht op de zolder langer dan ge
woonlijk. Signora Marconi kon de slaap niet vatten. Vanuit
het raam van haar slaapkamer kon ze de kroon van een van
de hoge kastanjebomen duidelijk onderscheiden. De kroon
werd verlicht door het licht dat uit het zolderraam naar buiten
straalde.
Hoeveel nachten had ze al geduldig liggen wachten, tot
het licht verdween?
Beneden, in de salon, sloeg de staande klok drie uur. Signora
Marconi sloeg de dekens terug. Haar blote voeten zochten
naar de muiltjes. Dan sloeg ze haastig een peignoir om haar
schouders en verliet zacht de slaapkamer.
Guglielmo hoorde haar boven komen. De traptreden kraak
ten licht. Nog voordat zijn moeder klopte, had hij de deur
al geopend.
„Nacht, moeder,” zei hij zacht. Dan nam hij haar bij de
arm en trok haar het laboratorium binnen. Hij maakte haar
opmerkzaam op draden, die los over de grond lagen en op
batterijen, die schijnbaar ordeloos opgesteld stonden. „Pas op,
moeder.... bukt u even. ... ” Zijn stem had' een rustige en
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toch gespannen klank. Zijn ogen vertoonden een vreemde
gloed.
Signora Marconi veinsde de vuile vegen in zijn gezicht niet
te zien, noch zijn verwarde haren en zwarte handen. Ze was
er aan gewoon en nam het hem niet kwalijk. Ze begreep, dat
dit een bijzondere nacht moest zijn en dat Guglielmo haar iets
wilde tonen.
Hij nam haar mee naar het einde van de zolder, waar op een
wrak tafeltje een morsesleutel stond opgesteld.
„Wilt u de sleutel indrukken, moeder?” verzocht hij haar.
Ze stak een hand uit en gehoorzaamde. Aan de andere zijde
van de zolder begon een bel te rinkelen. Ze liet de seinsleutel
los en de bel zweeg.
Dan keken moeder en zoon elkaar aan. Beiden glimlachten
voldaan.
„Mijn theorie is bewezen, moeder,” zei hij zacht. „U hebt
vannacht een draadloos signaal overgebracht. Gaat u nu slapen.
Ik lig over een kwartier ook in bed.”
Hij kuste haar goedenacht en sloot zacht de deur achter
haar. Dan ging hij terug naar de seinsleutel. Nog éénmaal
drukte hij de sleutel in. De bel rinkelde en zijn hart begon te
bonzen van opwinding. Alle moeite, alle opofferingen van de
afgelopen maanden waren dus niet vergeefs geweest. Het was
gelukt. De eerste proef was achter de rug, de eerste stap ge
daan. Hij wist al, wat de volgende zou zijn.
Met een zucht wendde hij zich van zijn geliefde instrumen
ten af, om zich met tegenzin naar zijn slaapkamer te begeven.
De zolder sloot hij zorgvuldig af.
f»

ï:
28

l
?■

;
L__

1,

HOOFDSTUK III.
Proeven in de kastanjelaan.
Hertz had het bestaan van electrische golven in de lucht
aangetoond door een metalen hoepel met een kleine opening
dichtbij een geladen oscillator te houden. Zijn oscillator bestond
uit twee metalen bollen, die elk-aan een rechte draad bevestigd
waren. Wanneer deze bollen electrisch geladen werden en dicht
bij elkaar gebracht, sprong er een vonk over en ontstond in de
oscillator een electrische trilling.
Bracht hij de hoepel nu in de nabijheid van deze oscillator,
dan deed zich het verschijnsel voor, dat in de kleine opening
eveneens vonkjes oversprongen, waarmee dus aangetoond was,
dat de oscillator het vermogen bezat electrische golven uit te
zenden.
Marconi had deze proeven in zijn eigen zolderlaboratorium
herhaald, met hetzelfde resultaat. Hij was er van overtuigd,
dat het mogelijk moest zijn zulke krachtige electrische golven
uit te zenden, dat ze op grote afstand te ontvangen zouden
zijn.
In die overtuiging zette hij zijn proefnemingen krachtig
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voort. Hij had het gevoel een grote ontdekking op het spoor
te zijn. Deze lag echter zo voor de hand, dat hij er niet aan
twijfelde, of talloze anderen zouden uit de proeven van Hertz
dezelfde conclusie getrokken hebben.
Nu was het hem gelukt. Hij kon een zo krachtige electrische golf uitzenden, dat deze op een afstand van tien meter
een bel deed rinkelen. Het leek een wonder, al was de ver
klaring zo simpel en voor de hand liggend.... Hij dacht aan
de talloze mislukte proeven, de moeizame worsteling met on
willig materiaal. De batterijen, in grote potten, hadden hem
heel wat zorgen gegeven; vrijwel alle hulpmiddelen en instru
menten had hij zelf uit hout en metaal moeten vervaardigen.
Zelfs zijn moeder had zich de opoffering getroost gedurende
de lange en strenge winter in Villa Griffione te blijven, hoe
wel haar zwakke gestel er eigenlijk niet tegen bestand was.
Maar ze was al even geestdriftig als Guglielmo en de geslaagde
proef met de bel vormde een prachtige beloning voor hun volhouden.
Wanneer de proef over een afstand van tien meter slaagde,
dan moest het mogelijk zijn de zender zodanig te versterken
en de ontvanger zo gevoelig te maken, dat ook grotere afstan
den overbrugd konden worden. Het principe was ontdekt.
Nu moest het verbeterd, verfijnd en uitgebreid worden.
De winter maakte plaats voor het voorjaar. Achter het huis
begonnen de kastanjes uit te botten. De dikke, glimmende
knoppen sprongen open, de handvormige bladeren ontvouw
den zich. Weldra prijkten de bomen met duizenden witte en
rode kaarsen. Maar Guglielmo bemerkte het nauwelijks. Dag
en nacht zwoegde hij in zijn laboratorium aan een nieuwe
zender. En wanneer hij zijn werk al eens een ogenblik liet
rusten om een blik naar buiten te werpen, strekte zich de lange
kastanjelaan voor hem uit, met aan het einde het lage heuvel30
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tje. Hij droomde al van een zender in de tuin en een ontvan
ger op het heuveltje; van signalen die over een afstand van '
een mijl uitgezonden en opgevangen konden worden. Een
dergelijke proef vereiste een heel wat uitgebreidere apparatuur
dan waarover hij beschikte. Maar het moest lukken. Hij wist
van geen ophouden. Wanneer de post nieuwe technische tijd
schriften-bracht, keek hij deze haastig door en stond alles in
hem gespannen. Zou een ander hem vóór geweest zijn? Maar
nee, niemand scheen nog op het denkbeeld te zijn gekomen de
Hertz’se golven toe te passen voor draadloze telegrafie. Het
leek onbegrijpelijk.
Op de zolder van Villa Griffione had Marconi al ontdekt,
dat de golven krachtiger werden wanneer hij gebruik maakte
van masten. Daarom begon hij in de tuin een hoge mast op te
richten, zeer tot ongenoegen van zijn vader.
Voor dag en dauw, wanneer de zon nog achter de bergen
in het oosten schuil ging, was Guglielmo al uit de veren en
in de tuin druk in de weer. Met behulp van twee assistenten,
zoons van tuinlieden, die de uitgestrekte tuin van Villa
Griffone onderhielden, bouwde hij van steigerpalen en latten
een flinke mast op het terrein.
„Wat voer je uit?” vroeg zijn vader verbaasd, toen hij het
gevaarte zag. „Je bederft de hele tuin. Kijk toch eens wat je
gedaan hebt. . . . ” Hij bukte en raapte twee rozeknoppen
op, die door een loshangend stuk staaldraad van de struik
waren afgesneden. „Kan dat niet ergens anders gebeuren? Je
graaft de grond ondersteboven. Laat ik daarvoor de tuin zo
zorgvuldig aanleggen en onderhouden? En dan nog wel recht
voor de eetkamer. Het gezicht op de kastanjelaan wordt er
helemaal door bedorven.”
Guglielmo keek zijn vader schuldbewust aan. „’t Spijt me,
vader,” zei hij. „Maar ik kon geen andere plaats kiezen dan
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deze. Ik wil proberen signalen door de kastanjelaan uit te zen
den en ginds, bij de heuvel, te ontvangen. Daar heb ik een
zendmast en een ontvangmast voor nodig.” Hij had zijn ver
ontschuldigende toon al laten varen en sprak vol geestdrift
verder. Maar zijn vader luisterde er nauwelijks naar. Hij be
greep toch niets van al die technische termen, waar zijn jong
ste zoon mee schermde en die voor Guglielmo doodgewoon
klonken. Boos liep hij naar binnen en sloot zich in zijn biblio
theek op.
Toen om acht uur de assistenten aan het werk moesten, gaf
Marconi zuchtend zijn werk in de tuin op en begaf zich naar
zijn laboratorium. Er viel nog zo ontzaglijk veel te doen, voor
dat hij er in kon slagen zo’n grote afstand te overbruggen als
hij hoopte klaar te spelen. Er zou een veel sterkere zender no
dig zijn, dan die waarmee hij tot dusverre had gewerkt.
De oscillator, die hij had gebruikt, was er een volgens het
ontwerp van zijn buurman, professor Righi. Hij bestond uit
vier koperen bollen, waartussen vonken oversprongen. Om de
ontlading te regelen, was in het stroomcircuit een morsesleutel
tussengevoegd. Wanneer de sleutel omlaag gedrukt werd, ont
stond er een lange vonk, die met een streep van het morsev schrift overeen kwam. Een tik op de morsesleutel veroorzaakte
een korte vonk, die een punt voorstelde.
De capaciteit van deze oscillator was echter lang niet vol
doende voor een uitzending over grotere afstand. Marconi
werkte nu aan de antenne bovenop zijn zendmast en verbond
deze door een draad met het uiteinde van de tweede wikkel
van de inductieklos. De andere pool van de oscillator werd
verbonden met een zware koperen plaat die Marconi diep in
de grond begroef. Nu had hij de vonkafstand van zijn zender
sterk vergroot.
Zijn ontvangmast bouwde hij aan het einde van de kastanje32

laan, een eindje voor het heuveltje. Hierop bevestigde hij zijn
ontvanger. Nieuwe proeven volgden, gewoonlijk in de vroege
ochtend- of in de late avonduren, wanneer zijn vrijwillige
assistenten vrij waren. Hij plaatste een van z’n helpers bij de
ontvanger en droeg hem op duidelijke gebaren met armen en
benen te maken, zodra hij signalen vernam.
Dan keerde hij zelf naar zijn zendmast terug en drukte op
de morsesleutel. Strak tuurde hij naar zijn helper, in de verte
bij de ontvangmast. Er gebeurde echter niets. De uitgezonden
golven waren te zwak, of de ontvanger was niet gevoelig ge
noeg. Voorlopig nam Marconi het laatste aan.
Als ontvanger gebruikte hij een coherer van Branly. De
coherer berustte op een principe, dat al in 1870 door Varley
ontdekt was. Deze geleerde had gevonden, dat wanneer men
een electrische stroom door een hoeveelheid kleine korreltjes
koolstof leidde, deze korreltjes zich richtten en tot een brug
aaneensloten, die de stroom vrij doorliet. In 1890 had professor
Branly een glazen kokertje van 15 cm lengte met fijn metaalvijlsel gevuld. Het vijlsel gedroeg zich net als de koolstofkorreltjes. De fijne deeltjes richtten zich onder invloed van
een electrische stroom en sloten zich aaneen tot een brug.
Door een vernuftig apparaatje, dat met kleine onderbrekin- gen tegen het glazen buisje tikte en daardoor het vijlsel in het
kokertje verstrooide, kon de stroom telkens onderbroken
worden.
Deze coherer van Branly was Marconi echter niet gevoelig
genoeg. In zijn laboratorium begon hij ijverig te experimenteren. Weken lang bleef hij er mee bezig. Hij gebruikte korte
en lange, dunne en dikke buisjes en vulde ze met allerlei soor
ten vijlsel. Tenslotte viel zijn keus op een mengsel van heel
fijn nikkelvijlsel en zilvervijlsel, waarmee hij een klein koker
tje vulde, dat aan beide zijden door een zilveren stopje werd
Marconi. 3.
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afgesloten. Zo maakte hij verschillende buisjes klaar, die on
derling met platinadraad verbonden werden.
Toen de cohorer nog niet gevoelig genoeg was, verving hij
de ronde zilveren stopjes door wigvormige, die nauwkeurig
in de buisjes pasten.
Het was een eindeloos geduldwerkje, dat vele dagen vergde.
Maar nu toonde Guglielmo, dat hij een ware zoon van zijn
. vader was, want met taaie vasthoudendheid zette hij zijn werk
voort. Hij plaatste zijn nieuwe coherer bovenop de ontvangmast en weer begon een reeks proefnemingen. Hij maakte de
buisjes van de coherer draaibaar naar alle richtingen en hun
lengte verstelbaar. De door de zender uitgezonden electrische
golven waren echter nog niet krachtig genoeg, al bemerkte
Marconi tot zijn blijdschap, dat de metaaldeeltjes in de cohorer
zich gehoorzaam naar de stroom richtten. Hij was in ieder
geval een stap dichterbij zijn doel gekomen. Weken lang ging
hij voort allerlei kleine verbeteringen aan te brengen. Hij expe
rimenteerde met een batterij, die stroom door de coherer zond.
Met behulp van deze stroom stelde hij een telegraaf-relay in
werking, die weer een Morse-apparaat bediende.
Iedere morgen, bij het krieken van de dag, stelde Marconi
zijn toestellen op. Iedere avond, na zonsondergang, bracht hij
ze zorgvuldig weer naar zijn laboratorium terug. De ene dag
na de andere verstreek. Het leek alsof hij nooit zijn doel zou
bereiken. Wanneer zijn vader of een van zijn broers in de tuin
verschenen en hem naar de stand van zijn proeven vroegen,
luidde onveranderlijk zijn antwoord: „Nog even geduld. Ik
ben nog niet zo ver.”
De herfst van 1895 deed zijn intrede, de winter stond voor
de deur. Weer bleef signora Marconi in Villa Griffone. Ze
wilde haar zoon in deze moeilijke periode niet aan zijn lot over
laten. Zij was de enige van alle huisgenoten, die rotsvast ge34
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loofde, dat eens de proeven gelukken zouden en dat het op
den duur mogelijk zou zijn stemmen door de aether te zen
den en vele kilometers verder weer op te vangen.
Met het verstrijken van de tijd steeg echter ook de spanning.
Marconi dacht nauwelijks aan eten en slapen. Iedere nieuwe
dag bracht hem dichter bij zijn doel. In november slaagde
de proef voor het eerst. Nauwelijks had zijn hand de morsesleutel ingedrukt, of in de verte, bij de ontvangmast, begon
een zwart poppetje opgewonden te dansen en te springen en
met de armen te zwaaien. Het was een van de helpers, een
tuinmansjongen, die van Marconi een vast ’salaris’ per week
kreeg voor zijn hulp. Guglielmo betaalde hem van zijn zak
geld.
Een schok voer door de jonge uitvinder, toen hij naar dat
dansende figuurtje in de verte keek. Het volgende ogenblik
draafde hij de kastanjelaan door en bereikte vijf minuten later
buiten adem de ontvanger.
„En? Ontving je iets?” hijgde hij.
De jongen knikte. „Drie keer,” bevestigde hij. „Kan dat?”
Marconi knikte sprakeloos. Het was gelukt. De eerste draad
loze signalen waren overgekomen.. De afstand bedroeg bijna
een mijl!
In Villa Griffone was de opwinding van het tweetal niet
onopgemerkt gebleven. Toen Marconi alleen naar het huis
terug wandelde, kwam zijn moeder naar buiten, op de hielen
gevolgd door Alfonso.
„Wat is er aan de hand?” riep de laatste hem toe, terwijl hij
het huis naderde.
„Het is gelukt!” schreeuwde Marconi terug. „Ik kan draad
loze signalen uitzenden en een mijl verder opvangen! Mario
heeft ze ontvangen. Ik heb drie keer geseind.”
Hoe kalm en ingetogen Guglielmo over het algemeen ook
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was, ditmaal kon hij zijn geestdrift niet bedwingen. Hij had
zich nog nooit zo gelukkig en bevrijd gevoeld. De wereld zou
verbaasd staan. Draadloze telegrafie was niet langer een droom
van een dwaas, maar nuchtere werkelijkheid. Hij keek om
hoog naar zijn zendmast, dan achter zich naar de ontvanger
in de verte en een gevoel van intense voldoening maakte zich
van hem meester. Signora Marconi legde een hand op zijn
schouder en feliciteerde hem met warme stem.
Alfonso kon zijn verbazing niet bedwingen.
„Wel allemensen!” schreeuwde hij. „Is het werkelijk waar?
Kan Mario zich niet vergist hebben?”
„Je had hem moeten zien springen!” riep Guglielmo uit.
„Het leek alsof hij uitzinnig was geworden.”
„Ja, dat zagen we,” glimlachte zijn moeder, „’t Is verba
zend. En zo ver. ...”
Maar Marconi’s gedachten hadden al een grotere vlucht
genomen, „’t Is nog niets, moeder,” gaf hij te kennen. „Nog
geen mijl. Maar ’t is een hoopgevend begin. Eens zal het mo
gelijk zijn stemmen uit te zenden en aan de andere kant van
de aardbol op te vangen. Zodra we voldoende weten van de
aard en de eigenschappen van de electro-magnetische golven
in de aether.”
„Laat mij het ook eens proberen, Guglielmo,” verzocht
Alfonso hem. „Zeg jij maar wat ik moet doen.”
„Je hoeft alleen de seinsleutel in te drukken en op Mario
te letten,” vertelde zijn broer hem.
Hij zag Alfonso naar het toestel lopen en zijn hart begon
te bonzen. Het volgende ogenblik herhaalde Mario zijn dolle
sprongen van zoéven en nu was ook Alfonso overtuigd.
„Wacht hier, Alfonso!” zei Guglielmo. „Ik wil zelf de ont
vangst v.an de signalen controleren. Als ik met m’n armen
zwaai moet je tien tellen wachten en dan drie korte tikjes op
36
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de morsesleutel geven. Zodra ik het signaal ontvang, zal ik
weer zwaaien.”
Het was een opwindend spelletje. Duidelijk constateerde
hij even later driemaal de ontvangst van Alfonso’s signaal. Als
een dolleman sprong hij in het rond, zwaaiend met de armen.
Enige maanden later vond op hetzelfde terras in de tuin een
nieuwe demonstratie plaats, ditmaal in aanwezigheid van de
gehele familie en een deel van het huispersoneel. Allen ver
zamelden zich rondom de seinsleutel, aan de voet van die
zendmast. Van de ontvanger was ditmaal niets te zien. Die
bevond zich een flink eind voorbij het heuveltje. Op het
heuveltje zelf was duidelijk een jongen te onderscheiden.
„Zou je misschien zo vriendelijk willen zijn mij uit te leg
gen wat er gaat gebeuren?” vroeg signore Marconi, terwijl
hij met afkeer naar de hoge mast en naar de wirwar van draden
keek, waarvan sommige heel oneerbiedig aan dikke takken
van de nu kale kastanjebomen waren vastgemaakt.
Guglielmo glimlachte. Hij wist wel, dat zijn vader het niet
zo kwaad meende en inwendig toch wel een beetje trots op
hem was. Het enthousiasme van moeder en Alfonso had zelfs
hem aangestoken.
„Ik heb u immers verteld, dat het mogelijk zou zijn signalen
en zelfs stemmen door de lucht te zenden door middel van
electrische golven,” begon Marconi zijn uitleg. „Welnu, hier
staat mijn zender. De ontvanger is op anderhalve mijl van
hier opgesteld, achter gindse heuvel. Bij de ontvanger staat
Gino en op het heuveltje Mario. Zo dadelijk zal ik een signaal
uitzenden. Zodra Gino het ontvangt, zal hij Mario een teken
geven, die het teken weer aan ons doorgeeft. Let u nu goed
op.;..”
Zijn hand, die onder het spreken de seinsleutel zocht, druk
te deze nu omlaag. In dezelfde seconde begon Mario op het
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heuveltje te springen en met de armen te zwaaien. Iedereen
was diep onder de indruk. Zelfs vader Guiseppe knikte tevre
den.
„Dat begint ergens op te lijken,” bromde hij. „Nu wil ik
het eens proberen.”
Hij drukte de morsesleutel in, met hetzelfde gevolg als
zoëven.
Dan verzocht hij Guglielmo hem naar de ontvanger te ver
gezellen. Alfonso moest achterblijven, om de signalen te kun
nen uitzenden.
• Terwijl vader en zoon langzaam door de kastanjelaan naar
de heuvel wandelden, zei de eerste:
„Moeder heeft er met me over gesproken wat er gebeuren
moest als deze proef zou slagen. Ze meent, dat je naar
Engeland moet gaan om daar te proberen erkenning te ver
krijgen. Ik vind dat een heel goed plan. Moeder zou zelf kun
nen meegaan om al haar familieleden en kennissen te bezoeken.
Ze zal dezer dagen wel naar haar familie in Engeland schrij
ven.”
Guglielmo was verrast. Engeland! Daar had hij nog hele
maal niet aan gedacht. Maar. . . . was hij er gereed voor? Hij
besefte maar al te goed, dat de draadloze telegrafie zich nog
in het experimentele stadium bevond. Het leek aanmatigend
om met deze gebrekkige, voor het merendeel zelf vervaardig
de instrumenten in de openbaarheid te treden. Hij voelde er
weinig voor zich belachelijk te maken in de ogen van de
geleerde wereld. Ongetwijfeld zouden zijn experimenten de
aandacht trekken. De grootste natuurkundigen van de wereld
zouden in spanning zijn proeven volgen. Maar. ... als die nu
eens mislukten? Als zich eens bijzondere omstandigheden,
mochten voordoen, die een afwijkende reactie ten gevolge had-»
den? Hij zou zich onsterfelijk blameren, en gehoond en be38

spot worden. Bovendien: wie zou vertrouwen hebben in een
uitvinder, die pas meerderjarig was geworden? Men zou hem
een verwaand broekje vinden en misschien zelfs geen aandacht
aan hem besteden.
„Waarom zeg je niets?” vroeg zijn vader. „Ik dacht dat je
een dergelijke kans met beide handen zou aangrijpen. Je proef
is immers gelukt? Je hebt aangetoond, dat draadloze telegrafie
mogelijk is. Hoe het werkt vermag ik weliswaar niet te begrij
pen — je weet hoe ik techniek verfoei — maar ik zie wei in,
dat het belangrijk is. Je hebt de kans nu in eigen hand' je ont
dekking wereldkundig te maken. Of is dat niet je bedoeling?
Beschouw je het eenvoudig als een particuliere hobby?”
„N-nee, dat natuurlijk niet, vader,” stamelde hij. „Ik. . . .
ik weet alleen niet, of het verstandig zal zijn nu al demon
straties te gaan geven. Het stadium is nog te jong. Er valt nog
zoveel te verbeteren. Ik. . . . ik ben er zeker van, dat het
mogelijk zal zijn over veel grotere afstanden te seinen dan deze
anderhalve mijl.”
Al pratende hadden ze het heuveltje beklommen, waar
Mario de vader van de jonge uitvinder eerbiedig groette.
Tegen Guglielmo zei hij eenvoudig: „’t Is gelukt, hè? Reus
achtig hoor!”
Ze liepen naar de ontvanger. Toen ze deze bereikten, gaf
Mario een sein aan Alfonso, die bij de zender stond. Even later
kwamen de signalen duidelijk over. Het morsetoestel, dat bij
de ontvanginstallatie behoorde, tikte.
Signore Marconi keek ernstig. „Ik begrijp, dat dit een grote
dag voor je is,” zei hij. „Ik feliciteer je wel.”
Guglielmo was met het behaalde resultaat echter nog
lang niet tevreden, al voelde hij ook grote voldoening. Er viel
nog zoveel te ontdekken, zoveel te verbeteren. Terwijl zijn
moeder zich bezig hield met brieven schrijven aan haar familie39
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leden en vrienden in Groot-Brittannië, ging hij ijverig verder
met experimenteren.
Hij begon nu zelf ook brieven uit Engeland te ontvangen.
Een oom in Ierland feliciteerde hem en moedigde hem aan
voort te gaan op de ingeslagen weg en zo spoedig mogelijk
naar Engeland over te komen.
Een ander familielid beijverde zich om in Londen een ge
schikt pension voor hem te vinden, daar een hotel hem onge
schikt leek voor een jonge uitvinder.
Enkele weken later, in februari, was alles geregeld. Er was
een pensionkamer voor hem gehuurd aan een rustig pleintje
in Londen. Zijn familieleden hadden al contact opgenomen met
officiële instanties in Engeland, in het bijzonder met de auto
riteiten van de telegraafdienst. Er bestond belangstelling voor
zijn uitvinding, al kon niet ontkend worden, dat de autori
teiten voorlopig nog sceptisch tegenover de draadloze tele
grafie stonden. Het leek al te fantastisch!
Voor Marconi braken drukke en opwindende dagen aan.
Terwijl zijn moeder de koffers voor hem pakte — ze had zelf
van de lange en vermoeiende reis midden in de winter afge
zien — was hij dagen lang in de weer met het zorgvuldig
inpakken van al zijn instrumenten en gereedschap. Op de
zolder stapelden de kisten en koffers zich op. Alle koffers
waren met witte cijfers gemerkt en op zijn werktafel lag een
uitvoerige lijst, waarop vermeld stond wat iedere kist of kof
fer bevatte. Dat zou hem daarginds in Engeland het werk aan
zienlijk vergemakkelijken, wanneer hij zijn apparatuur moest
opstellen. Of het ooit zo ver zou komen? Hij twijfelde er
aan....
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HOOFDSTUK IV.
Demonstraties in Engeland.
Toen Marconi in Engeland aankwam, herinnerde hij zich
niets van zijn vorige bezoek aan dat land, hoewel dat toch drie
jaar geduurd had. De reis er heen was voor hem een plezierreis
geweest, hoewel deze wel een beetje werd bedorven door het
feit, dat hij voortdurend ongerust was over zijn bagage, die
immers vijf maal moest worden overgeladen. Het ergste was,
dat bij het ovèrladen in Parijs plotseling een koffer zoekgeraakt
bleek te zijn. Marconi holde van voor naar achter langs de
trein, sprak alle mogelijke trein- en stationsbeambten aan en
voelde zich wanhopig. De koffer was en bleef op raadselachtige
manier zoek.
Het zette een geduchte domper op zijn vreugde. Met één
koffer minder zette hij de reis via Calais en Dover voort. De
bagage ging van de trein in de boot en van de boot weer in
een andere trein. Marconi waakte er over als een kloek over
haar kuikens. Wonderlijk genoeg bleek bij aankomst in Londen
plotseling de bagage compleet te zijn. Marconi stond voor een
raadsel, maar verdiepte zich niet in de oplossing er van. Hij
4*
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was veel te gelukkig, dat de vermiste koffer toch boven water
'was gekomen.
Kolonel Jameson Davis, een neef van signora Marconi, was
aanwezig om hem af te halen en naar het pension te bege
leiden.
„Wel, wel,” zei deze, toen hij zijn achterneef voor het eerst
na zoveel jaren terug zag, „je kon voor een Engelsman door
gaan. Ik had me een Italiaanse jongeman anders voorgesteld.
Je lijkt op je moeder, en dat is een compliment, want ze 1$
een mooie vrouw.”
Marconi lachte. „Dat zegt iedereen, oom,” antwoordde hij.
„En je spreekt Engels als een Engelsman, zonder accent. Je
moeder heeft het je goed geleerd.”
„We spreken thuis gewoonlijk Engels,” vertelde Marconi
hem. „En natuurlijk heeft het ook geholpen, dat ik in de
jaren waarin ik leerde praten in Engeland woonde.”
„Nu, het zal je hier te pas komen, wanneer het er op aan
komt het vertrouwen van de autoriteiten te winnen. Wij
Engelsen staan van nature nu eenmaal een beetje wantrou
wend tegenover buitenlanders, speciaal tegenover mensen uit
de Latijnse landen.”
„Een vooroordeel, oom,” antwoordde Marconi fier. Dan
glimlachte hij.
Het pension viel hem reusachtig mee. Hij kreeg de beschik
king over een grote kamer, waarin hij naar hartelust mocht
experimenteren. Het vertrek had typisch Engelse hoge ramen,
met smalle balconnetjes er voor. Ze zagen er uit op een vier
kant pleintje met hoge platanen achter ijzeren hekjes.
In dit vertrek zette Marconi reeds de volgende dag zijn
experimenten voort. Zodra zijn koffers waren aangekomen,
pakte hij er enkele van uit en begon zijn toestellen op te stel
len. Maar het was hem niet beschoren hier in Londen even
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gestadig te werken als hij in de Villa Griffone gewend was
geweest. Zijn familieleden legden beslag op hem en nodigden
hem uit. De kolonel bracht hem ook in contact met enkele
technici van het leger. Maar van grotere waarde was toch de
kennismaking van Marconi met mr. William Preece, de hoofd
ingenieur van de Londense posterijen.
Deze had van Marconi’s experimenten gehoord en er zelf
ook enkele van uitgevoerd. Hij was er geestdriftig over en
beloofde de jonge Italiaanse uitvinder zo spoedig mogelijk een
gelegenheid te bezorgen om zijn uitvinding te demonstreren.
Voor Marconi braken spannende dagen aan. Iedere ochtend
cn iedere middag stond hij voor een van de ramen van zijn
kamer op de uitkijk en als de postbode belde, was hij het eerst
beneden om te zien of er iets voor hem bij was.
De dagen verstreken echter zonder dat hij een officieel
bericht ontving. Het enige wat de postbode hem bracht, wa
ren aanmoedigende brieven van zijn familie in Italië en uit
nodigingen van ooms en tantes, neven en nichten in Engeland
om bij hen te komen logeren.
Eindelijk echter bracht de post op een ochtend een grote,
blauwe envelop, die een dienststempel droeg en met rode lak
zegels gesloten was.
Zijn hart begon sneller te kloppen van verwachting toen
hij in zijn kamer de envelop open sneed en het briefje er uit
nam.
Het was een brief van mr. Preece, die hem officieel mee
deelde, dat de autoriteiten van het Londense hoofdpostkan
toor hem alle mogelijke medewerking zouden verlenen tot
het houden van een demonstratie voor de ingenieurs en tech
nici van de posterijen.
Op dat ogenblik maakte zich een plotselinge onzekerheid
van hem meester. Hij ging voor het venster staan en staarde
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naar de platanen op het pleintje. Als hij eens faalde? Deze
Engelsen waren zo knap, zo ondernemend en doortastend.
Niet voor niets regeerden zij de halve wereld. . . . Wie zou
hier belangstelling hebben voor een jong broekje uit Italië, die
beweerde de uitvinder te zijn van de draadloze telegrafie?
Stel je voor, dat hij na zijn demonstratie te horen zou krijgen,
dat dit niets nieuws onder de zon was, maar dat men in Enge
land de draadloze al onder de knie had?
Met een ruk hief hij het hoofd op. — Onzin!, hield hij
zichzelf voor. Het was onmogelijk. Iedereen zou het immers
vernomen hebben. De kranten zouden er over geschreven
hebben. Niemand was nog op het idee gekomen. ... En als
dit toch zo mocht zijn, dan was toch niemand er nog in ge
slaagd het practisch uit te voeren. Hij was de eerste. Het v/as
absoluut dwaas dat hij zich zoveel zorgen maakte. De proe
ven konden immers niet mislukken. Hij had niets vergeten.
Zijn volledige apparatuur was meegekomen naar Londen. Hij
had niets anders nodig dan een gelegenheid om deze op te
stellen. Maar waar? Hier in Londen leek een proef weinig kans
van slagen te hebben. Hij zou er voor naar buiten moeten, op
het platteland. . . .
Enige dagen later volgde de officiële oproep voor de de
monstratie, ondertekend door mr. Preece zelf. De dag waarop
deze zou plaats vinden was vastgesteld en ook de plaats waar
dit zou gebeuren: op het dak van het hoofdpostkantoor aan
St. Martins-le-Grand. Hij zou draadloze signalen overseinen
naar een zender op het dak van een huis aan de oever van de
Theems en de hoogste technische beambten van de Britse
posterijen zouden de proefneming bijwonen.
Nog voordat Marconi de brief goed en wel had gelezen,
greep hij zijn jas en hoed en holde de deur uit, naar het dichtst
bijzijnde telegraafkantoor. Daar gaf hij een uitvoerig tele44

gram op aan zijn ouders en broers in Villa Griffone, om hen
van het heugelijke feit op de hoogte te stellen. Het doel waar
voor hij naar Engeland was gekomen, was bereikt. Het leed
geen twijfel dat hij ook zou slagen.
Toch zag hij tegen de dag van de demonstratie op als tegen
een berg. Marconi was teruggetrokken van aard en gauw
verlegen in gezelschap. Hij was ook niet gewend zich onder
de mensen te bewegen. Tot nog toe had hij vrijwel geheel op
zichzelf geleefd, temidden van zijn geliefde instrumenten.
Nu zou hij in de openbaarheid moeten treden, zich met amb
tenaren, ingenieurs en geleerden moeten onderhouden.
Op de bewuste ochtend van de demonstratie was Marconi
nog vroeger op dan gewoonlijk. Gedurende de afgelopen da
gen was hij druk in de weer geweest met het opstellen van
zijn toestellen op het dak van het hoofdpostkantoor. Het werd
een dubbele installatie, zowel een zender als een ontvanger.
En een eendere installatie werd op het dak van het huis aan de
Theems op gesteld, 'op een afstand van ruim twee mijl. Mr.
Preece had woord gehouden en een aantal bekwame vaklieden
tot zijn beschikking gesteld. Het waren verstandige lieden,
die zijn aanwijzingen stipt opvolgden en al spoedig in staat
waren het zend- en ontvangstation zelfstandig te bedienen.
En dat was nodig, want Marconi zelf kon maar op één plaats
tegelijk tegenwoordig zijn.
Nu ging hij in z’n eentje alles nog eens zorgvuldig na. Hij
controleerde iedere draad, ieder toestel. Er mankeerde niets
aan. De proef moest slagen.
Nu hij eenmaal zijn zelfvertrouwen teruggevonden had,
kon niets hem nog aan het twijfelen brengen. Hij ging naar
huis, maakte uitvoerig toilet en kleedde zich zorgvuldig. Een
half uur voor de afgesproken tijd verliet hij het pension en
begaf zich te voet naar het hoofdpostkantoor.
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Daar werd hij onvangen door een uitgelezen schare van
belangrijke autoriteiten, waaronder ook mr. William Preece,
de hoofdingenieur. Deze stelde Marconi aan de andere heren
voor. Het werd een eindeloos handen schudden en beleefd
heden uitwisselen. Totdat mr. Preece voorstelde nu met het
hele gezelschap naar het dak te gaan voor de demonstratie*
Het hart klopte Marconi in de keel, toen hij achter mr.
Preece de brandladder besteeg, die naar het dak voerde. Dit
was het gewichtigste ogenblik in zijn leven, besefte hij scherp.
Van het slagen van deze proef hing alles af. Eén klein onge
lukje, één onnozel foutje, een losgeraakte draad, zelfs een
stofje, was voldoende om alles te doen mislukken en hem
belachelijk te maken.
Maar toen hij eenmaal voor zijn toestellen stond, had hij
zichzelf weer in bedwang. Zijn geoefend oog overzag de op
stelling van instrumenten en draden.
„Nu, mr. Marconi,” hoorde hij de vriendelijke stem van
mr. Preece achter zich. De gesprekken verstomden. Allen, die
van de proefneming getuige zouden zijn, schaarden zich in
een halve kring om de zendinstallatie. Marconi deed een stap
naar voren. Zijn hand vond de morsesleutel en trilde niet, toen
hij deze enkele malen neerdrukte.
Een glimlach speelde plotseling om zijn lippen en alle angst
gleed van hem af. Hij zag aller ogen in spanning op de seinsleutel gericht. Het volgende ogenblik kwam via de ontvan
ger het antwoord al. De signalen waren op het dak van het
huis aan de Theems ontvangen.
Onder de aanwezigen steeg een goedkeurend gemompel op.
Mr. Preece overhandigde Marconi een telegram en verzocht
hem dit over te seinen. Er was een telegrafist van het hoofdpostkantoor aanwezig en Marconi gaf deze met een hoofd
knikje toestemming om de seinsleutels te bedienen.
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Ook dit telegram werd feilloos door de ontvanger geregis
treerd. Herhaling bleek zelfs niet nodig te zijn. Nu wilde
iedereen een telegram opgeven. De proef werd een geweldig
succes voor Marconi. Iedereen feliciteerde hem. Iedereen was
vol geestdrift over dit nieuwe communicatiemiddel.
Marconi moest vragen beantwoorden. Het leek een raadsel,
waarvan alleen deze tengere, piepjonge Italiaan de oplossing
kende. Waardige oude heren met grijze haren en hoge hoe
den, ingenieurs en geleerden, luisterden met diep respect naar
Marconi’s uiteenzetting. Hij, die helemaal geen spreker was,
ondervond nu niet de minste moeite om zijn gedachten onder
woorden te brengen. Hij legde in korte, zakelijke zinnen de
werking van de verschillende toestellen uit en sprak aan het
einde zijn verwachting uit, dat het in de toekomst mogelijk
moest blijken over veel grotere afstanden draadloze signalen
en zelfs stemmen over te brengen. Nu het principe eenmaal
ontdekt was, zou de rest wel volgen. Het was een kwestie van
rustig experimenteren en voortdurend verbeteringen aan
brengen. Een hartelijk applaus viel hem na zijn duidelijke
uitleg ten deel. Hij werd op de schouders geklopt en gecom
plimenteerd, totdat hij verlegen werd onder al die loftuitingen.
Mr. Preece bevrijdde hem en nam hem onder zijn hoede. Het
gezelschap verliet het dak. Toen Marconi enige uren later zijn
instrumenten inpakte, gloeide hij van trots en voelde hij zich
volmaakt gelukkig. Het was achter de rug. Nu pas wist hij
met volkomen zekerheid, dat hij een belangrijke uitvinding
had gedaan en dat zijn uitvinding officiële erkenning vond.
Hoewel er enige verslaggers bij de proefneming aanwezig
waren geweest, maakte de pers er toch weinig ophef van. In
de dagbladen verschenen onopvallende artikeltjes, waarin ver
meld werd, dat een zekere mr. G. Marconi, uit Bologna, een
systeem had uitgevonden waardoor het mogelijk was draad47
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loze telegrammen uit te zenden met behulp van electro-magnetische golven, die zich door de aether voortplantten en op
een ander punt konden worden opgevangen.
Het publiek las het berichtje en vergat het weer. Slechts
een enkeling voorzag van hoeveel belang deze uitvinding kon
zijn. Maar de Britse regering, voorgelicht door de hoge ambte
naren van het algemeen hoofdkantoor der posterijen, had wel
degelijk belangstelling1 voor Marconi’s experimenten en zo
kreeg hij al heel spoedig een tweede uitnodiging, ditmaal af
komstig van de autoriteiten van Leger en Vloot, om een nieu
we demonstratie voor hoge militaire autoriteiten en ambte
naren van de posterijen te houden, en wel op de beroemde
Vlakte van Salisbury, waar zovele belangrijke experimenten
en ook manoeuvres hadden plaats gevonden.
Deze tweede proef werd zo mogelijk een nog groter succes.
Op een heerlijke zonnige ochtend stelde Marconi zijn toestel
len op en zond onder het belangstellend oog van de hoogste
officieren van leger en vloot en de hoogste ambtenaren van
het Ministerie van Posterijen en Telegrafie, opnieuw draad
loze boodschappen uit, ditmaal over afstanden van vier, zes
en een halve, en zelfs. . . . acht mijl!
Weer stond iedereen er versteld van. Weer volgden verkla
ringen, vragen, uitleggingen. De Britse regering kwam open. lijk voor haar grote belangstelling uit en stelde verdere hulp
in het vooruitzicht.
Diep voldaan keerde Marconi in Londen terug. Acht
mijl. . . . het overtrof zijn eigen verwachtingen. En wat belangrijker was: zelfs op deze afstand werden de signalen even
duidelijk ontvangen als op de veel kortere afstanden.
Die avond schreef hij een lange brief aan zijn moeder, waar
in hij haar uitvoerig deelgenoot maakte van alles wat hem
wedervaren was.
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HOOFDSTUK V.
Terug in het vaderland.
Marconi was nu enige maanden in Londen. Hij had er goe
de vrienden gemaakt onder jonge ingenieurs van het hoofd
postkantoor, maar ook onder technische studenten en kennis
sen van zijn familieleden.
Nu was hij in een Londense wijk bezig op het dak van het
huis van een vriend een draadloze installatie aan te brengen.
Hij klauterde over het dak, was in de weer met draden en
een vele meters lange antennepaal en zwoegde dat het een
aard had. Het zweet stroomde hem langs het gelaat en hij had
de mouwen hoog opgestroopt. De antennepaal ging omhoog,
vastgehouden door zijn vriend. Marconi bevestigde de span
draden. Hij liet zijn oog over het dak gaan, om een geschikt
uitsteeksel te vinden, waaraan hij een draad, kon bevestigen
en ontdekte een schoorsteen, dicht bij de zijgevel. Hij klau
terde er door de dakgoot naartoe en keek omlaag.
Op straat stond een betrekkelijk jonge man aandachtig naar
zijn acrobatische verrichtingen te kijken.
„Wat voer je uit?” riep hij nieuwsgierig naar boven.
Marconi 4.

49

Marconi lachte. „Kom boven, dan zul je het zien!” riep hij
terug. „Als je een paar flinke handen aan je lijf hebt, kun je
ons helpen.”
„In orde!” riep de ander weer. Hij ging naar de regenpijp,
die langs de zijkant van het huis liep, greep hem met beide
handen stevig beet en klauterde als een aap naar boven. Even
later reikte Marconi hem de hand en trok hem over de rand
van de goot.
„Zeker in het circus gewerkt?” vroeg Marconi lachend.
De ander lachte eveneens en keek hem recht in de ogen.
„Veel aan sport gedaan,” antwoordde hij. „Wat kan ik doen?”
„Deze draad aan de schoorsteen vastmaken,” droeg Marconi
hem op. „Zorg er voor, dat hij goed gespannen staat. Ik zal
een draad naar de andere kant van het dak spannen.”
Een paar minuten later stond de antennepaal stevig op het
dak. Marconi begon de benodigde instrumenten in gereedheid
te brengen en de vreemdeling, die zich voorstelde als James
Stevens Kemp, legde een verrassende handigheid aan de dag,
hoewel Marconi er zeker van was, dat hij nooit tevoren der
gelijke toestellen had aanschouwd.
„Je hebt je handen niet voor niets gekregen, Kemp,” zei hij
bewonderend.
„Ik ben ingenieur,” antwoordde de ander eenvoudig. „Heb
een poosje op de technische afdeling van het hoofdpostkan
toor gewerkt. Saaie baan. Daarom ben ik er weggegaan. Als
je iets beters voor me weet, houd ik me aanbevolen.”
Marconi keek hem aan. „Dat zou wel eens kunnen gebeu
ren,” antwoordde hij langzaam. „Geef me in elk geval je
adres.”
Toen Marconi een paar dagen later weer een onderhoud
met mr. Preece had, vertelde hij deze van zijn wonderlijke
ontmoeting.
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„Kent u een zekere James Stevens Kemp?” vroeg hij.
Mr. Preece keek verrast. „Wel zeker,” antwoordde hij. „Een
flinke vent. Hij heeft een poosje op mijn afdeling gewerkt,
maar nam ontslag, ’t Speet me genoeg, want hij was een man
van capaciteiten. Hoe hebt u hem ontmoet?”
Marconi deed hem het verhaal en mr. Preece dacht na. „Het
is geen gek idee,” vond hij. „U zult een assistent moeten heb
ben en ’t lijkt me toe, dat dit juist een baantje voor Kemp zou
zijn. Ik wil hem wel eens polsen. U hoort er nog wel van.”
Twee dagen later ontving Marconi de mededeling, dat het
Britse Ministerie van Posterijen Kemp had benoemd tot assis
tent van de Italiaanse uitvinder Guglielmo Marconi.
Deze was op dat ogenblik bezig een nieuw plan uit te wer
ken. Ditmaal wilde hij een proef nemen met een uitzending
over een breed water. De mogelijkheid bestond, dat de electromagnetische golven boven water afwijkende eigenschappen
zouden vertonen. Dat moest zo spoedig mogelijk worden on
derzocht. Indien het mogelijk mocht blijken om draadloos
over water te seinen, dan lag er onmiddellijk een practische
toepassing voor de hand met betrekking tot de vele vuurtorens
en lichtschepen langs de lange Britse kust.
Na rijp beraad werd het Kanaal van Bristol als proefwater
uitgekozen. Kort daarop was Marconi al ijverig in de weer om
een zender te bouwen nabij Penarth. De andere zender-ontvanger werd in Bream Down, aan de overzijde van het water,
opgericht.
Weer kwamen vele hoge autoriteiten naar het terrein
van de proefneming. Onder hen bevond zich ditmaal ook een
buitenlander, professor Slaby, uit Berlijn. Deze geleerde had
zelf jaren lang met de Hertz’se golven geëxperimenteerd. De
persberichten over de uitvinding van de draadloze telegrafie
door een jonge Italiaan hadden hem getroffen, omdat dit de
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practische toepassing van de uitvinding van zijn landgenoot
betekende. De Duitse keizer had zich er persoonlijk mee be
moeid en de professor opgedragen naar Engeland te reizen om
getuige te zijn van de proefnemingen.
Zo langzamerhand begon het toch tot de buitenwereld door
te dringen, dat Marconi iets heel bijzonders op het spoor was.
De kranten begonnen meer en meer aandacht aan de proef
nemingen te besteden. Er verschenen uitvoerige technische
verhandelingen in de kolommen der dagbladen, sommige uit
stekend gefundeerd, andere kinderlijk onbenullig en absoluut
ondeskundig. Maar alle publicaties droegen er toch toe bij het
belang van de draadloze telegrafie onder de ogen van het grote
publiek te brengen.
Er waren ook tegenstanders. Marconi begon zo langzamer
hand te ervaren dat beroemdheid een boel last met zich mee
brengt. Hij behoefde niet meer reikhalzend naar de postbode
uit te zien. Dagelijks kwamen er brieven binnen, sommige van
mensen, die hem van harte feliciteerden met zijn succes en
hem allerlei raadgevingen aan de hand deden. Maar er waren
ook mensen, die hem waarschuwden met deze experimenten
op te houden, daar hij de natuur geweld aandeed en daarvoor
zwaar gestraft zou worden. Weer anderen beschuldigden hem
van ’zwarte kunst’ of van ’bedrog op grote schaal’.
Deze laatsten weigerden te gelóven dat er zoiets krankzin
nigs kon bestaan als het overbrengen van signalen over grote
afstanden door de lucht. Dergelijke lieden meenden, dat de
Italiaan een soort goochelaar was, die zelfs de hoogste autori
teiten op een geraffineerde manier bij de neus nam.
Het merendeel van de brieven behelsde echter uitnodigin
gen. Na de geslaagde proeven op de Vlakte van Salisbury, die
veel meer tot de verbeelding van de mensen spraken dan de
proeven op het dak van het postkantoor, begon het zo lang54

zamerhand tot het grote publiek door te dringen, dat die jonge
Italiaan toch wel een heel belangrijke uitvinding had gedaan.
Alle kranten schreven in deze dagen over de radiotelegrafie
en... . over Marconi zelf, hoewel hij dit laatste helemaal niet
plezierig vond. Het was bovendien maar lastig, want iedereen
wilde die piepjonge uitvinder wel eens van dichtbij zien. Hij
werd uitgenodigd door mensen die hem totaal onbekend wa
ren, om op hun feesten te verschijnen. Hij kreeg uitnodigingen
van professoren, van laboratoria en deskundigen die graag
een onderhoud met hem wilden hebben over de draadloze
telegrafie.
Bovendien kreeg hij voortdurend bezoek van belangstel
lenden. Dan moest hij beleefd blijven, uitleg geven, duizenden-één vragen beantwoorden en dat hield hem allemaal van
zijn werk af.
Er waren dagen waarop hij met weemoed aan Villa Griffone
dacht en de weldadige rust die daar heerste. Daar had hij on
bespied en onbelemmerd dag en nacht kunnen werken. Hier
in Londen kon hij geen stap verzetten of hij werd door iemand
aangeklampt. Journalisten bestormden hem, bedelden om
een onderhoud, verzochten hem artikelen voor hun kranten
te schrijven. Ze hadden niet alleen belangstelling voor zijn uit
vinding, maar misschien nog meer voor zijn persoon.
„Hoe bent u op de gedachte gekomen? Hoe wist u van de
proeven van Hertz? Wat voelde u wel, toen uw proeven voor
het eerst gelukten? Wat verwacht u van de toekomst van'de
draadloze telegrafie?
De ene vraag was nog niet beantwoord, of de volgende
werd al gesteld.
Toch slaagde Marconi er in nog een belangrijke hoeveelheid
werk te verzetten en zijn instrumenten te verbeteren. Lang
zamerhand keerde de rust terug. Maar de wereld wist nu van
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het bestaan van draadloze telegrafie af en volgde met aandacht
de ontwikkeling van de proefnemingen.
In het jaar 1896 vroeg Marconi zijn eerste patent aan.
Weldra volgden andere patenten. Het eerste tastbare resultaat
hiervan was, dat hij opeens tamelijk veel geld in handen kreeg.
Het was zijn eerste zelf verdiende geld, waarvoor hij ditmaal
niet bij zijn vader hoefde aan te kloppen.
Zijn vrienden gaven hem raad hoe hij het geld moest be
steden, maar Marconi zelf was heel bescheiden in zijn wensen.
Het enige dat hij zich aanschafte was.... een fiets. Hij zocht
een degelijk en sterk exemplaar uit en verheugde zich er over,
dat hii,£ich^g^Mg|U|r kon verplaatsen, wat hem veel tijd be
spaarde.
Inmiddels beijverde mr. Preece zich propaganda voor de
draadloze telegrafie te maken door lezingen te houden in
Engeland. Op zekere dag in het jaar 1897 sprak mr. Preece
in de Toynbee Hall van Whitechapel. Vele honderden nieuws
gierigen vulden de zaal om de uiteenzettingen van mr. Preece
te horen. Het waren er veel meer dan hij verwacht had, maar
de reden daarvan werd hem al spoedig duidelijk. Het publiek
had er de lucht van gekregen, dat de uitvinder die avond zelf
ook in de zaal aanwezig zou zijn en iedereen wilde hem zien.
De wereld was nog niet van haar verbazing bekomen, dat zo’n
jong broekje zo’n belangrijke uitvinding had kunnen doen!
Toen mr. Preece aan het einde van zijn lezing was geko
men, verzocht de voorzitter Marconi ook nog iets te zeggen.
Een beetje verlegen trad de uitvinder naar voren, maar hij
overwon spoedig zijn schroom en sprak gedurende enkele
minuten. Hij werd stormachtig toegejuicht, hoewel hij toch
niets bijzonders had verteld, naar hij zelf later beweerde. Het
vormde wel een bewijs hoe populair Marconi in die dagen al
was.
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In Juni van datzelfde jaar ontving hij plotseling een zeer
vererende uitnodiging van de Italiaanse regering om naar zijn
vaderland terug te keren en proefnemingen te verrichten te
Rome en La Spezia.
Hij kon wel juichen toen hij de brief las. Terug naar Italië!
Villa Griffone in de zomer. ... de verrukkelijke rust weer
thuis te zijn. . . . Demonstraties voor zijn landgenoten. . . .
Hij voelde zich in feeststemming en schreef onmiddellijk
terug, dat hij de uitnodiging met graagte accepteerde.
Juni was neg niet ten einde, toen hij zich met al zijn koffers
en kisten op reis begaf. In Rome had men een uitgestrekt
proefterrein voor hem beschikbaar gestel* ^ -V' -dag ^rtkirop
hij zijn demonstratie gaf, waren vele tientallen genodigden,
belangstellenden en deskundigen op het terrein aanwezig.
Plotseling ging er een schok door de rijen, toen een konink
lijk rijtuig het terrein opreed. Koning Umberto en koningin
Margaretha stapten uit het rijtuig en begaven zich naar de
■ inderhaast klaar gezette zetels.
Ze volgden de proefneming met grote belangstelling en na
afloop verzochten ze Marconi hun de proeven te verklaren.
Het was voor de jonge Italiaan een hoge onderscheiding.
De koning stelde enige vragen, maar vooral de koningin maak
te diepe indruk op de uitvinder, doordat ze blijk gaf een hel
der inzicht in de draadloze telegrafie te bezitten. De warme
en hartelijke belangstelling van Hare Majesteit vervulde hem
met diepe vreugde en voldoening.
In La Spezia, een belangrijke oorlogshaven, demonstreerde
Marconi voor de hoogste autoriteiten van de Italiaanse marine
en landstrijdkrachten. Ook deze proeven hadden een bevredi
gend resultaat.
Weken lang verbleef Guglielmo in het ouderlijk huis. Het
was heerlijk weer thuis te zijn, temidden van zijn ouders en
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broers. Wat viel er veel te vertellen! Vooral Alfonso toonde
belangstelling voor alles wat zijn jongste broer in Londen had
bereikt. Zelfs zijn vader kon zijn voldoening niet onder stoelen
of banken steken en keek zo trots, alsof hij zelf de draadloze
telegrafie had uitgevonden....
Toen Marconi in Engeland terugkeerde, geheel verfrist en
gesterkt, ondervond hij, dat het werk aldaar voortgang had
gevonden. Tijdens zijn afwezigheid hadden vooraanstaande
personen het initiatief genomen tot oprichting van de Draad
loze Telegrafie- en Seinmaatschappij. Deze maatschappij, die
over een groot kapitaal beschikte, bevorderde het onderzoek
geducht. Er werd een station voor draadloze telegrafie opge
richt in Alum Bay, op het eiland Wight, en een tweede station
aan de kust van het vasteland, te Bournemouth. Dit laatste
werd later verplaatst naar het stadje Poole, hemelsbreed geme
ten veertien mijl van Alum Bay verwijderd.
Mr. William Preece was inmiddels in Dover, aan het Nauw
van Calais, bezig met uitgebreide proefnemingen. Zowel hij
als Marconi voorzagen in de toekomst een vaste draadloze
telegraafverbinding met de Franse Kanaaloever, te Calais of
Boulogne-sur-Mer.
In November hield de Draadloze Telegrafie- en Seinmaat.schappij haar eerste grote jaarvergadering. Aan het einde van
deze werd vastgesteld, dat in het afgelopen jaar een bevre
digende vooruitgang was geboekt. Van dit ogenblik af was
draadloze telegrafie een werkelijkheid waarmee de wereld
:rekening hield.
/

HOOFDSTUK VI.
Draadloze reddingen.
Marconi moest natuurlijk, zoals iedere Italiaanse jongen, in
militaire dienst. Hij kreeg ook werkelijk een oproep en deze
bracht hem in grote verlegenheid. Hij was volkomen bereid
zijn vaderland te dienen, maar. .. . dat zou een stopzetting
van zijn experimenten betekenen en dat ging hem erg aan
het hart.
In die dagen maakte hij voor de eerste maal kennis met de
beroemde Engelse geleerde Lord Kelvin, een waardige grijsaard
al, die zich bijzonder verdienstelijk had gemaakt op het gebied
van de telegrafie en aan wiens voortvarendheid het te danken
was geweest dat enige tientallen jaren geleden een telegraaf
kabel van Engeland naar de Verenigde Staten was gelegd.
Lord Kelvin was een vriend van mr. Preece en had door
deze al veel over Marconi vernomen. Daar hij zelf de groot
ste belangstelling had voor alles wat met electriciteit samen
hing, wenste hij ook wel eens iets van de practische resultaten
van Marconi’s uitvinding te zien.
Tijdens het onderhoud, dat de grijze geleerde en de jonge
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uitvinder met elkaar voerden, vroeg de eerste naar Marconi’s
plannen voor de toekomst.
Guglielmo haalde de schouders op. „Ik kan er nog niets van
zeggen,” antwoordde hij. „Ik zal binnenkort in dienst moeten,
bij de Italiaanse marine. Ik heb juist dezer dagen mijn oproep
ontvangen.”
Lord Kelvin keek ontsteld. „Maar dat zou verschrikkelijk
zijn, in dit stadium van het onderzoek!” riep hij uit. „Is daar
niets op te vinden?”
„Iedereen moet in dienst,” antwoordde Marconi. „Ik vrees,
dat er niets anders op zal zitten dan te gehoorzamen.”
„Maar het moet toch mogelijk zijn vrijstelling te verkrij
gen? Uw land, de gehele wereld, is er toch meer mee gediend
dat u rustig met uw experimenten kunt voortgaan dan dat u
matroosje speelt aan boord van een oorlogsschip en misschien
een onbetekenend officiertje wordt.”
De geleerde streek door zijn grijze haar. Er verscheen een
diepe groef in zijn voorhoofd. Dan verhelderde zijn blik op
eens. „Wacht eens!” riep hij uit. „Ik ken geen marine-of floe
ren van uw vaderland, maar ik heb jaren geleden generaal
Ferro eens ontmoet. Ik zou hem een brief kunnen schrijven
en een beroep op hem doen. ... Ja, ja, dat zal ik vandaag nog
doen. ... We moeten proberen deze ramp te voorkomen. Ik
hoop van harte, dat het nog niet te laat is.”
Het was niet te laat. Generaal Ferro was onmiddelüjk bereid
stappen te ondernemen bij de Italiaanse minister van Marine
en nauwelijks twee weken later ontving Marconi het officiële
bericht, dat hij als assistent was toegevoegd aan de marineattaché bij de Italiaanse ambassade te Londen. Zijn taak zou
bestaan uit... . het voortzetten van zijn wetenschappelijke
proefnemingen op het gebied van de draadloze telegrafie!
Een gesprek met de bewuste marine-attaché leerde Marconi,.
60

'

■

dat zijn benoeming uitsluitend formeel was. In werkelijkheid
behoefde hij de attaché in het geheel niet te assisteren en was
zijn aanwezigheid op de ambassade evenmin vereist. Hij kon
zich als vrij man beschouwen en doen wat hem goeddunkte.
Het was Marconi een pak van het hart. Maar toen hij aan
het einde van de maand van de ambassade een cheque ont
ving, met de mededeling dat het op het strookje papier ver
melde bedrag zijn soldij vertegenwoordigde, kon hij er niet
toe besluiten het geld bij de bank te incasseren. Hij vond, dat
hij geen recht op soldij had, wanneer hij niets deed om het te
verdienen en zond de cheque door aan het Italiaanse zieken
huis in Londen, dat immers voortdurend met geldgebrek te
kampen had. En zo deed hij met alle volgende cheques.
Marconi leefde in deze tijd al even sober als hij het in de
Villa Griffone had gedaan. Nu deed het voordeel in een een
voudig pension te wonen en niet in een luxueus hotel zich
terdege voelen. In een hotel zou iedereen hem op elk wille
keurig ogenblik lastig kunnen vallen. Maar in het onopval
lende pension aan het stille pleintje werd hij betrekkelijk met
rust gelaten, vooral nadat de eerste opwinding over de ge
slaagde experimenten geluwd was en het grote publiek lang
zamerhand met de draadloze telegrafie vertrouwd begon te
raken.
Een heel enkele keer bezocht Marconi een concert, doch ver
der ging hij zelden uit en leefde hij alleen voor zijn studie en
experimenten.
Hij kreeg daardoor de naam enigszins een zonderling te
zijn, maar dat deerde hem niet. Hij prees zich gelukkig dat
hij geen financiële zorgen kende, waarmee zovele uitvinders
te kampen hadden gehad. Velen van zijn voorgangers waren
dan ook genoodzaakt geweest te trachten invloedrijke perso
nen voor hun uitvindingen te interesseren, om aan het beno61

digde geld voor de voortzetting van hun proeven te komen.
Toch mochten de mensen die met hem in aanraking kwa
men hem graag, want hij was bescheiden en vriendelijk van
aard.
Inmiddels had men in scheepvaartkringen grote belang
stelling voor de draadloze telegrafie gekregen. Alleen de hoge
militaire autoriteiten vonden het een bezwaar, dat de draad
loze berichten door iedereen ontvangen konden worden en dus
niet geheim bleven.
Marconi voelde dit bezwaar ook wel. Hij begreep, dat als
er veel draadloze zendstations zouden komen, al heel spoedig
een chaos zou ontstaan, doordat iedereen alle berichten tege
lijk opving en er dus geen wijs meer uit te worden was. Daar
om begon hij naar een methode te zoeken om dit bezwaar op
te heffen. Al spoedig ontdekte hij, dat het mogelijk was een
ontvanger te bouwen, die alleen electromagnetische golven
van een bepaalde lengte opving. En daarmee was dit probleem
opgelost. Ieder station zou nu alleen die berichten ontvangen,
die op de golflengte werden uitgezonden waarop de ontvanger
was afgestemd.
Het was weer een belangrijke stap vooruit en de staf van
het station in Dover had een nieuwe reden om een beetje af
gunstig te zijn op Marconi, die het ene succes na het andere
boekte.
Wat was namelijk het geval? Nabij Dover had de Britse
regering een eigen station voor experimentele draadloze tele
grafie ingericht, dat rechtstreeks onder leiding van mr. William
Preece stond. De staf beijverde zich om dezelfde resultaten te
bereiken als Marconi, doch slaagde daar maar zelden in. Men
ging er uiterst geheimzinnig te werk. Om het proefterrein
was een afrastering van prikkeldraad opgetrokken, die later
door een schutting vervangen werd. Iedere avond tegen zons62
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ondergang werden alle toestellen zorgvuldig naar het nabu
rige Fort Burgoyne overgebracht, om de volgende ochtend
weer naar het proefterrein te worden vervoerd. Toch verdrong
zich altijd een menigte nieuwsgierigen uit de omgeving in de
buurt van het proefterrein, aangelokt door de hoge zendmast.
Voor het publiek was draadloze telegrafie nog altijd een ge
heimzinnig en onverklaarbaar wonder, een soort zwarte
kunst. Vooral toen men begon te experimenteren met reus
achtige vliegers, die aan een draad werden opgelaten, om al
dus een langere en hogere antenne te verkrijgen, stroomde het
publiek toe en vergaapte zich aan de wonderlijke instru
menten.
Het Lloyds-genootschap volgde intussen de ontwikkeling
van de draadloze telegrafie met toenemende belangstelling. Op
zekere dag kreeg Marconi het verzoek om twee vuurtorens, op
eenzame rotseilandjes voor de kust van Noord-Ierland, van
ene draadloze installatie te voorzien, waardoor de vuurtoren
wachters contact met de vaste wal konden onderhouden.
Marconi voldeed maar al te graag aan dit verzoek. Hij vond
het interessant om de vuurtorens te beklimmen en was zelf
ook hoogst benieuwd naar de resultaten. Dagen lang werkte
hij ingespannen. Toen de installaties klaar waren, leerde hij de
vuurtorenwachters hoe ze de instrumenten moesten bedienen.
Weldra waren deze in staat door middel van de draadloze zen
der berichten uit te zenden, die op de wal werden opgevangen.
Heel Ierland volgde het experiment in grote spanning. En
dat was geen wonder, want Marconi’s moeder was een Ierse
van geboorte, zodat men de uitvinder zo’n beetje als een halve
landsman beschouwde.
Zo brak het jaar 1898 aan, voor de ontwikkeling van de
draadloze telegrafie wel een van de belangrijkste jaren. Het
begon al in Ierland, kort nadat Marconi zijn installaties had

geplaatst op de vuurtorens van Ballycastle en het eiland
Rathlin.
In de Ierse Zee werd een belangrijke wedstrijd voor zee
waardige zeiljachten gehouden en de redactie van het Ierse
dagblad, de Dublin Express, kwam op het fantastische idee
een motorboot in te schakelen met een draadloze installatie
aan boord. In allerijl werd Marconi aangezocht en deze was
altijd bereid aan nieuwe experimenten mee te werken. Binnen
twee dagen was een ontvanger opgesteld. De sleepboot ’Flying
Huntress’ werd met een draadloze zender uitgerust en Mar
coni ging ook zelf aan boord. Hij was nu in staat de wed
strijd op de voet te volgen en van uur tot uur de stand naar
de wal te seinen. Zodra de ontvanger in Kingston een nieuw
telegram registreerde, werd het onmiddellijk per kabel door
gegeven naar de redactie van de Dublin Express, waar duizen
den mensen zich voor het gebouw verdrongen, om de laatste
berichten te vernemen.
Het werd een reusachtig succes, waar men in Ierland niet
over uitgepraat raakte. Maar ook buiten Ierland had dit nieu
we experiment de aandacht getrokken. Uit alle delen van de
wereld kwamen telegrammen en verzoeken binnen.
De beide stations van de Draadloze Telegrafie- en Seinmaatschappij, te Alum Bay en in Poole, stonden in deze dagen
eveneens in het centrum van de belangstelling. Het eiland
Wight was een van de meest geliefkoosde toeristencentra en
in de zomer van 1898 kon men dan ook dagelijks drommen
toeristen naar Alum Bay zien trekken, waar men zich ver
gaapte aan de meer dan dertig meter hoge stalen zendmast.
Aan de voet van de mast stonden enkele houten keten, waarin
de toestellen waren ondergebracht. Op donkere avonden kon
men in de top van de mast dikwijls een felle, blauwe vlam
waarnemen van wel vijfentwintig centimeter lengte, waarbij
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een gesis weerklonk als van een getergde slang. Het maakte op
de bezoekers grote indruk en zij die het met eigen ogen had
den aanschouwd, wisten over niets anders meer te praten.
Marconi zelf vertoonde zich echter niet in Alum Bay. Hij
had een andere vererende opdracht van de regering gekregen.
In de zomer werden namelijk de grote manoeuvres van de
Britse vloot gehouden, waaraan slagschepen, kruisers en klei
nere oorlogsschepen deelnamen. Daartoe was de geweldige
vloot gesplitst in twee kleinere vloten, A en B genaamd.
Bij wijze van proef wilden de marine-autoriteiten nu de
B-vloot met draadloze telegrafie uitrusten. Het was een prach
tige gelegenheid de nieuwe uitvinding aan de practijk te toet
sen. En zo kwam Marconi aan boord van de kruiser ’Juno’,
nadat hij en zijn assistenten eerst installaties hadden geplaatst
op het vlaggeschip van de B-vloot, de Alexandra, en op de
kruiser ’Europa’.
De commandant van de ’Juno’, kapitein Jackson, was een
goede vriend van Marconi. Een van de hutten van de kruiser
was ingericht tot ontvangstation. De grote mast diende als
antennemast.
Tijdens deze manoeuvres boekte Marconi reusachtige suc
cessen. Hij slaagde er zelfs in door middel van zijn sterke zen
ders berichten over te seinen tussen schepen die hemelsbreed
vierenzeventig mijl van elkaar verwijderd waren. De B-vloot,
onder bevel van admiraal sir Henry Comton Domville, be
haalde een royale overwinning en in de officiële rapporten
werd vermeld, dat de draadloze telegrafie de voornaamste
factor was geweest, die tot de zegepraal had bijgedragen!
Nog was de reeks successen niet ten einde. Het geschiedde,
dat de Prins van Wales, de latere koning Edward VII, tijdens
een plezierreisje op zee aan boord van het koninklijke jacht
’Osbome’ zijn knie kwetste.
Marconi. 5.
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Zijn moeder, de bejaarde koningin Victoria, verbleef op dat
ogenblik in Osborne House, dicht aan de kust van het Kanaal.
De prins was genoodzaakt aan boord van het jacht te blijven
en reeds de volgende dag kreeg Marconi het verzoek naar
Osborne House te komen, om een draadloze installatie te
bouwen. Weldra verscheen in de tuin van de koninklijke resi
dentie een hoge zendmast. Daarop begaf Marconi zich aan
boord van het jacht en plaatste daar eveneens zijn instrumen
ten.
De Prins van Wales was buitengewoon belangstellend en
gaf blijk heel wat van de draadloze telegrafie af te weten. Zo
lang het jacht in Cowes Bay voor anker lag, was de prins in
staat telegrammen met de koningin te wisselen.
Voor Marconi leverde deze proef een nieuw bewijs, dat de
electromagnetische golven niet een rechte lijn volgden. Tussen
het jacht en Osborne House, een afstand van één drie-kwart
mijl, bevond zich een tamelijk hoge heuvel en de uitvinder
maakte zich genoeg zorgen over die heuvel. Niemand had er
enig vermoeden van, wat er in hem omging, toen hij voor de
eerste maal bij wijze van proef de seinsleutel aan boord van de
Osborne’ neerdrukte. Het sein werd echter vrijwel onmid
dellijk beantwoord en Marconi ademde verlicht op. De electrische golven hielden niet stil voor een obstakel. Zelfs mist
noch regen oefenden er invloed op uit.
Gedurende de zestien dagen, dat het koninklijk jacht in de
Baai van Cowes voor anker lag, wisselden de koningin en de
kroonprins niet minder dan honderd en vijftig telegrammen.
Toen de prins genezen was en het jacht opstoomde naar het
eiland Wight, hield de prins verbinding met zijn moeder, tot
op een afstand van zeven mijl uit de kust. Bij de nadering
van het eiland ving men al spoedig berichten op van de zender
te Alum Bay.
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Vele van de koninklijke telegrammen verschenen in deze
dagen in de Londense dagbladen en weer was heel Engeland •
diep onder de indruk van de grote waarde, die de draadloze
telegrafie bleek te bezitten.
De wereld zou echter nog sprekender voorbeelden verne
men! In het jaar 1899 waren de meeste lichtschepen en vuur
torens met een draadloze installatie uitgerust. Op de derde
maart van dat jaar woedde een hevige storm, waarbij vele
schepen in gevaar kwamen te verkeren. Een stoomschip werd
door de storm uit de koers geslagen en belandde op de beruchte
Goodwin-zandbank. Onmiddellijk seinde het lichtschip EastGoodwin het bericht van de stranding naar de vuurtoren van
South Foreland, vanwaar enkele minuten later reeds een
reddingsboot uitvoer. De reddingsboot kwam juist op tijd om
de gehele bemanning van het snel zinkende schip over te ne
men en veilig aan land te brengen. Bovendien kon nog voor
een waarde van een half millioen gulden van de kostbare
lading gered worden.
Nauwelijks enige maanden later deed zich een soortgelijk
geval voor, toen het stoomschip ’R. F. Matthews’ in het
Kanaal in aanvaring kwam met een lichtschip en zodanige
averij opliep, dat het snel zonk. De draadloze boodschap van
het lichtschip werd aan de kust opgevangen door Marconi’s
assistent Bulloch, die het bericht onmiddellijk doorseinde naar
Ramsgate. Ook ditmaal kwam de reddingsboot juist op tijd
om alle opvarenden van het zinkende schip in veiligheid te
brengen.
Het waren vooral deze twee reddingen, die de gehele wereld
in verbazing brachten. De Franse regering, die tot dusverre
weinig interesse had getoond voor een vaste draadloze ver
binding over het Nauw van Calais, begon er nu anders over te
denken en nam contact op met de Engelse autoriteiten.
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Marconi stak het Kanaal over en begon met de inrichting
van een zend- en ontvangstation in een houten gebouwtje te
Wimereux, drie kilometer ten noorden van Boulogne-surMer. Eindelijk kreeg hij de kans de wereld te tonen, waartoe
draadloze telegrafie in staat was. Dagen lang werkte hij als
een paard. Van de vroege ochtend tot de late avond was hij
met opgestroopte mouwen in de weer. Hij groef zelf het gat
in de grond, waarin de koperen aardplaat moest worden be
graven. Er werd geen draad gespannen, of hij hield er toezicht
op. Eindelijk was het werk gereed, juist enkele dagen voor de
vastgestelde datum waarop de proefuitzending zou plaats
vinden. Die 28ste maart was een gure, regenachtige en mistige
dag. De sneltrein uit Parijs bracht tientallen hooggeplaatste
Franse ambtenaren naar Boulogne, vanwaar het hoge gezel
schap zich naar Wimereux begaf.
Onder hen bevond zich de officiële vertegenwoordiger van
de Franse regering, kapitein Ferrer. Ook was de directeur van
de Franse telegraafmaatschappij, monsieur Voisenant, aanwe
zig. Er waren enkele generaals en admiraals van het Franse
leger en de Franse vloot, zodat Marconi zelden zoveel geglinster van goud om zich heen had gezien.
Er was echter heel wat veranderd sedert de experimenten
in de tuin van Villa Griffone of op het dak van het Londense
hoofdpostkantoor! Ditmaal was Marconi volkomen zeker van
zijn zaak. Toen het grote ogenblik aangebroken was, gaf hij
de telegrafist de tekst van het eerste draadloze telegram, dat
naar Engeland moest worden overgeseind. Het Engelse station
bevond zich op een afstand van 32 mijl, in de vuurtoren van
South Foreland.
De telegrafist begaf zich naar de seinsleutel. Binnen enkele
minuten was het telegram, overgeseind. En onmiddellijk daar
op begon de telegraaf te Wimereux te ratelen.
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„Telegram goed ontvangen,” luidde het antwoord.
Het Kanaal was overbrugd.
De Franse en Engelse dagbladen waren in deze dagen vol
van het geslaagde experiment. Van het houten gebouwtje te
Wimereux uit zochten tientallen telegrammen per dag hun
weg door de lucht. Nog in de nacht van de geslaagde proef
begaf het gehele officiële gezelschap zich aan boord van de
veerboot naar Dover. Marconi wilde zijn gasten ook het ont
vangstation van South Foreland tonen.
Het werd echter een stormachtige overtocht en heel wat
passagiers werden zeeziek gedurende de korte reis. In het
kleine, maar warme vertrekje, dat in de vuurtoren in gereed
heid was gebracht, kwamen de hoge gasten een beetje op hun
verhaal.
Ze kregen dan nu de gelegenheid om voor het eerst van
Engeland uit draadloze telegrammen naar hun vaderland te
verzenden en er waren maar weinigen, die daar geen gebruik
van maakten.
Tijdens deze proeven ontdekte Marconi echter, dat het
station te Mimereux verre van ideaal werkte. Er viel nog
zoveel te verbeteren, dat hij er voorlopig enkele weken bleef.
Aan belangstelling ontbrak het hem in die tijd niet. En zo
gebeurde het, dat op zekere avond niemand minder dan de
beroemde Lord Baden Powell, de grondlegger van de padvin
derij, het houten keetje te Wimereux binnen stapte, om zich
persoonlijk van het wonder, dat draadloze telegrafie heette,
te overtuigen.
Marconi toonde zijn hoge gast de zender en legde de wer
king er van uit. Maar toen de demonstratie zijn hoogtepunt
bereikte, en Marconi een berichtje naar de post in de vuurtoren
van South Foreland uitzond, waar zijn assistent Bullock met
de leiding belast was, kwam er geen antwoord.
-

-
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Het bevreemde Marconi en hij herhaalde het telegram. Het
resultaat bleef gelijk. South Foreland zweeg in alle talen.
Buiten huilde de wind door de draden en de zendmast. De
stortregen ratelde op het dak. Maar dat kon Marconi er niet
van weerhouden naar buiten te gaan. En Lord Baden Powell
volgde hem. Struikelend over draden zochten ze hun weg door
de duisternis. Ergens moest iets aan de installatie mankeren.
Er was echter geen enkel gebrek te ontdekken. Wanneer de
seinsleutel bediend werd, flikkerden hoog in de zendmast de
sissende blauwe vlammen, die de bevolking van de streek zo’n
angst aanjoegen. De zender scheen volmaakt in orde te zijn.
Doorweekt van de regen strompelden Marconi en zijn hoge
gast om het houten gebouwtje heen. Plotseling klonk binnen
de bel van de telegraaf. Een luide stem riep:
„South Foreland!”
In een oogwenk was het tweetal bij de deur en stormde naar.
binnen. Daar tikte rustig de telegraaf zijn boodschap van
South Foreland. Deze luidde: juist terug van avondeten —
nog iets bijzonders aan jullie kant?
Glimlachend staarde Lord Baden Powell de jonge uitvinder
aan.
Marconi lachte eveneens, maar het was een zenuwachtige
lach. Voor het eerst sedert de geslaagde proef in de tuin van
Villa Griffone had hij in ernst aan zijn uitvinding getwijfeld.
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HOOFDSTUK VII.
De Atlantische Oceaan overbrugd!
In de zomer van 1899 werden proeven genomen met be
trekking tot het gebruik van draadloze telegrafie aan boord
van schepen. Daartoe kruiste het Britse telegraafschip ’Ibis’ in
het Kanaal met aan boord Marconi en diens assistenten Kemp
en Bradfield. Ze hielden voortdurend draadloos contact met
de vuurtoren van South Foreland, waar Bullock de leiding
van het draadloze station had.
Ook deze proeven slaagden voortreffelijk. Het was nu zo
ver, dat de gehele wereld de adem inhield en in spanning de
ontwikkeling van de draadloze telegrafie volgde. De regering
van de staat Zuid-Australië zond een deskundige, dr. Cockburn, naar South Foreland, om poolshoogte te nemen. Afge
vaardigden van Brazilië, een Chinese minister, hoge Engelse
autoriteiten, allen kwamen zich persoonlijk overtuigen van
de voortgang die de draadloze telegrafie had geboekt.
Het merwaardige was, dat telkens wanneer er hoog bezoek
naar de vuurtoren kwam, het weer zich op zijn slechtst voor
deed. De Brazilianen, gewend aan tropische hitte, huiverden
7i

van koude, toen ze tijdens een hevige storm en stortregen het
bijgebouwtje van de vuurtoren betraden, waarin de zender en
ontvanger ondergebracht waren. Daar binnen vergat iedereen
echter al spoedig het weer. Bullock ontving zijn gasten met
bier en wist hen aangenaam bezig te houden. Hij werd nooit
moe de bezoekers haarfijn de werking van alle instrumenten
uit te leggen.
In october 1899 brak in Zuid-Afrika de Boerenoorlog uit.
Nu deed de Britse regering een nieuw beroep op Marconi.
Men hoopte tijdens de oorlog profijt te kunnen trekken van
de draadloze telegrafie en Marconi was dadelijk bereid zijn
tweede vaderland van dienst te zijn.
Onder leiding van Bullock ging een groep ingenieurs naar
de Kaapkolonie, maar erg groot was hun succes tijdens de
Boerenoorlog niet, wat voor een groot deel was toe te schrijven
aan het feit, dat ze geen gebruik mochten maken van zend
masten, die immers dadelijk door de Boeren zouden worden
opgemerkt. En de vliegers voldeden slecht.
Marconi zelf maakte zich intussen gereed voor een grote
reis in een andere richting. Wat hij reeds lang verwacht had,
was gebeurd: de regering van de Verenigde Staten nodigde
hem uit om aldaar proeven en demonstraties te komen houden
en zo scheepte Marconi zich in de eerste maanden van 1900 in
op het stoomschip ’St. Paul’. Vele deskundigen woonden de
proeven bij en de Amerikaanse regering was volkomen tevre
den met het resultaat.
Lang bleef Marconi . niet in Amerika. Nu enkelen van zijn
beste medewerkers in Afrika waren, kon hij moeilijk in
Engeland gemist worden. De hevige strijd tussen de Boeren
en de Engelsen in Zuid-Anenéa hield aan boord natuurlijk
ook de gemoederen bezig. Onder de passagiers werd al spoedig
bekend, dat de beroemde Marconi met een volledige draadloze
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uitrusting aan boord was en toen het schip de Engelse kust
begon te naderen, drong men er bij de uitvinder op aan zijn
toestellen in te schakelen en te trachten verbinding te krijgen
met de zender van Alum Bay.
Het experiment lokte Marconi zelf ook aan. Hij richtte in
een hut aan boord een zender in en begon te trachten verbin
ding te krijgen. De volgende dag pas slaagde hij er in om de
zes-en-zestig zeemijl te overbruggen, die het schip nog.van
het eiland Wight scheidden. Nu stroomden de draadloze tele
grammen spoedig binnen. In overleg met de kapitein werd
besloten de belangrijke berichten over de Boerenoorlog aan
boord te doen drukken. Die gedrukte berichten werden onder
de kop ^Transatlantisch Nieuwsblad’ gratis verspreid. Iedere
passagier kreeg een exemplaar en weldra verzamelde zich een
grote menigte voor de hut van Marconi, in de hoop nog meer
berichten over de oorlog te vernemen.
Tijdens deze reis konden de passagiers de uitvinder dikwijls
aan de railiijg vinden, waar hij ernstig over de onbegrensde
watervlakte van de Oceaan uitstaarde. Wat ging er op zulke
ogenblikken in het brein van de uitvinder om? Dacht hij al
aan een mogelijke draadloze verbinding over de Oceaan?
Niemand kwam op dat denkbeeld. Het leek immers onmo
gelijk. Het druiste tegen alle opvattingen in. De kromming
van de aarde vormde een onoverkomelijk struikelblok, dat had
men reeds in alle kranten kunnen lezen. Het was de mening
van vele vooraanstaande geleerden, zelfs van hen die grote
bewondering voor Marconi koesterden.'De draadloze telegrafie
was practisch uitstekend bruikbaar voor verbindingen over
korte afstand, dat was bewezen. Aan draadloze telegrafie tus
sen Europa en Amerika dacht niemand.
Alleen Marconi was er rotsvast van overtuigd, dat het wel
kon. Er viel weliswaar omtrent de ware aard en de gedragin7>

gen van de elctro-magnetische golven nog heel veel te ont
dekken, maar dat de kromming van de aarde het uitzenden
van berichten over grote afstanden onmogelijk zou maken,
geloofde hij niet. Hij dacht aan zijn proeven in de tuin van
Villa Griffone, waar het heuveltje aan het einde van de
kastanjelaan geen beletsel had gevormd voor de ontvangst van
de signalen. Hij dacht ook aan de proeven aan boord van het
koninklijke jacht. Het jacht had verbinding gehad met het
station Alum Bay, hoewel er tussen de zender van Alum Bay
en het schip twee hoge heuvels verrezen. . . . De electromagnetische golven plantten zich in vele richtingen voort,
had hij er uit afgeleid. Het moest mogelijk zijn een verbinding
met Amerika tot stand te brengen en de Atlantische Oceaan
te overbruggen, als men maar over een zender beschikte van
voldoende capaciteit. . . .
Dit idee liet hem niet meer los. Gedurende het jaar 1900
vroeg Marconi weer verschillende patenten aan voor ver
beterde instrumenten. Er werd ook een draadloos station op
gericht aan de Belgische kust, juist op de grens van Frankrijk,
‘in het kustplaatje La Panne, ter bediening van de met draad
loze installaties uitgeruste boten van de veerdienst OstendeDover. Marconi maakte zelf de overtocht verscheidene malen,
•om zich van de doeltreffendheid van de installaties te over
tuigen. Heel wat passagiers maakten in die dagen gebruik van
de nieuwigheid om uit volle zee telegrammen naar de vaste
wal te verzenden, zij het ook voornamelijk vanwege de
curiositeit.
Wat Marconi echter het meest bezig hield was zijn grote
plan de oceaan te overbruggen. Hij ondervond voor dit
experiment weer alle nodige medewerking van de Britse auto
riteiten. Men had vertrouwen gekregen in de jonge Italiaan,
die al zo dikwijls blijk had gegeven niet over één nacht ijs te
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gaan, maar eerst te denken en dan pas met zijn ideeën op de
proppen te komen.
Om de proef te doen slagen zou het noodzakelijk zijn over
een zeer krachtig zendstation te beschikken op een eenzame
plaats aan de kust. Dr. Fleming, die met de bouw van dit
station werd belast, koos hiervoor een gehucht aan de woeste
rotskust van Cornwall uit, in het uiterste zuidwesten van
Engeland. Het was werkelijk een eenzaam punt. Hier knaag
den de golven van de oceaan voortdurend aan de steile rots
kust. Op een hoge klip werden zendmasten opgericht. Een
ruime houten keet moest de benodigde apparatuur bevatten.
Dr. Fleming werkte uitstekend met Marconi samen en de
beide mannen, die groot respect voor elkaar hadden, werden
de beste vrienden. De grootste moeilijkheid waarvoor de man
nen stonden was de constructie van een reusachtige transfor
mator. Dr. Fleming loste deze echter op door twee transforma
toren in serie te koppelen en na eindeloze proefnemingen luk
te het. De voornaamste moeilijkheid was overwonnen, maar
er deden zich nog heel wat problemen voor, eer de zender in
janiuari 1901 gereed was.
Natuurlijk lekten de plannen van Marconi uit en kreeg het
grote publiek er de lucht van, wat voor soepje de Italiaanse
uitvinder bezig was daar in Poldhu te brouwen. Niemand
had ooit van Poldhu gehoord, maar nu wist iedere schooljon
gen in Engeland nauwkeurig te vertellen waar het lag. Journa
listen reisden er heen, probeerden een gesprek aan te knopen
met Marconi, maar die liet zich niet zien, zodat de heren van
de krant teleurgesteld naar Londen terugkeerden en bericht
ten, dat het station in Poldhu in niets verschilde van de andere
draadloze stations. Alleen de zendmasten waren misschien wat
hoger.
Verder filosofeerde men er over, of de proef kans van sla75

gen had. Negen van de tien schrijvers helden over naar de
mening, dat de kromming van de aarde een onoverkomenlijk
beletsel zou blijken te vormen. Maar er waren ook enkelen
die onvoorwaardelijk in Marconi geloofden.
Het grootste deel van het jaar 1901 werd besteed aan proef
nemingen.
Het nieuwe station te Poldhu zocht verbinding met Alum
Bay. De nieuwe zender was nog lang niet volmaakt.
Dr. Fleming, Marconi en hun assistenten werkten dag en
nacht om de instrumenten te verbeteren en de zender te ver
sterken. Maanden verstreken. Marconi hoopte in de zomer
naar Newfoundland te kunnen vertrekken, waar een ont
vangstation zou worden opgericht, maar het werd november
voordat de zenden van Poldhu geheel in orde was en het
gezelschap de reis naar het grote eiland voor de kust van
Canada kon aanvaarden.
Marconi zou de reis samen met Kemp en Paget maken met
het $.s. ’Sardinia5, dat vanuit Liverpool vertrok. Toen ze ech
ter gereed stonden zich naar de trein te begeven, bleek Kemp
opeens te zijn verdwenen. Alle bagage, een groot aantal kis
ten, die de benodigde instrumenten voor een ontvangstation
bevatten, waren reeds aan boord van het schip.
Eindelijk, op het laatste nippertje, kwam Kemp aangehold,
zwoegend met een grote kist op zijn schouder. Buiten adem
kwam hij het perron op, terwijl de trein al op het punt stond
te vertrekken.
Marconi schrok er van. Wat was er gebeurd? Hadden ze
ondanks de zorgvuldige voorbereidingen toch een kist ver
geten te verzenden?
„Wat zit er in?” vroeg hij verbaasd. „Man, je hebt ons
allemaal in ongerustheid laten zitten.”
Kemp liet zich tegenover Marconi op de bank in de coupé
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neervallen en zuchtte diep. De kist had hij zorgvuldig in het
bagagenet gedeponeerd.
„Hoor eens,” antwoordde Kemp, „ik heb hier en daar in
lichtingen ingewonnen en ben er achter gekomen, dat het
klimaat van Newfoundland in de winter allesbehalve aange
naam is. Stormen, zware regenbuien, mist, kou. .. . En aan
gezien ik me voorgenomen heb goed voor ons alle drie te zorben, ben ik zo vrij geweest een goed en beproefd geneesmiddel
in te slaan. Deze kist bevat een dozijn flessen prima Schotse
whisky.”
Marconi trok een afkeurend gezicht. Hij verafschuwde
sterke drank en van alle sterke dranken whisky nog wel het
meest. Maar Kemp lachte.
„Whisky smaakt het best, wanneer een mens tot in het merg
van zijn gebeente verkleumd is,” beweerde hij.
Het werd een stormachtige overtocht. Op 6 december
kwam het drietal in de haven van St. John’s op Newfoundland
aan. De regering had buiten het stadje een oude militaire
barak op een heuvel voor hen beschikbaar gesteld. De heuvel
had bij voorbaat de toepasselijke naam Seinheuvel ontvangen. *
Maar of er ooit signalen uit Engeland zouden worden opge
vangen bleef voorlopig in het duister verborgen.
Daar Marconi voorzien had, dat het bouwen van een hoge
mast onoverkomelijke bezwaren met zich mee zou brengen,
ook al omdat de tijd er voor ontbrak, had hij voor deze spe
ciale gelegenheid een grote ballon meegenomen, benevens
enige vliegers van het beproefde type, dat al zo dikwijls goede
diensten had bewezen.
Drie dagen na de aankomst op Newfoundland was de ont
vanger gereed, ondanks het feit, dat er een vliegende storm
stond en zware hagelbuien op het zinken dak van de barak
roffelden.
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Met dr. Fleming was de afspraak gemaakt, dat het station
van Poldhu, beginnende drie dagen na aankomst van Marconi
en diens helpers te St. John’s, dagelijks van 12.00 tot 3.00..uur
’s middags, Newfoundland-tijd, signalen zou uit zenden.
Marconi had daartoe met opzet de letter S gekozen — in
Morsetekens drie punten — omdat die zo makkelijk uit te
zenden en te herkennen was.
r
Op de ochtend van die derde dag, terwijl alles gereed was
op de antenne na, werd de meegebrachte ballon met gas ge
vuld en opgelaten. De storm was nog niet in kracht vermin
derd. Nauwelijks was de ballon gevuld, of hij rukte het anker
uit de grond en verdween in de laaghangende wolken, voort
gezwiept door de genadeloze windvlagen.
Er kwam een verbeten trek om de mond van Marconi, toen
hij gelastte een vlieger öp te laten. Hij had van de ballon hoge
verwachtingen gekoesterd, maar de elementen waren hem
de baas.
Het oplaten van een vlieger was in deze stormwind even
min een eenvoudig werkje. De vlieger was nauwelijks te hou
den en trok zo hard, dat er twee man nodig waren om hem
in bedwang te houden. Maar het lukte. De vlieger stond, 'zij
het ook niet bepaald rustig, want hij jrees en daalde voortdu
rend.
*
Doorweekt en tot op het gebeente verkleumd, trokken de
mannen zich in de batak terug. De klok wees half twaalf.
Over een half uur moesten de signalen beginnen en de span
ning steeg. Nu er niets meer te doen viel, was het daar binnen
nauwelijks uit te houden. Niemand wist nog iets te zeggen.
Marconi zat op een lege kist, de ellebogen op de knieën
geleund, een natte das om zijn hals. Het potkacheltje snorde,
dat het een aard had. Overal hingen kleren.tè drogen. De
kleine ramen waren zo beslagen, dat ze voortdurend er heen
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moesten lopen om ze af te zemen, teneinde naar de vlieger te'
kunnen kijken.
Paget beende rusteloos de kleine ruimte op en neer, con
troleerde voor de zoveelste maal de opstelling van de instru
menten, de batterijen, de talloze draden en verbindingen.
De altijd bedrijvige Kemp stond bij het potkacheltje en was
met een pannetje in de weer. Even later vervulde de geur van
chocolademelk de barak. Kemp vulde drie kroezen met de
warme drank en deed in iedere kroes een flinke scheut whisky.
Marconi dronk zijn kroes achter elkaar leeg.
„Dat smaakt, Kemp,” zei hij tevreden. Het drong, opeens
tot hem door, dat ze sedert zes uur in de morgen onafgebro
ken gewerkt hadden zonder aan eten of drinken te denken.
Nu begon opeens zijn maag op te spelen. Maar Kemp was een
practisch man. Hij glimlachte en had een binnenpretje, dat
Marconi zonder het te beseffen een flinke scheut whisky had
gedronken. Het zou hem helpen om behagelijk0 warm te
worden.
Even later reikte hij Marconi en Paget een besmeerd broodje
met een flinke plak kaas aan..De wijzers van de klok draaiden
naar het uur van twaalf.
Marconi zette de koptelefoon op. Het zenuwslopende af
wachten begon. Zekerheid en twijfel streden in Marconi om
de voorrang. Het ene ogenblik was hij er van overtuigd, dat
hij over enkele minuten de signalen zou horen, het volgende
ogenblik vroeg hij zich af, of hij zich toch vergist kon heb
ben. De kromming van de aarde. ... Nee, nee, dat wilde hij
niet aannemen.... Maar de afstand.... Zeventien honderd
mijl. . . . Konden electro-magnetische golven zo ver reiken?
Zijn verstand antwoordde: ja.
Traag kropen de minuten voorbij. In de koptelefoon klonk
alleen van tijd tot tijd een licht gekraak en geruis, dat ver79

oorzaakt werd door de voortdurend stijgende en dalende vlie
ger en door storingen in de atmosfeer. Maar signalen waren
niet te horen.
Om tien voor half één aten ze een tweede broodje met kaas.
Kemp maakte grapjes om de moed er in te houden. Paget
stond wijdbeens voor het raam, dat hij voortdurend met zijn
zakdoek schoon poetste. Een. nieuwe hagelbui brak los, ver
gezeld van hevige stormvlagen, die door de draden gierden
en om de barak joelden. Het geroffel van de hagelstenen op
het zinken dak veroorzaakte een oorverdovend lawaai.
Half één. Kemp werd stil. Hij had vergeefs getracht Paget
en Marconi te doen lachen en kon geen nieuwe grapjes be
denken. Hij probeerde zijn eigen rusteloosheid achter gefor
ceerde kalmte te verbergen.
Plotseling sprong Marconi op. Zijn gezicht ontspande zich.
Er plooide zich een zegevierend lachje om zijn mond en zijn
ogen begonnen te schitteren.
Paget en Kemp staarden hem aan. Hun gezichten drukten
één en al spanning uit.
„Ik hoor signalen!” schreeuwde Marconi boven het geweld
van storm en hagel uit. „Tuut-tuut-tuut. . . . tuut-tuuttuutHij zette de koptelefoon af.
„Luister jij eens, Kemp.”
Die had de koptelefoon al beet en zette hem op.
„Hoor je iets?” vroeg Marconi in spanning. Het viel hem
opeens in, dat hij zich vergist kon hebben, dat de signalen
alleen iri zijn verbeelding bestaan hadden. . . .
„Zeker, ik hoor ze. Heel duidelijk zelfs,” bevestigde Kemp.
Hij kon een triomfantelijke klank niet uit zijn stem weren.
Paget luisterde nu ook en hoorde de signalen eveneens. Er
was geen twijfel mogelijk. Met de . regelmaat van een klok
kwam het sein door: „tuut-tuut-tuut.... tuut-tuut-tuut!”
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Telkens drie korte toontjes. Dat moest Poldhu zijn. De zeven
tien honderd mijl waren overbrugd. De brug, die Engeland
met Newfoundland verbond, was geslagen!
Telkens en telkens luisterden ze weer naar de signalen. Ze
klonken hun als muziek in de oren. Wat vrijwel niemand voor
mogelijk had gehouden, was volbracht. Alle tegenwerpingen
waren ontzenuwd. De kromming van de aarde oefende geen
invloed uit op de electro-magnetische golven. Deze eenvou
dige signalen vormden het overtuigende bewijs.
Kemp keek tersluiks naar Marconi en merkte, dat deze geen
spoor van opwinding vertoonde, doch al bezig was iets aan de
opstelling van een transformator te veranderen. Ineens leek
het alsof er niets bijzonders aan de hand was. En Paget zei,|
onhoorbaar voor Marconi: „In zijn hart heeft hij aldoor gewe
ten dat het lukken zou. Hij is er helemaal niet verbaasd over.”
De signalen hielden op, maar om tien over één hoorden zij
ze weer en om tien voor half drie nogmaals.
Ook de volgende dag vingen ze het signaal op, doch nu was
het minder duidelijk hoorbaar, vermoedelijk tengevolge van
de vreemde capriolen, die de vlieger in de voortdurende
draaiende wind maakte. Ook op de derde dag gelukte het de
signalen op te vangen, totdat de vlieger plotseling tegen de
grond dook en ze niets meer opvingen.
Maar toen wist de gehele wereld al, dat het Marconi gelukt
was de Atlantische Oceaan te overbruggen. Het stond op de
voorpagina’s van alle kranten. Het veroorzaakte verbijstering
en er ontstond een hevige strijd tussen voor- en tegenstanders.
Nog waren er zeer velen, die het niet wilden geloven. Zelfs
vooraanstaande geleerden twijfelden en Edison verklaarde
openlijk, dat hij de mogelijkheid niet uitgesloten achtte, dat
Marconi verdwaalde signalen had opgevangen of misschien
zelfs storingen in de koptelefoon voor signalen had gehouden.
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Dergelijke veronderstellingen werkten bij Marconi als een
rode lap op een stier. Hij maakte al plannen voor een over
tuigend bewijs, dat alle vooroordelen en veronderstellingen
uit de weg zou ruimen, toen er iets anders gebeurde.
Terwijl hij en zijn assistenten druk bezig waren een nieuwe
vlieger op te laten, verscheen de postbode van St. Johns in
de barak en overhandigde een brief, die gericht was aan
Marconi en afgezonden door de Engels-Amerikaanse Telegraafmaatschappij te New York.
Verwonderd en ook wel een beetje nieuwsgierig nam
Marconi de brief aan en opende de envelop.
Het was maar een kort briefje, doch de inhoud liet aan
duidelijkheid niets te wensen over. De directie van de EngelsAmerikaanse Telegraafmaatschappij vestigde er de aandacht
op dat zij alleen het monopolie hield van telegrafische verbin
dingen op het eiland Newfoundland en dreigde met gerechte
lijke vervolging wanneer Marconi niet onmiddellijk zijn
proefnemingen op de Seinheuvel staakte.
Marconi was diep teleurgesteld, maar tegelijkertijd begreep
hij, dat deze brief een nieuwe triomf betekende, want de
Telegraafmaatschappij erkende de grote betekenis van de
draadloze telegrafie en. . . . vreesde de concurrentie!
Onmiddellijk verzond hij een uitvoerig telegram aan de
directie van de Marconi Draadloze Telegraafmaatschappij in
Engeland, de nieuwe naam van de Draadloze Telegrafie- en
Seinmaatschappij. In dit telegram stelde hij de directie van
het gebeurde op de hoogte en besloot met de woorden, dat hij
zich door dit gebeuren helaas genoodzaakt zag de proefne
mingen op Newfoundland af te breken.
Weldra was ook dit over de gehele wereld bekend en een
storm van verontwaardiging stak op, vooral in Amerika. De
Engels-Amerikaanse Telegraafmaatschappij kreeg het zwaar
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te verduren en maakte door deze kleingeestige houding geen
fraaie beurt. De directeur van de maatschappij speelde ver
stoppertje, door in het openbaar te verklaren dat de brief aan
Marconi zonder zijn voorkennis verzonden was. Maar het
dreigement bleef van kracht en er zat voor Marconi niets
anders op dan zijn instrumenten in te pakken en naar een
andere plaats om te zien, waar hij verder zou kunnen experi
menteren.
Hij ontving een telegram van professor Graham Bell, de uit
vinder van de telefoon, die hem onmiddellijk een stuk grond
aanbood op Kaap Breton, een eiland aan de uiterste oostpunt
van Nieuw-Schotland.
Marconi reisde er dadelijk heen. De Canadese regering zegde
alle steun toe en trok zelfs een bedrag van £ 16.000 uit voor
de inrichting van een permanent draadloos zendstation op
Kaap Breton.
Er volgden uitvoerige besprekingen in Ottawa en Montreal,
waarbij Marconi zowel door de gouverneur-generaal van
Canada, lord Minto, als door de minister-president, sir Wilfred
Laurier, officieel werd ontvangen.
Kort daarop viel Marconi een nieuwe eer te beurt. Hij werd
namelijk als eregast uitgenodigd voor het beroemde diner van
het Amerikaans Instituut van Electrotechnische Ingenieurs,
dat in het niet minder beroemde Waldorf-Astoria-hotel te
New York zou plaats vinden. Op 13 januari was Marconi dan
ook in New York aanwezig. In een luisterrijk versierde zaal
van het hotel moest hij op een verhoogd podium plaats nemen,
temidden van andere beroemde uitvinders. Aan zijn rechter
hand zat professor Graham Bell. Jammer genoeg was Thomas
Alva Edison door een lichte griep verhinderd te komen. Wel
verscheen de vrouw van de 'tovenaar van Menlo Park’, zoals
Edison gewoonlijk werd genoemd.
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Het diner stond geheel in het teken van de draadloze tele
grafie. Zelfs de menu’s bevatten een voorstelling van het
wapenfeit dat zo pas was voltrokken: de draadloze verbin
ding der continenten.
Natuurlijk ontkwam Marconi niet aan een toespraak. Hij
zag er weliswaar erg tegenop, maar kweet zich toch naar be
horen van zijn taak. Over zichzelf sprak hij echter niet. Hij
herinnerde de uitvinders en ingenieurs er aan, hoeveel hij te
danken had gehad aan het prachtige werk van Maxwell, Hertz,
lord Kelvin en anderen en wees er op, dat de eerste signalen
uit Europa, die in Amerika werden opgevangen, hoorbaar
waren geweest in een telefoon van professor Bell!
. Toen hij uitgesproken was, moest iedereen wel het gevoel
hebben alsof Marconi zelf totaal niets had gedaan. . . . Geen
wonder, dat men hem een merkwaardig mens noemde!
Op 26 januari 1902 keerde Marconi in Engeland terug,
juist op tijd voor de vijfde jaarvergadering van de Marconi
Draadloze Telegraafmaatschappij, waar hij in staat was uit
voerig verslag uit te brengen van zijn wedervaren in Canada
en Amerika.
Enkele maanden later, in April, kocht een Amerikaanse
maatschappij de rechten op Marconi’s uitvinding voor
£ 5 0.000 plus aandelen in de winst van de nieuwe maat
schappij.
Ook in Duitsland experimenteerde men op dat ogenblik
met succes in de draadloze telegrafie. Professor Slaby had
indertijd zijn ogen en oren goed de kost gegeven in Engeland,
tijdens de proefnemingen van Marconi over het Kanaal van
Bristol. Hij beweerde echter, dat zijn systeem in niets op dat
van Marconi leek....
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Van koning Victor Emanuel III, die zijn vader, koning
Umberto, in 1900 opvolgde, ondervond Marconi de voort
durende steun en warme belangstelling in al zijn doen en
laten.
Marconi deed een nieuwe ontdekking. Tijdens zijn overtocht
met het Amerikaanse stoomschip ’Philadelphia’ bemerkte hij,
dat draadloze signalen ’s nachts veel beter óverkwamen dan
overdag. Het was een merkwaardig verschijnsel, dat hij al eer
der had gemeend te constateren.
Tot nog toe had iedereen het echter in twijfel getrokken.
Tijdens deze reis werd de juistheid van zijn veronderstelling
bewezen, al kon hij er geen verklaring voor geven. Overdag
ontving de draadloze installatie aan boord berichten over een
afstand van ten hoogste 700 mijl, ’s nachts echter konden
stations opgevangen worden op een afstand van 2000 mijl.
In de zomer van het jaar 1902 ontving Marconi een uitno
diging van koning Victor Emanuel III om een draadloze in
stallatie te bouwen aan boord van het Italiaanse vlaggeschip,
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de ’Carlo Alberto\ Met dit schip wilde de vorst een cruise
maken naar de Noord- en Oostzee en hij verzocht Marconi
hem te vergezellen op deze reis.
De uitvinder had daar wel oren naar. Het was hem hoe lan
ger hoe meer duidelijk geworden, dat de draadloze telegrafie
vooral voor de scheepvaart grote betekenis zou krijgen en het
meemaken van de cruise zou hem in staat stellen naar harte
lust te experimenteren.
Tijdens deze grote reis ontstond een hechte vriendschap tus
sen Marconi en de oude zeerob admiraal Mirabello, die het
commando over het vlaggeschip voerde. Hun wederzijdse
genegenheid was zo groot, dat admiraal Mirabello, die onge
huwd was, de jonge uitvinder bijna als zijn eigen zoon be
schouwde.
Het eerste reisdoel was Kronstadt, toenmaals een Russische
Oostzeehaven. Gedurende de gehele reis slaagde Marconi er in
verbinding te onderhouden met de zender van Poldhu.
Nauwelijks ging de Carlo Alberto in de haven van Kron
stadt voor anker, of er kwam al een boodschap van de Russi
sche czaar, dat deze de volgende dag een bezoek aan Zijne
Majesteit de koning van Italië hoopte te brengen.
Die volgende namiddag voer het Russische keizerlijke jacht
’Alexandria’ met de czaar aan boord, de haven binnen. De
czaar begaf zich met zijn gevolg aan boord van de ’Carlo
Alberto’ en na enige tijd gaf Zijne Majesteit de wens te ken
nen de draadloze installatie aan boord te zien, waarover hij zo
veel had vernomen.
Marconi werd aan de keizer aller Russen voorgesteld en had
de eer Zijne Majesteit de zender en ontvanger aan boord van
de ’Carlo Alberto’ te demonstreren. Meer dan een uur onderhield de czaar zich met hem en Marconi stond er verbaasd
van hoeveel de keizer van draadloze telegrafie wist.
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De czaar was enthousiast, toen hij vernam, dat Marconf
voortdurend contact had met het station Poldhu, vooral toen
hij er getuige van was hoe juist een telegram binnen kwam.
De volgende dag had een korte plechtigheid plaats, toen
een minister van de czaar aan boord kwam en Marconi deco
reerde.
De volgende haven, die de ’Carlo Alberto’ aandeed, was
Kiel, maar daar wachtte hen niet zo’n grootse ontvangst. De
Duitsers waren nog altijd naijverig op Engeland en Italië. Ze
konden het niet verdragen, dat de draadloze telegrafie niet
door een Duitser, maar door een Italiaan was uitgevonden en
probeerden op alle mogelijke manieren het te doen voorkomen,
alsof de eer alleen aan Duitsland toekwam.
Had Marconi zijn proefnemingen niet gebaseerd op de
ontdekkingen van Hertz? En Hertz was een Duitser. Boven
dien had men in Duitsland een eigen systeem voor draadloze
telegrafie ontwikkeld, volgens aanwijzingen van prof. Slaby.
De Telefunken-maatschappij beweerde tenminste, dat het
door haar toegepaste systeem volkomen verschilde van dat
van Marconi. In werkelijkheid was er echter nauwelijks van
verschil sprake. Professor Slaby had dankbaar geprofiteerd
van de demonstraties van Marconi en diens systeem ijverig
nageaapt.
Niettemin was men in Duitsland nog lang niet zo ver als
in Engeland en toen de ’Carlo Alberto’ in de haven van Kiel
verscheen, lachte men Marconi uit, toen deze beweerde dag
en nacht draadloze telegraafverbinding met het station Poldhu
te onderhouden. Er waren er, die het ronduit weigerden te
geloven. Anderen zeiden: „Wacht maar tot hij Gibraltar ge
passeerd is. De massieve rotsen van Gibraltar vormen een
onoverkomenlijk obstakel.”
Dergelijke bakerpraatjes hadden op Marconi echter geen
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invloed. Hij luisterde er nauwelijks naar en als hij er iets van
hoorde, dan haalde hij er geringschattend zijn schouders over
op. Hij begreep heel goed, dat de druiven voor de Duitsers erg
zuur waren.
Dit laatste bleek ook wel uit de houding van de Duitse
keizer, die op dat ogenblik aan boord van het oorlogsschip
,Hohenzollernï vertoefde, eveneens in de haven van Kiel, zon
der echter contact op te nemen met de koning van Italië.
Zijne Keizerlijke Hoogheid negeerde eenvoudig de aanwezig
heid van de ’Carlo Alberto’.
Tussen de matrozen van beide schepen ontstond echter een
gespannen sfeer en toen de ’Carlo Alberto’ uitvoer, waren de
gemoederen danig verhit.
De reis werd via de Deense wateren en de Noordzee voort
gezet en weldra verscheen de ’Carlo Alberto’ in de nabijheid
van de Portugese kust. Aan boord werd opeens een merkwaar
dige spanning voelbaar. De uitlatingen van de Duitsers had
den onwillekeurig toch indruk gemaakt en iedereen aan boord
begon zich af te vragen, hoe de ontvanger zich bij het passe
ren van de Straat van Gibraltar zou gedragen. Zelfs Marconi
voelde zich onzeker en betrapte zichzelf er op, dat hij ruste
loos was.
De draadloze installatie van de ’Carlo Alberto’ werkte feil
loos. Nog werden voortdurend duidelijke berichten van
Poldhu opgevangen.
Het schip passeerde Kaap St. Vincent, de uiterste zuidwestpunt van Portugal, en zette koers naar Gibraltar. De
spanning steeg. In de koninklijke hut spraken de koning en
Marconi over de op handen zijnde vuurproef. Alleen admiraal
Mirabello toonde een onbegrensd vertrouwen in de draadloze
en maakte zich niet de minste zorgen.
„Ik durf er mijn uniform en al mijn decoraties onder te
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verwedden, dat we in Gibraltar Poldhu net zo duidelijk zul
len horen, alsof we bij de telegrafist in de kamer zaten,” ver
telde hij Marconi.
Deze lachte alleen maar. Hij wist dat Mirabello gelijk had
en dat de electromagnetische golven niet voor een berg opzij
gingen. Maar toch. ... de Duitsers waren zo zeker van hun
zaak geweest. Konden zij ervaringen hebben opgedaan, die
hun voorspelling rechtvaardigden?
In de verte werd de massieve steenklomp van Gibraltar al
zichtbaar aan de kim. Iedereen was aan dek. Matrozen, sto
kers, machinisten hielden zich volkomen onnodig in de buurt
van de hut van Marconi op. De hofmeester kwam uit de hut
met een leeg dienblad. Hij had de uitvinder een kop koffie
gebracht, hoewel deze er niet om gevraagd had.
„En?” werd hem van vijf, zes kanten gevraagd. „Heb je iets
gehoord?”
„Niets,” moest de hofmeester toegeven. „Marconi zit aan
zijn schrijftafel te werken. Wat voeren jullie hier eigenlijk
uit?”
„Heb maar niet zo’n praats,” zei een stoker, een grote, zwa
re kerel, „beken maar eerlijk, dat jij daarbinnen ook niks te
maken had, mannetje. Je bent net zo nieuwsgierig als wij.”
Tegen de avond voer het schip de haven van Gibraltar
binnen. Men wachtte aan boord in spanning op berichten van
Marconi. Admiraal Mirabello had zijn mensen verlof gege
ven tot passagieren, maar niemand verliet het schip. De stoker
vroeg aan de derde machinist, of die al iets wist, de derde
vroeg het aan de eerste, de machinist ging zijn licht opsteken
bij de tweede stuurman. De eerste stuurman zond weer een
hofmeester naar Marconi.
De man keerde terug met een somber gezicht. Hij zag zich
door tientallen nieuwsgierigen omringd.
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„Hij zegt, dat hij nog geen verbinding kan krijgen,” be
richtte de hofmeester.
„Heb je het dan gevraagd?”
De hofmeester keek beledigend. „Natuurlijk!” snauwde hij.
De uren gingen voorbij. In zijn hut was Marconi koorts
achtig bezig te trachten verbinding te krijgen, maar de zen
der van Poldhu wilde niet doorkomen. Het werd midder
nacht. Niemand aan boord van het vlaggeschip dacht er over
naar kooi te gaan. In de koninklijke hutten brandde volop
licht. Overal vormden zich groepjes, die zwijgend bijeen zaten
te wachten. Men voelde zich verslagen. Hadden de Duitsers
toch gelijk gehad?
„Marconi is een opschepper! Laat hij maar wachten, tot hij
Gibraltar gepasseerd is” Het was alsof ze de honende op
merkingen van de Duitse zeelieden in Kiel nog hoorden. . . .
Om twee uur was Marconi er nog niet in geslaagd ook
maar een enkel signaal op te vangen. De twijfel sloop zijn hart
birvien. Admiraal Mirabello ging de hut van Marconi in en
nam zwijgend op een stoel plaats. Hij rookte een grote, zwarte
sigaar en hield Marconi zijn koker voor, zoals hij altijd deed.
En Marconi maakte hetzelfde afwerende gebaar van altijd:
„Nee, dank je. Je weet, dat ik geen sigaren rook.”
Het was dagelijks hetzelfde spelletje. De admiraal plaagde
Marconi er graag mee.
Traag kropen de uren om. Het was kwart voor drie, toen
plotseling de verlossende signalen weerklonken. De zender
Poldhu meldde zich op de gewone wijze. Dan kwam een be
richt door:
„KEIZERIN VAN RUSLAND ERNSTIG ZIEK.”
Voor de Russen was het een tragisch bericht; voor Marconi,
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admiraal Mirabello en alle opvarenden van de kruiser beteken
de het een grote opluchting. Als een lopend vuurtje ging het
bericht over het schip. Het leek alsof plotseling iedereen in
feeststemming was. Matrozen draafden fluitend over het dek,
overal klonken opgewonden stemmen en gelach.
Alleen de admiraal vertrok geen spier van zijn gezicht. Hij
trok nadenkend aan zijn sigaar. „Belabberde boodschap,” zei
hij. „De czaar maakte een sympathieke indruk op mij.”
De volgende morgen verliet de ’Carlo Alberto’ de haven
van Gibraltar en zette de reis voort langs de noordkust van
Afrika.
Bij aankomst in Italië wachtte Marconi een geestdrif
tige ontvangst. In alle steden en dorpen werd gevlagd. In
Bologna had men erepoorten opgericht, met opschriften als
*Viva Marconi’ en dergelijke. De uitvinder werd als een natio
nale held geëerd.
Inmiddels was op Kaap Breton, bij het dorpje Glacé Bay,
Vyvyan bezig met de bouw van een reusachtig station voor de
transatlantische draadloze dienst. Het station naderde zijn vol
tooiing en Marconi achtte de tijd gekomen om weer naar
Amerika over te steken en zich van de stand van zaken op
de hoogte te stellen. Hij verwachtte veel van een permanente
verbinding tussen Canada en Engeland.
Maar vóór zijn vertrek had de koning nog een verrassing
voor hem in petto. De Italiaanse regering had besloten tot de
bouw van een zeer krachtig zendstation, dat het grootste ter
wereld beloofde te worden. Als plaats voor dit station was
de keus op Coltano gevallen, in de onmiddellijke omgeving
van een van de meest geliefde buitenverblijven van het
koninklijk gezin, nabij Pisa. Een tweede verrassing was, dat
de koning Marconi de beschikking gaf over het vlaggeschip
*Carlo Alberto’ voor de overtocht naar Amerika. Er was maar
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één teleurstelling: admiraal Mirabello mocht niet mee. Hij
was benoemd tot minister van marine.
Niemand besefte beter wat dit voor de oude zeerob bete
kende dan Marconi zelf.
Het afscheid tussen de vrienden was bijzonder hartelijk. De
admiraal greep de handen van zijn veel jongere vriend en
drukte ze krachtig.
„Je hebt nooit van mijn sigaren gehouden,” zei hij op schor
re toon en het was alsof het hem speet. „Ik heb m’n leven in
dienst van mijn vaderland op zee gesleten. Familie heb ik niet,
maar jij- bent voor mij als een zoon geweest. Nooit zal ik de
tijd vergeten, dat wij samen waren.”
Hij liet de handen van Marconi los en draaide zich om. Dan
overhandigde hij zijn vriend een Italiaanse vlag. Het was de
vlag, die op de ’Carlo Alberto’ had gewapperd en waarop hij
altijd zo trots was geweest. „Deze is voor jou,” zei hij.
Marconi voelde een brok in zijn keel. Hij staarde naar de
opgevouwen vlag in zijn handen en wist niet dadelijk iets te
zeggen. Eindelijk vermande hij zich en terwijl hij Mirabello
recht in de ogen keek, beloofde hij deze: „Ik zal hem aan de
hoogste mast van de zender in Glacé Bay hijsen. Je had me
geen groter plezier kunnen doen.”
Het werd voor Marconi een akelige, stormachtige over
tocht. Hoeveel hij ook van de zee hield, hij was toch blij, toen
de reis eenmaal achter de rug was en het schip veilig voor
anker ging. Het was de 31e october 1902. Het nieuwe zend
station was gereed. Gedurende de gehele overtocht had de
’Carlo Alberto’ draadloze verbinding gehad met de zender
van Poldhu, zij het ook alleen ’s nachts.
In Glacé Bay wachtte Marconi een massa werk. Hij liet
geen uur verloren gaan, maar stak onmiddellijk de handen uit
de mouwen. Glacé Bay deed zijn naam eer aan. Het was er
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intens koud. Vier reusachtige houten masten verhieven zich
hoog in de grauwe lucht en trotseerden de harde wind. De
torens waren twee aan twee door draden verbonden en van
deze horizontale draden hingen vijftig verticale draden tot
op de grond. Het station was op een hoge klip gebouwd, zo
dat aan alle voorwaarden voor een goede ontvangst voldaan
was.
Natuurlijk was de bouw van dit station niet onopgemerkt
gebleven, al had men er een afgelegen oord voor uitgezocht.
Zodra bekend werd, dat de bouw gereed was, stroomden de
journalisten toe, voornamelijk uit Boston. Ze waren allen diep
onder de indruk, vooral door de lange blauwe vlammen hoog
in de masten, die in de nacht een spookachtig verschijnsel
vormden.
Op i november begonnen de experimenten en trachtte
men verbinding te krijgen met Poldhu. De resultaten waren
niet erg bemoedigend. Het enige wat Marconi, Vyvyan en hun
medewerkers van Poldhu vernamen waren onduidelijke signa
len, die nauwelijks te ontcijferen vielen. Het bleek wel, dat
men nog ver verwijderd was van een effectieve draadloze ver
binding dwars over de oceaan.
Maar Marconi had in zijn loopbaan wel grotere teleurstel
lingen ervaren. Hij wist, dat er alleen iets te bereiken viel door
taaie volharding. Dag en nacht was hij in de weer verbeterin
gen te bedenken. En zijn nooit verflauwende werklust stak
ook zijn medewerkers aan. Iedereen zwoegde dat het een aard
had. Nog geen maand later meldde Poldhu, dat men een goed
te ontcijferen boodschap van Glacé Bay had ontvangen en de
geestdrift van alle medewerkers nam toe. Vooral ’s nachts
kwamen nu de signalen van Poldhu al veel beter door en op
15 december verklaarde Marconi, dat de transatlantische ver
binding volledig geslaagd was.
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Het was dan ook geen wonder, dat er grote vreugde heer
ste onder allen, die aan dit welslagen hadden meegewerkt.
Maar ook aan boord van de ’Carlo Alberto’ was iedereen in
feeststemming. Markies De Solari, één van Marconi’s beste
vrienden, die ook aan boord was, bracht de gevoelens van allen
die getuige waren van dit grote ogenblik onder woorden. Hij
verklaarde, dat de bemanningen van de drie scheepjes waar
mee Columbus voor het eerst naar Amerika voer, niet meer
opgewonden geweest konden zijn op het ogenblik dat het land
in zicht kwam, dan de mannen van het station in Glacé Bay,
bij de ontvangst van enkele simpele draadloze seinen uit
Poldhu, die samen begrijpelijke woorden vormden.
Voor Marconi was het een hoogtepunt. Hoe verlangend
had hij naar dit ogenblik uitgezien. Weer was een droom wer
kelijkheid geworden. Hij dacht terug aan zijn eerste reis naar
Amerika en hoe hij toen al aan een permanente verbinding
tussen Engeland en Canada had gedacht. Nu was het zo ver
en hij kon een gevoel van triomf niet onderdrukken. Zijn blik
ging naar de hoogste van de vier trotse masten, waaraan het
groen-wit-rood wapperde, de fiere vlag van Italië.
Dan zette hij zich aan een tafel, nam papier en potlood en
schreef zijn eerste boodschap, die overgeseind zou worden naar
Poldhu. Het was een telegram aan de koning van Italië en het
luidde:

„Generaal Brusati, Rome. Bij de eerste gelegenheid van de
uitzending van radiotelegrammen over de Atlantische Oceaan,
waardoor de Oude en de Nieuwe Wereld nauwer verbonden
worden, wens ik mijn toegewijde hulde te betuigen aan Zijne
Majesteit de Koning. Gtiglielmo Marconi.”
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Aan de koning van Engeland seinde hij:
„Lord Knollys, Buckingham Palace, London. Ter gelegenheid van de eerste draadloze telegrafische verbinding over de
Atlantische Oceaan zij het mij vergund door middel van dit
radio-telegram, overgescind van Canada naar Engeland, mijn
eerbiedige hulde te betuigen aan Zijne Majesteit de Koning.
G. Marconi. Glacé Bay.”
Een derde telegram, afkomstig van de gouverneur-generaal van Canada, lord Minto, luidde:
„Aan Zijne Majesteit de Koning. Moge het mij worden ver
gund door middel van de eerste draadloze boodschap Uwe
Majesteit geluk te wensen met het succes van Marconïs grote
uitvinding, die Engeland en Canada verbindt. Minto”
Marconi ontving van koning Edward een kabeltelegram,
waarin deze hem feliciteerde met het succes en ook de koning
van Italië deed zijn beroemde onderdaan weten, dat hij volle
dig met diens succes meeleefde.
Een maand lang werden de experimenten voortgezet. Som
mige telegrammen kwamen uitstekend over, andere werden
verminkt. Het bleek al spoedig, dat er nog heel wat te verbe
teren viel, voordat de verbinding tussen Glacé Bay en Poldhu
zodanig functionneerde, dat de draadloze het met succes tegen
de kabeltelegraaf kon opnemen.

Marconi. 7.
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Daar de ’Carlo Alberto’ via Venezuela terug ging naar
Italië, scheepte Marconi zich voor de reis naar Engeland op de
’Etruria’ in, waarmee hij op 7 februari 1903 in Liverpool aan
kwam.
Vele schepen waren nu al met een draadloze installatie uit
gerust. In alle landen van de wereld experimenteerde men met
draadloze telegrafie. Er kwam een draadloze verbinding tot
stand tussen Australië en Nieuw-Zeeland. De Russen hadden
stations in Varna en Odessa, die een vaste verbinding onder
hielden. In Italië werd met man en macht aan de nieuwe zen
der van Coltano gewerkt. In juni 1903 slaagden dé Denen
er in een draadloze verbinding met Ijsland tot stand te bren
gen.
Niettemin stond Marconi juist in deze tijd aan veel critiek
bloot en waren er tallozen die hem zijn succes benijdden en
zijn werk trachtten te kleineren. De critiek kwam voorname
lijk uit Duitsland, waar de Telefunken-maatschappij talloze
stations had opgericht en het Marconimonopolie niet erkende.
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Voor de Duitsers betekende het echter een klap in het ge
zicht, toen de directie van de Hamburg-Amerika-lijn het
gewichtige besluit nam haar schepen met Marconi-installaties
uit te rusten, daar voor de Maeconistations en voor alle
met Marconitoestellen uitgeruste schepen het verbod gold tele
grammen uit te wisselen met Telefunkenstations.
Aan het einde van de zomer vertrok Marconi opnieuw naar
Amerika, ditmaal met het speciale doel Thomas Alva Edison
te bezoeken. Hij had de beroemde uitvinder, de Tovenaar
van Menlo-Park, al een keer ontmoet en grote eerbied en gene
genheid voor de Amerikaan opgevat. Hij wist, dat Edison
wilde trachten een systeem uit te vinden waardoor het moge
lijk zou zijn de reusachtige kracht die benodigd was voor het
zenden op lange afstand tot de helft te beperken en haakte er
naar met Edison van gedachten te kunnen wisselen.
Edison woonde op dat ogenblik in het plaatsje Orange,
ongeveer drie kwartier sporen ten zuiden van New York.
Onmiddellijk na aankomst in New York belde Marconi
Edison op en deze nodigde hem uit tijdens het weekeinde naar
zijn huis te komen, daar ze dan volop tijd zouden hebben met
elkaar te spreken.
In New York ging weldra het gerucht, dat Marconi en
Edison elkaar zouden ontmoeten en iedereen giste er naar
waarover die beide grote mannen het wel zouden hebben.
Vooral de journalisten waren er op uit er achter te komen,
daar een treffen tussen twee zulke grote geesten, die ieder op
hun eigen terrein de wereld in verbazing hadden gebracht,
nieuws van de eerste rang betekende.
Marconi, die in gezelschap van zijn vriend, markies De
Solari, doelloos in New York ronddwaalde, kwam op het idee
om maar dadelijk op zaterdagmorgen naar Orange te reizen.
Zonder het te beseffen bakte hij de New Yorkse journalisten
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daarmee een poets. Die verwachtten immers dat Marconi pas
in de middag zou vertrekken en belegerden dan ook gedurende
de gehele middag vergeefs zijn hotel.
Onmiddellijk na aankomst in Orange begaven de beide
vrienden zich naar het huis van de beroemde uitvinder. Ze
belden en wachtten geruime tijd. In het huis weerklonk geen
enkel geluid en er werd niet opengedaan. Ze belden nogmaals
en toen ook dit geen resultaat had, trommelden ze maar eens
flink op de deur.
Enige tijd later klonken snelle voetstappen achter de geslo
ten deur. Het volgende ogenblik zwaaide de deur open en
stonden de twee beroemde mannen tegenover elkaar.
„Lieve help, ik had u nog niet verwacht!” riep Edison uit.
„Neem me niet kwalijk, dat ik u zo lang heb laten wachten.
Mijn vrouw is namelijk voor enkele dagen op reis en het per
soneel heeft vrijaf. Ik ben dus helemaal alleen en was juist in
mijn werkkamer bezig. Komt u binnen. Zal ik u meteen naar
mijn werkkamer voorgaan?”
Marconi en De Solari betraden het huis en volgden Edison
naar diens laboratorium. Het was een groot vertrek, dat uit
stekend verlicht werd. Er waren verschillende grote werk
banken geplaatst. Overal stonden ingewikkelde instrumenten,
waarvan alleen Edison de betekenis kende.
De drie mannen namen plaats en weldra waren Marconi en
Edison in een druk gesprek gewikkeld. De markies zat er
enigszins verloren bij. Hij kon het gesprek niet volgen en
beperkte zich er toe een beetje rond te kijken.
Het was geen wonder, dat de beide grote uitvinders elkaar
veel te vragen en te vertellen hadden. Beiden hadden er al
zo lang naar verlangd een gelegenheid te hebben met elkaar
te kunnen spreken en ideeën uit te wisselen. Ze vergaten alles
om zich heen, vergaten ook de tijd.
ioo

De uren vlogen om. Het werd twaalf, één, twee uur....
De markies rammelde van de honger. Ze hadden die ochtend
om acht uur in ’t hotel ontbeten en daarna niets meer gebruikt.
De twee geleerden schenen echter niet aan eten te denken.
Eindelijk slaagde De Solari er in de aandacht van zijn vriend
te trekken. Hij trok een pijnlijk gezicht en wreef nadrukkelijk
over zijn maagstreek.
Marconi knikte en beduidde hem, dat hij eveneens trek be
gon te krijgen. Maar Edison bemerkte het niet en sprak geest
driftig verder.
Eindelijk zag Marconi kans hem heel diplomatiek te vra
gen: „Hoe doet u met uw maaltijden, mr. Edison? Eet u in
uw werkkamer?”
Edison keek hem een beetje verbluft aan bij die onver
wachte vraag. Dan antwoordde hij: „De maaltijden worden
me meestal hier gebracht, maar het avondeten gebruik ik
gewoonlijk met mijn vrouw. Alleen als ze weg is en het perso
neel vrijaf heeft, zoals vandaag, maak ik zelf iets klaar als ik
er behoefte aan mocht hebben. Maar ik kan gewoonlijk heel
lang buiten voedsel. Meestal vergeet ik, dat er maaltijden be
staan, totdat iemand. . . . Drommels!” viel hij zichzelf in de
rede. Hij keek zijn gasten ontsteld aan en riep uit: „Maar u
hebt toch zeker al gegeten, nietwaar?”
Dat was het ogenblik waarop markies De Solari en Marconi
hadden gewacht.
„We hebben om acht uur een bescheiden ontbijt in het hotel
gebruikt,” bekende de markies nu.
„O, maar dat is verschrikkelijk! Ik verwaarloos mijn gasten
op een afschuwelijke manier!” riep Edison uit. „We zouden
misschien naar een restaurant kunnen gaan. Ik wil u graag
een goede maaltijd aanbieden. Het treft wel heel ongelukkig,
dat mijn vrouw en het huispersoneel allemaal afwezig zijn.’*
IOI
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Marconi viel hem in de rede: „We zouden onszelf mis
schien kunnen helpen, mr. Edison. We zijn heel bescheiden in
onze verlangens.”
En zo begaf het drietal zich naar de keuken, waar ze vol
doende brood, kaas en biscuits vonden om hun honger te
stillen.
De mannen bleven nog tot laat in de middag met elkaar
confereren. Toen Marconi en De Solari eindelijk afscheid van
hun gastheer hadden genomen en op weg waren naar het
. station, zei de laatste: „Ik neem aan, dat het voor jou een
interessante middag is geweest, maar ik zal blij zijn, als we in
New York terug zijn en ik vertel je nu vast, dat jij en ik regel
recht naar een goed restaurant gaan, waar we ons eens flink
te goed zullen doen. . . . ”
De gehele volgende dag belegerde een groot aantal journa
listen tevergeefs het huis van Edison. Een andere groep ver
slaggevers klampte Marconi aan en wilde van hem vernemen,
waarover hij met Edison had gesproken.
„Het was niet bijzonder belangrijk,” vertelde Marconi hun.
„We hebben alleen ideeën uitgewisseld.” En met die niets zeg
gende opmerking moesten de krantenmensen maar tevreden
zijn.

Toen Marconi in Europa terugkeerde, vond hij het grootste
draadloze station ter wereld in Coltano gereed. Het station
onderhield een geslaagde verbinding met Poldhu. De draadloze
nam in deze jaren een geweldige vlucht. Talloze schepen be
schikten al over een installatie aan boord, tot groot gerief van
de passagiers, die nu tijdens de lange reizen in contact konden
treden met hun kantoren of zaken. Maar ook voor de kapi
teins en stuurlieden vormde de installatie een groot gemak.
Met de posterijen had de Marconi-maatschappij een overeen
komst aangegaan, waardoor het voortaan mogelijk was radio102
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telegrammen aan het loket van het postkantoor aan te bieden.
Alle schepen van de beroemde Cunard-lijn waren met draad
loze telegrafie uitgerust.
In september van 1905 werd te Luik een grote tentoon
stelling van draadloze telegrafie gehouden, die tienduizenden
bezoekers trok en een grote propagandistische waarde had.
En in Amerika voerde de Amerikaanse Marconi-maatschappij
een proces tegen de draadloze telegraafmaatschappij van De
Forrest, een dochtermaatschappij van de concurrerende Duitse
Telefunken.
Het gerechtshof deed uitspraak en de Marconi-maatschappij
won het proces. De Telefunken maakte voor zijn systeem ge
bruik van een gepatenteerde uitvinding van Marconi, die het
eigendom was van de Marconi-maatschappijen.
De Duitsers waren woedend, maar er viel niet aan de uit
spraak te tornen en alle stations van de De Forrest-maatschappij en alle schepen, die met draadloze installaties van De
Forrest waren uitgerust, werden bij de Marconi-maatschappij
ondergebracht. Het was een van de grootste successen, die
Marconi ooit boekte en die hem volledig de eer gaven, die hem
toekwam.
In februari 1906 werd wederom een tentoonstelling ge
houden, ditmaal op initiatief van Marconi’s oudere vriend,
admiraal Mirabello, die nu minister van oorlog in Italië was.
Deze tentoonstelling in Milaan trok bijzonder de aandacht,
daar hier voor het eerst ook de primitieve toestelletjes te zien
waren, waarmee Marconi op de zolder en in de tuin van Villa
Griffone had geëxperimenteerd.
Het was de bedoeling van de admiraal geweest, dat Marconi
zelf deze tentoonstelling zou openen, maar drukke werkzaam
heden in Engeland stonden dit niet toe. Daarop verzocht de
admiraal de markies De Solari naar Engeland te gaan om te
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trachten Marconi alsnog te bewegen naar Milaan te komen.
De Solari begaf zich onmiddellijk op reis.
Marconi verbleef op dat ogenblik in Poole, het kleine haven
plaatsje aan de Engelse zuidkust, tegenover het eiland Wight,
waar één van de oudste Engelse draadloze stations was onder
gebracht in het Havenhotel.
Het Havenhotel was het eigendom van een Fransman. Het
had hetzelfde uiterlijk als alle hotelletjes in de badplaatsjes
aan de kust, met zijn vriendelijke ramen en geelgepleisterde
muren. Alleen een hoge houten mast in de tuin achter het
hotel verried, dat hier een draadloos station gevestigd was.
Het liep tegen koffietijd, toen markies De Solari het Haven
hotel bereikte en aanbelde. De Franse eigenaar deed zelf open.
„Wat wenst u, meneer?” vroeg hij in gebrekkig Engels.
Markies De Solari nam zijn hoed af. „Ik wil mr. Marconi
spreken,” antwoordde hij. „Ik ben een intieme vriend van
hem.”
De Fransman, die het als een hoge eer beschouwde dat de
beroemde uitvinder zijn hotel had uitgekozen voor een draad
loos station en wel wist, dat Marconi niet gestoord wenste
te worden wanneer hij werkte, trok een gezicht alsof hij nog
nooit de naam Marconi had gehoord.
„Het spijt me, meneer; die is hier niet,” antwoordde hij en
wilde de deur al voor de neus van de markies dicht doen. Maar
die gaf zich niet zo gauw gewonnen. Hij wist met zekerheid,
dat zijn vriend wel degelijk aanwezig was.
„Maar ik ben markies De Solari!” riep hij uit. „Mr. Marconi
zal mij graag ontvangen. Wij zijn oude vrienden.”
Het baatte hem niet. De Fransman vertrok geen spier van
zijn gezicht en bleef er bij, dat Marconi niet aanwezig was.
Hij was er wel aan gewend, dat mensen van allerlei slag, vooral
journalisten, onder het mom een persoonlijke vriend van de
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uitvinder te zijn, toegang tot Marconi trachtten te verkrijgen:
en hij geloofde stellig, dat ook deze vreemdeling, met zijn
Italiaanse accent, een indringer zou zijn, die beslag wilde leg
gen op de kostbare tijd van de uitvinder.
„Hoort u eens, meneer,” zei hij ongeduldig, „ik heb geen.
tijd meer. De mr. Marconi waarover u spreekt, is hier niet.
Goedemorgen.”
Hij wilde de deur al sluiten, toen zijn zes jaar oude doch
tertje naar de deur kwam. Ze had de laatste woorden van haar
papa gehoord en riep nu uit: „O, nee, pappie, meneer Marconi
is wel thuis! Hij heeft mij beloofd, dat hij met mij zal
lunchen!”
De hotelhouder keek verstoord. Maar dan moest hij toch
lachen, dat zijn dochtertje hem in haar argeloosheid verraden
had. Hij beloofde de markies Marconi te zullen vragen of hij
hem ontvangen wilde.
Twee minuten later stonden de vrienden tegenover elkaar.
Hoe De Solari echter ook pleitte, Marconi moest hem teleur
stellen.
„Het gaat niet,” zei hij. „Ik kan hier niet gemist worden
in dit stadium.”
In het begin van october 1906 werd op last van de Duitse
keizer een grote conferentie belegd in hotel Kaiserhof te
Berlijn, waar alle aspecten van de draadloze telegrafie ter
sprake zouden komen. Nog altijd wenste de keizer, dat Duits
land de eerste viool zou spelen, hoewel van het begin af aan
Engeland op het gebied van de draadloze telegrafie de toon
had aangegeven.
De regeringen van 23 landen zonden hun afgevaardigden
naar de conferentie. De Engelse delegatie bestond zelfs uit acht
personen. Hoewel de journalisten en het publiek tijdens de
eerste dagen van het congres zorgvuldig geweerd werden,
105;

lekte liet toch al spoedig uit, dat de conferentie geen succes
was en dat de gedelegeerden elkaar herhaaldelijk in de haren
vlogen.
Toch had de conferentie nog een bevredigend resultaat,
doordat de afgevaardigden aan het slot overeenkwamen dat
in het vervolg de verschillende systemen van draadloze tele
grafie door elkaar zouden worden gebruikt, zodat Marconistations en Telefunkenstations voortaan berichten met elkaar
mochten uitwisselen.
De stemming bleef echter geprikkeld en vijandig. De Duit
sers waren woedend over het Marconi-monopolie, dat het
grootste deel van de wereld beheerste, de Engelsen waren boos
op professor Slaby, die de kunst van Marconi had afgekeken
•en het deed voorkomen alsof hij een eigen systeem had uit
gevonden.
Inmiddels waren in Canada al veertien stations gebouwd,
die regelmatig contact met elkaar onderhielden. Marconi zelf
bekommerde zich weinig om de conferentie van Berlijn. Hij
had het in deze dagen druk met de bouw van een nieuw groot
station aan de moerassige westkust van Ierland, dicht bij het
onaanzienlijke vissersdorp Clifden, in het Galway-district.
Het werd voor hem een prettige tijd. Hoewel de streek erg
verlaten was, hield hij er toch van, voornamelijk vanwege de
weldadige stilte die er heerste. Het was te afgelegen voor de
belangstellenden en journalisten uit de grote steden om zich
veel aan het nieuwe station te Clifden gelegen te laten liggen,
zodat Marconi ongestoord kon arbeiden. Twee jaar lang werk
te hij hard in Clifden. De bewoners van het dorp kenden hem
en vonden hem een bescheiden en vriendelijk mens. Dikwijls
zagen ze hem op de fiets of te paard over dé erbarmelijk slech
te wegen rijden, of gewapend met een hengel en met hoge
laarzen aan door het veen stappen, want Marconi was nog
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altijd een groot liefhebber van vissen, fietsen en paardrijden.
Onder het rijden had hij altijd volop gelegenheid om over aller
lei problemen en ingewikkelde vraagstukken na te denken en
dikwijls kreeg hij zijn beste invallen terwijl hij kalmpjes op
zijn fiets tussen de uitgestrekte veenderijen door peddelde.
De bouw van het nieuwe station vorderde goed. Het werd
een zeer krachtig station, dac bestemd was voor de vaste draad
loze verbinding met Kaap Breton, daar de zender van Poldhu
zo langzamerhand wat ouderwets werd en niet meer in alle
opzichten voldeed. In Clifden leefde Marconi zich volledig
uit. Talloos waren de verbeteringen, die hij er invoerde. Hij
gebruikte een geheel nieuwe soort antenne en verving zelfs
de beproefde vonkmethode door een ander, maar doeltreffend
systeem.
Eindelijk, na bijna twee jaar, was het station gereed. Op
14 september 1907 reisde Marconi naar Canada en een maand
later, op 18 october, werd het eerste perstelegram vanuit
Glacé Bay over de oceaan uitgezonden. Het werd uitstekend
door de nieuwe zender van Clifden ontvangen en Marconi
voelde een diepe voldoening. Weer was een mijlpaal in de ge
schiedenis van de draadloze telegrafie bereikt.
Het was negen uur in de ochtend, toen het telegram te
Clifden werd ontvangen en het veroorzaakte grote opwinding
en een feestelijke stemming onder allen, die aan het station
werkzaam waren. Aan de hoge masten gingen vlaggen om
hoog en weldra begonnen de mensen uit de omgeving toe te
stromen. Men had in de gaten, dat er iets bijzonders aan de
Band moest zijn. Later op de dag verschenen journalisten uit
de Ierse steden, maar niemand kreeg toestemming om tot de
gebouwen te worden toegelaten. Men bewaarde in Clifden de
grootste geheimzinnigheid. Toch viel er voor het nieuwsgierige
publiek nog genoeg te zien en te horen om er lang over te
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kunnen napraten. Telkens wanneer het staton een telegram
uit Canada ontving, hoorde men een luide, zware bromtoon
en wanneer een antwoord werd geseind, leek het de toeschou
wers toe, alsof het weerlichtte, vanwege de lichtflitsen in de
masten.
Marconi zelf verzond uit Canada een draadloos telegram
aan de redactie van het Iers Dagblad van de volgende inhoud:
„Bij de ingebruikneming van de Transatlantische Draadloze
Telegraafdienst zend ik mijn hartelijke groeten aan het Iers
Dagblad. Verheug me er over, dat corresponderend station op
Ierse bodem is gevestigd. Marconi.”
!

Ook het Avondnieuws te Dublin ontving een telegram:
„Bij de opening van de Transatlantische Draadloze Dienst
zend ik mijn beste wensen aan het Avondnieuws dat negen
jaar geleden het eerste dagblad was, dat draadloze telegrafie
voor practische doeleinden toepaste. Marconi.”

'i

Maar niet alleen in Ierland, ook in Canada veroorzaakte de
opening van de eerste regelmatige Transatlantische Dienst een
ware sensatie. De stad Ottawa verkeerde in de grootste op
winding, daar één van de burgers een draadloos telegram uit
Europa ontving. De kranten maakten gretig van de gelegen
heid gebruik het telegram af te drukken en iedereen stond er
verbaasd over.
De volgende dag wisselden de gouverneur-generaal van
Canada en koning Edward gelukwenstelegrammen en daarna
werd de dienst opengesteld voor het publiek.
Toen Marconi op 13 januari 1908 in Liverpool terugkeerde
met het stoomschip ’Tunisian’, bereidden de in Liverpool
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woonachtige Ieren hem een grootse ontvangst. Marconi wasblij weer in Europa terug te zijn, want de winter in Glacé Bay
was buitengewoon streng geweest en het gordijn van ijskegels,
dat van de antennéedraden afhing, zou hij zich levenslang her
inneren.
Marconi was nu een van de populairste figuren ter wereld.
Wanneer hij in deze dagen in Londen wandelde, diep in ge
dachten verzonken, en zich in niets onderscheidde van de
overige burgers, gebeurde het geregeld, dat voorbijgangers
hem van zijn portret in de kranten herkenden en hem eer
biedig groetten.
De post bracht hem dagelijks talloze brieven van bewon
deraars. Vele schooljongens schreven de grote uitvinder en
vroegen hem raad bij hun pogingen zelf draadloze zendertjes
te bouwen. De draadloze veroverde in snel tempo de wereld.
Een oude Engelse dame, die op een afgelegen plaats in Enge
land woonde, schreef hem iedere week een brief, waarin ze
hem meldde, dat ze elke dag naar zijn foto keek en aan hem
dacht als aan een groot pionier aan wie de wereld de grootste
dank verschuldigd was. Op zekere dag ontving hij echter een
foto inplaats van de gebruikelijke brief van de dame. Hij nam
de foto uit de envelop en verwachtte het portret van zijn
bewonderaarster te zien. Groot was echter zijn verbazing,
toen hij bemerkte, dat het een portret van een baby was. Op
de achterzijde was geschreven: „Ziehier uw petekind.”
Dan waren er de bewonderende schooljongens, voor wie
Marconi de grote held was, waarvan ze alles wilden weten. Ze
stelden hem duizend en één vragen: of hij ook postzegels
spaarde; of hij vlinders verzamelde; of hij van honden hield.
Eens zelfs ontving hij een kartonnen doosje, met gaatjes in het
deksel. Het bevatte twee witte muizen. Er was een briefje
bij van een jongen, die schreef: „Hierbij stuur ik u twee witte
in

muizen, zodat u niet meer eenzaam hoeft te zijn, als u lange
tijd op een afgelegen plaats moet.verblijven.”
Ook jongelui schreven hem dikwijls en stelden ernstiger
vragen: of de draadloze telegrafie mogelijkheden op een goe
de carrière bood; wat ze als telegrafist zouden kunnen ver
dienen; of hij iemand met een paar flinke handen en een goed
stel hersens zou kunnen gebruiken op één van de draadloze
stations. . . .
Wanneer de briefschrijvers blijk gaven werkelijk over bruik
bare gaven te beschikken, antwoordde Marconi hun bij voor
keur zelf. Maar er waren ook minder plezierige epistels bij. Een\
boze man schreef hem een brief, dat hij sedert de uitvinding
van de draadloze telegrafie voortdurend aan zware hoofd
pijnen leed. Dat kwam natuurlijk door die vermaledijde
electrische golven, die dwars door zijn hoofd gingen!
Dergelijke klachten kwamen wel vaker voor en in een voor
aanstaand medisch tijdschrift werd er zelfs in alle ernst een
artikel aan gewijd. Draadloze telegrafie zou de oorzaak zijn
van allerlei geheimzinnige kwalen, waarvoor de dokters nog
geen verklaring konden vinden. Daarbij werd er op gewezen,
dat verschillende telegrafisten en anderen, die op radiotelegrafische stations werkten, ernstige oogklachten hadden.
Marconi nam de moeite zelf een brief aan de redactie van
'The Times’, het grootste Engelse dagblad, te schrijven, waar
in hij verklaarde dat zijn eigen goede gezondheid, ondanks de
lange werkdagen die hij maakte, wel het overtuigende bewijs
vormde, dat het onzin was te veronderstellen, dat draadloze
telegrafie een schadelijke invloed zou uitoefenen op het men
selijk lichaam.
In de jaren die nu volgden, zou de draadloze telegrafie een
reusachtige vlucht nemen en haar practische bruikbaarheid op
overtuigende manier bewijzen.
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HOOFDSTUK X.
Stemmen door de aether.
Het was een draadloos telegram, dat op 6 april van het
jaar 1909 de gehele wereld bezig hield. De inhoud van dat
telegram, afgezonden van een schip in het hoge noorden, luid
de: „Amerikaanse vlag op Noordpool geplant” en de afzender
was commandant Peary, de beroemde Amerikaanse poolvorser.
Men had in maanden niets van hem vernomen en de wereld
vroeg zichzelf af of men hem ooit levend terug zou zien.
Zonder draadloze telegrafie zou het bericht van zijn geslaag
de expeditie naar de Noordpool nog enige weken uitgebleven
zijn.
Een ander feit, dat diepe indruk op de publieke opinie
maakte was de spoorloze vermissing van het stoomschip
’Waratah’, dat zijn haven van bestemming niet bereikte. Na
vele weken gaf men de hoop op redding op en beschouwde
men het schip als verloren. De gehele wereld sprak er over en
de algemene opinie was, dat de bemanning wellicht gered had
kunnen worden, wanneer het schip over een draadloze instal
latie had beschikt.
Marconi. 8.
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Kort daarop deed de marconist Eccles, aan boord van de
’Ohio’, van zich spreken door tot het laatst op zijn post te
blijven, toen het schip snel zinkende was, en voortdurend
noodsignalen uit te zenden. Het gevolg was, dat in de nabij
heid varende schepen de 'Ohio' te hulp konden komen en alle
opvarenden, in totaal 128 personen, gered konden worden.
Alleen Eccles stierf de heldendood en werd in Canada met
groot eerbetoon begraven.
Op 15 november viel Marconi wederom een grote eer te
beurt, doordat hem de Nobelprijs voor Natuurkunde werd
toegekend, samen met de geleerde, prof. Fred. Braun uit
Straatsburg.
In 1910 deed de draadloze telegrafie voor het eerst goede
dienst bij de opsporing van een misdadiger. Een moordenaar
trachtte per schip naar Amerika te ontkomen, doch aan boord
van het schip werd een draadloos signalement van de man
opgevangen, zodat hij gearresteerd en aan de justitie uitge
leverd kon worden.
Kort daarop ontving het s.s. ’Alamo’ noodseinen van het
s.s. ’Alakka’, dat zich in zinkende toestand bevond. De
\Alamo’ kwam juist op tijd om alle opvarenden te kunnen
redden. Een groot passagiersschip op de Stille Oceaan, de
’Kentucky’, seinde: „We zinken snel!”
Het bericht werd door verschillende schepen opgevangen,
die alle onmiddellijk koers zetten naar de opgegeven positie van
de ’Kentucky’. Ook bij deze ramp kwam niemand om het
leven. Het stoomschip ’Santa Clara’ van de Noord-Pacifistische Stoomvaart Mij. zonk voor de kust van Californië. Een
sleepboot ving de noodseinen op, kwam te hulp en redde alle
opvarenden. Nog geen week later liep het s.s. ,Minnehaha>
ten zuiden van de Scilly-eilanden op de rotsen. En ook nu weer
onden passagiers en bemanning dank zij de draadloze telegra114

fie behouden op te hulp komende schepen overstappen.
Het was geen wonder, dat al deze kort op elkaar volgende
gebeurtenissen over de gehele wereld de gemoederen in bewe
ging hielden. Voor Marconi was het een ware triomf. Hij ver
klaarde zelf in deze dagen, dat het hem onzegbaar gelukkig
stemde, dat zijn uitvinding er toe bijdroeg, dat het scheep
vaartverkeer zoveel veiliger was geworden en dat in korte tijd
vele honderden mensenlevens gespaard konden worden.
Tegenslagen bleven echter evenmin uit. In Augustus 1909
brak brand uit in het zendstation van Glacé Bay. In een om
mezien stonden de houten gebouwen en de eveneens houten
zendmasten in lichter laaie. Er was geen redden aan en de
gehele kostbare installatie ging verloren. Daarmee was het
Transatlantische radio telegrafische verkeer plotseling lam
gelegd.
Het verlies van dit station, dat met zoveel opofferingen ge
bouwd was, ging Marconi erg aan het hart. Onmiddellijk be
gon hij aan het uitwerken van een plan voor een nieuw station,
dat tevens geheel gemoderniseerd zou worden. Het duurde
echter acht maanden, voordat de verbinding met Ierland her
steld was.
Kort daarop scheepte Marconi zich in voor een reis naar
Argentinië en Uruguay. Het resultaat van deze reis was, dat
in Montevideo een krachtig station zou worden gebouwd en
dat de Argentijnse regering tot de bouw van een station te
Punta Arenas, aan de Straat van Magelhaens, besloot. Dit laat
ste werd een uiterst krachtig station, zodat in januari 1911 te
Poldhu een bericht uit Punta Arenas werd opgevangen, waar
mee een afstand van maar liefst 7300 mijl was overbrugd.
In datzelfde jaar vond in Amerika weer een groot proces
plaats, ditmaal tussen de Marconi-maatschappij en de Ver
enigde Draadloze Mij. Weer trok de Marconi-maatschappij
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aan het langste eind, waardoor haar zeventig landstations en
500 scheepsinstallaties van de Verenigde Draadloze Mij. toe
vielen.
Het belangrijkste feit van dit jaar was echter de ontdekking
van Thorne Baker, dat het mogelijk was muziek over te
brengen door middel van electromagnetische golven. Het eer
ste experiment trok de aandacht van de gehele wereld. Marconi
had meermalen verklaard, dat het mogelijk moest zijn muziek
en zelfs stemmen draadloos uit te zenden en weer op te van
gen, maar had weinig geloof gevonden. Nu kwam zijn ver
klaring opeens in een heel ander licht te staan.
Het eerste experiment met muziekuitzendingen werd ge
houden tussen Brussel en Slough en de uitvinder slaagde er
werkelijk in enkele maten van het Engelse volkslied, ’God
save the King’ over te zenden. De kwaliteit van de muziek
was weliswaar verre van fraai, maar het volkslied was toch
goed te herkennen en de kranten wijdden er lange beschou
wingen aan.
In november van 19 n kwam de zender te Coltana gereed
en Marconi was er niet weinig trots op dat de grootste en
sterkste zender van de wereld in zijn vaderland stond. Ter
gelegenheid van de officiële ingebruikneming reisde hij per
soonlijk naar Italië.
De koning zou de openingsplechtigheid verrichten, doch
een ongelukje dreigde de feestvreugde te verstoren. Juist op het
ogenblik waarop het koninklijk gezelschap arriveerde, ontdek
te iemand, dat er rook opsteeg uit de top van een der hoge
zendmasten. Een matroos, die zich onder de toeschouwers be
vond, bedacht zich geen seconde, maar klauterde in de mast
en wist met zijn muts het beginnende brandje, dat door over
springende vonken veroorzaakt was, te doven.
Later op de dag slaagde men er in verbinding te krijgen
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met het Ierse station te Clifden, waar op dat ogenblik juist
een zware storm woedde. Niettemin konden de Italiaanse tele
grammen goed en leesbaar ontvangen worden.
De koning begaf zich naar de grote hall van het station,
waar Franklin, Marconi’s assistent, die met de technische in
richting van het station belast was, zijn apparaten zodanig had
opgesteld, dat er gelijktijdig zowel telegrammen uit Engeland
als uit Amerika en Afrika konden worden opgevangen.
Terwijl Marconi de koning, wiens gast hij was, de werking
van de instrumenten duidelijk maakte, kwam juist een bericht
uit Glacé Bay door. Het luidde:
„De directie van de Canadese Marconi-maatschappij zendt
u haar oprechte gelukwensen. Glacé Bay ”
De koning nam het telegram aan en las het. Dan greep hij
Marconi’s hand en drukte die ferm. Op dat ogenblik was het
grote station van Coltano officieel geopend.
Het was op 14 april 1912 dat een schok door de wereld
voer, toen het grootste schip dat ooit gebouwd was, de
’Titanic’, op haar eerste reis naar Amerika in aanvaring kwam
met een ijsberg en snel zonk. Dank zij het heldhaftige optre
den van de kapitein, die een paniek aan boord wist te voor
komen, en van de marconist Phillips, die tot het laatste ogen
blik S.O.S.-signalen bleef uitzenden, konden 700 passagiers en
leden van de bemanning worden gered door ijlings te hulp
komende schepen. Niettemin vonden Phillips en vele anderen
de dood in de golven. Alleen degenen, die zich van een plaats
in een reddingsboot hadden kunnen verzekeren, werden gered.
Het toeval wilde, dat Marconi, die zich op het ogenblik
van de ramp in Amerika bevond, voor. de terugreis passage
had geboekt op de ’Titanic’. Een half jaar later vond wederom
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een scheepsramp plaats. Het s.s. ’Otravia’ liep bij de Falklandeilanden, in het zuiden van de Atlantische Oceaan, op de
rotsen, doch dank zij het feit, dat in de nabijheid varende
schepen de noodseinen opvingen, konden alle opvarenden in
veiligheid worden gebracht.
Het jaar 1912 was nog niet ten einde, toen wederom een
Italiaan van zich deed spreken. Het was professor Marjorana
te Monte Mario, die er in slaagde de menselijke stem draadloos
uit te zenden en 65 mijl verder te ontvangen. Stemmen door
de aether. . . . Marconi’s voorspelling was bewaarheid gewor
den.
Onwillekeurig moest Marconi aan zijn vader denken, die
nooit aan de mogelijkheid van draadloze telefonie had willen
geloven. De proeven van professor Marjorana slaagden zo uit
stekend, dat zelfs de kleinste stemverandering duidelijk door
kwam.
Sedert dit ogenblik viel de ontwikkeling van de radio nau
welijks nog bij te houden. Iedere dag bracht nieuwe experi
menten. Van alle kanten kwamen nu de berichten over
geslaagde proefnemingen. Het was duidelijk, dat de tijd niet
ver meer kon zijn, waarop het mogelijk zou zijn zonder ge
bruik van draden met mensen in andere werelddelen te spre
ken.
Toen Marconi zich op 24 september 1912 na een bezoek
aan de koning per auto naar San Remo wilde begeven, óver
kwam hem een ernstig ongeluk. Marconi had juist met de
koning er over gesproken hoe gevaarlijk de smalle en slechte
Italiaanse wegen voor het autoverkeer waren. De weg van
La Spezia naar San Remo volgt een poosje het dal van het
riviertje de Vada, tot men het dorpje Borghetto di Vara be
reikt, een gehucht, dat eigenlijk alleen maar uit één straat
bestaat, met enkele scherpe en onoverzichtelijke bochten.
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Het was in de tweede bocht, dat Marconi, die zelf aan het
stuur zat, in volle vaart tegen een auto botste die van de
andere kant naderde. Hij werd uit het voertuig geslingerd
en met diepe wonden aan het hoofd door ijlings te hulp ge
schoten inwoners van het stille plaatsje een huis binnen gedra
gen. De bestuurder van het andere voertuig kwam er iets
beter af, doch diens zoontje, dat bij hem in de wagen zat,
liep heel wat snijwonden op door de versplinterde voorruit.
De slachtoffers van het ongeluk werden met een zieken
auto naar La Spezia overgebracht, waar Marconi onmiddellijk
door de directeur-geneesheer persoonlijk werd onderzocht.
Hoewel hij hevige pijnen leed, verloor hij het bewustzijn
niet. Wat hem echter het meest verontrustte, was dat hij met
het rechteroog niets meer kon zien.
Hij werd zo goed mogelijk verbonden en de koning, die van
het ongeluk vernam, zond onmiddellijk de beste oogspecialist
van Italië naar La Spezia. Zelfs liet Zijne Majesteit een be
roemde oogheelkundige uit Wenen overkomen. Deze beide
geleerden onderzochten Marconi nauwkeurig en stelden vast,
dat de oogzenuw zodanig beschadigd was, dat het oog niet
behouden kon worden en zelfs verwijderd moest worden.
Het was voor de grote uitvinder een zware slag, vooral toen
de dokters hem niet verheelden, dat ook zijn andere oog ern
stig gevaar liep en blindheid hem bedreigde. Het zou een
leven in duisternis betekenen, maar ook. . . . het einde van
zijn experimenten en onderzoekingen.
Diezelfde dag nog werd Marconi geopereerd. Gedurende
veertien dagen bleven zijn beide ogen verbonden en kon hij
niets zien. Het was een marteling, die hij dapper doorstond.
Groot was de spanning waarin hij verkeerde, toen eindelijk
het verband van het linker oog verwijderd mocht worden.
Tot zijn onuitsprekelijke opluchting bleek het oog goed te
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functionneren. Hij wist nu wat volslagen blindheid betekende
en stelde het behoud van het linker oog wel op heel hoge prijs.
Het rechter werd door een kunstoog vervangen, dat zo natuur
getrouw vervaardigd was, dat het nauwelijks van een echt oog
kon worden onderscheiden.
Inmiddels rommelde het geducht in Europa. De kranten
stonden dagelijks vol oorlogsgeruchten. Iedereen had het ge
voel op een vulkaan te leven, die ieder ogenblik tot uitbarsting
kon komen.
Toen Marconi op 6 juli 1914 telegrafisch op Buckingham
Palace werd ontboden, waar de Engelse koning hem in audiën
tie ontving, liet de vorst zich nauwkeurig op de hoogte bren
gen van de bereikte resultaten der radiotelegrafie. Hij onder
hield zich gedurende een half uur met Marconi, waarbij hij
ook over het dreigende oorlogsgeweld sprak. Een oorlog scheen
onvermijdelijk. Voordat Marloni het paleis verliet, overhan
digde de koning hem persoonlijk het ere-grootkruis van de
Victoriaanse orde, vanwege zijn verdiensten voor de Britse
natie.
Kort daarop werd de eerste wereldoorlog een feit.

>
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HOOFDSTUK XI.
Marconi vestigt zich op zee.
Enkele jaren voor de oorlog was Marconi eervol benoemd
tot senator. Daarmee was hij officieel lid van de Italiaanse
regering en had hij een stem in de senaatsvergaderingen.
Niettemin behield hij zijn functies bij de Marconi-maatschappij en daar Italië buiten de oorlog bleef, kon hij zich vrij naar
Engeland en Amerika begeven.
In april 1915 was zijn aanwezigheid in Amerika vereist,
vanwege een groot proces, dat de Amerikaanse Marconimaatschappij tegen de Duitse Telefunken voerde.
Waar Marconi zich ook vertoonde, overal vroeg men hem
naar de houding, die Italië in de oorlog aannam. Hij verze
kerde de Amerikanen, dat de sympathie van de Italianen
naar de geallieerden uitging. Van de Italiaanse ambassadeur in
Washington vernam hij, dat de kans groot was, dat Italië heel
spoedig deel zou nemen aan de oorlog.
Toen hij de volgende morgen in zijn hotel aan het ontbijt
zat, hoorde hij plotseling op straat de krantenjongens schreeu
wen: „Italië verklaart de oorlog aan Duitsland!”
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Hij sprong op van zijn stoel, holde naar buiten en kocht
een krant.
Zodra hij het bericht op de voorpagina had gelezen, voelde
hij zich enigszins gerustgesteld. De oorlogsverklaring was nog
geen feit, ai wezen de tekenen er op, dat het niet lang meer
kon duren.
Die middag had Marconi een langdurig onderhoud met zijn
advocaat, die voor de Marconi-maatschappij zou optreden in
het conflict met de Telefunken.
„U maakt de beste kans dit proces te winnen,” verklaarde
de advocaat. „Wat doet u?”
Marconi richtte zich op en keek de advocaat aan.
„Ik keer onmiddellijk naar Italië terug om mijn land te die
nen,” verklaarde hij eenvoudig. „Er is voor mij geen enkele
andere keus mogelijk.”
Hij moest van het proces afzien en vertrok enige dagen
later aan boord van de ’St. Paul* naar Engeland.
Het was voor hem een geluk, dat hij niet onmiddellijk na
het verschijnen van de eerste krantenberichten over de Ita
liaanse deelneming aan de oorlog de boot had genomen, want
dan zou hij de reis met de ’Lusitania’ gemaakt hebben — het
schip, dat door Duitse onderzeeërs werd getorpedeerd.
Toch nam hij voor het vertrek uit Amerika alle mogelijke
voorzorgsmaatregelen. Hij wist, dat de Duitsers er op loerden
hem gevangen te kunnen nemen. De vijand beheerste met zijn
machtige vloot van duikboten de oceaan. Talloze schepen
gingen roemloos in de golven ten onder; andere werden door
de Duitsers in volle zee aangehouden, waarna Duitse officie
ren aan boord kwamen en de passagierslijst nakeken. Waren
er door de Duitsers gezochte personen bij, dan arresteerden
ze die en voerden hen mee naar Duitsland.
Daarom zorgde Marconi er voor, dat zijn naam niet op de
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passagierslijst werd vermeld en gedroeg hij zich aan boord zo
onopvallend mogelijk. Hij droeg oude kleren en reisde in de
laagste klasse. Niemand van de passagiers herkende hem dan
ook. Gelukkig had het schip een voorspoedige overtocht.
Zonder duikboten te ontmoeten bereikte de ’St. Paul* Engeland
en vandaar reisde Marconi via Parijs terug naar zijn vader
land.
Hoewel hem hem niet moeilijk gevallen zou zijn een hoge
rang in het leger of bij de vloot te verwerven, gaf Marconi
er de voorkeur aan zich met een lage rang tevreden te stellen
en zo deed hij zijn intrede in de actieve dienst als luitenant
van de genie, toegevoegd aan de Generale Staf, welke functie
hij gedurende de gehele oorlog behield.
Zijn taak was in het bijzonder de draadloze telegrafie te
organiseren, zowel voor het leger als voor de vloot.
Vanzelfsprekend bracht deze taak hem dikwijls op gevaar
lijke plaatsen aan de oorlogsfronten en zo kon het gebeuren,
dat hij op zekere dag nabij Monte Grappe plotseling in de
vuurlinie van de Oostenrijkers terecht kwam. Binnen enkele
ogenblikken vlogen de granaten in het rond. De zware ont
ploffingen van de granaten en het gebulder van de kanonnen
vervulden de lucht. Granaatscherven spatten fluitend in het
rond.
Marconi moest met zijn begeleiders hals-over-kop dekking
zoeken in een granaattrechter. Een granaatsplinter viel pal
naast hem neer en hij stak het grillige stuk metaal in zijn zak,
om het als aandenken te bewaren.
Uren lang lagen de mannen onbeweeglijk in hun schuil
plaats en het mocht een wonder heten dat niemand door de
regen van granaatsplinters getroffen werd. Het waren ang
stige uren.
Toen het vuur eindelijk zweeg en ze hun schuilplaats kon123
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-den verlaten om zich zo snel mogelijk naar hun eigen linies te
begeven, vroeg een van de mannen aan Marconi of er geen
mogelijkheid zou bestaan door middel van electromagnetische
golven in de aether de vijandelijke granaten te doen explo
deren. Doch Marconi moest erkennen dat hij niet inzag op
welke manier dit zou kunnen gebeuren.
Ook tijdens de oorlog bewees de draadloze uitstekende dien
sten. Zo werden de bemanningen van de getorpedeerde pas
sagiersschepen ’Wayfarer’ en ’Megantic’, dank zij uitgezonden
S.O.S.-berichten tijdig gered.
Marconi bleef niet aldoor in Italië. Gedurende de oorlog
was hij eveneens in de gelegenheid de Franse en Britse loop
graven te bezoeken in Noord-Frankrijk, waar hij beroemde
generaals als Joffre, French, Foch en Haig ontmoette.
Intussen kreeg hij gelegenheid genoeg zijn experimenten
voort te zetten. In 1916 was hij zo ver, dat hij een demon
stratie kon geven van draadloze telefonie over een afstand
van dertig mijl. Daartoe had hij een microfoon geconstrueerd,
die weliswaar nog in het experimentele stadium verkeerde,
maar waarvan het principe toch nog lang gehandhaafd bleef
toen de radio al gemeengoed begon te worden.
Het is een jammerlijk feit, dat oorlogen altijd een gewel
dige stimulans betekenen voor de vooruitgang van de tech
niek. Hoewel reeds voor de oorlog geëxperimenteerd werd
met de uitzending van muziek en gesproken woord, kreeg
men de techniek van deze uitzendingen pas gedurende de oor
log onder de knie. Het viel te voorzien, dat na de beëindiging
van de oorlog, wanneer de techniek op vredesproductie moest
omschakelen, de radio'snel tot ontwikkeling zou-komen.
Om rustig te kunnen werken betrok Marconi onmiddellijk
na de wapenstilstand van 11 november 1918 een villa op de
Gianicolo, een van de heuvels die de stad Rome omringen. In
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dit huis begon hij ernstig te werken aan het overbrengen van
de menselijke stem door middel van electromagnetische gol
ven. Zijn werk werd echter dikwijls onderbroken door bezoe
ken aan Engeland, waar nu het station te Carnarvon, de oude
hoofdstad van Wales, het grootste en modernste station was.
Van Carnarvon uit slaagde men er dan ook voor het eerst in
berichten over te seinen naar Australië. Dat gebeurde in
januari 1919.
Tussen al deze drukke werkzaamheden door, vervulde
Marconi bovendien nog een taak van geheel andere aard. Zo
behoorde hij tot de Italiaanse afgevaardigden, die het vredes
verdrag met Oostenrijk tot stand brachten en benoemde de
Italiaanse regering hem bovendien tot afgevaardigde naar de
vredesconferentie te Versailles. Daar had Marconi verschillen
de malen een onderhoud met president Wilson van de Verenig
de Staten.
Zodra echter de vrede van Versailles gesloten was, achtte
Marconi de tijd gekomen om zich uit de politiek terug te
trekken en zich weer voor honderd procent aan zijn weten
schappelijke arbeid te wijden. Hij had er meer dan ooit be
hoefte aan om alleen te zijn en rustig te kunnen werken.
„Ik zou mijn leven lang op zee willen wonen,” schreef
Marconi aan zijn vrienden in Italië. En die wens zette hij kort
daarop in een daad om door zijn huis te Rome van de hand
te doen en er een stoomjacht voor in de plaats te kopen.
Hij wist toestemming te verkrijgen van de Italiaanse minis
ter van Marine tot aankoop van een prachtig, sneeuwwit
jacht van 700 ton, dat reeds een roemruchte geschiedenis ach
ter de rug had.
Het was in 1904 te Leith in Engeland gebouwd in opdracht
van aartshertogin Maria Theresia van Oostenrijk, die het
schip de naam ’Rovenska’ had gegeven. Het had onder die
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naam menig pleziertochtje op de Adriatische Zee gemaakt
vanuit de haven van Fiume, die toen nog aan Oostenrijk be
hoorde.
Gedurende de oorlog viel het schip in Britse handen en deed
tot het einde van de strijd dienst als mijnenveger op de Noord
zee.
In 1919 kocht Marconi het voor zichzelf als huis en werk
plaats op zee en zijn eerste werk was het jacht grondig te laten
opknappen. Hij noemde het ’Elettra’.
Weldra was de ’Elettra’ herschapen in een drijvend museum
en laboratorium. De salons aan boord werden smaakvol be
kleed en gemeubileerd. Maar wat het voornaamste was: er
kwam een volledige draadloze uitrusting aan boord, die de
allernieuwste snufjes bevatte.
Hij wierf een bemanning aan van betrouwbare zeelieden.
De kapitein was zelfs een speciale vriend van hem.
Eindelijk had hij zijn ideaal bereikt. Zijn gedachten keerden
in deze dagen dikwijls terug naar de tijd, dat hij in Livorno
aan het Technisch Instituut studeerde en van tijd tot tijd ont
spanning zocht in een zeiltocht met zijn broers in de Baai van
Livorno. De zee had altijd een magische aantrekkingskracht
op hem uitgeoefend en het was dan ook geen wonder, dat ieder
bericht van een redding op zee dank zij draadloze telegrafie,
hem een gevoel van grote voldoening gaf. Het waren tenslotte
de zeelieden, die het grootste profijt van zijn uitvinding
trokken.
Nu kon hij ongestoord werken en experimenteren en zich
tegelijkertijd naar believen verplaatsen. Een bezoek aan
Amerika bracht nu niet meer onvermijdelijk verloren weken
aan boord van een passagiersschip mee.
Toch gunde hij zich ook nu van tijd tot tijd enige ont
spanning en hij had er dikwijls plezier in een aantal goede
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vrienden uit te nodigen hem op een tochtje te vergezellen. Dit:
gebeurde voor het eerst in 1920.
Het was tijdens dit tochtje in het Kanaal, dat Marconi op
een avond zijn gasten voorstelde wat te gaan dansen in de
salon.
„Dansen?” vroeg men hem verbaasd. „Maar er is geen
orkest aan boord! Of is er misschien een gramofoon bij de
hand?”
Marconi schudde het hoofd. „Nee, nee, geen gramofoon,”
antwoordde hij. „Maar in Londen speelt op dit ogenblik een
heel goed dansorkest.”
Er werd gelachen. Men meende, dat hij een grapje maakte.
Doch op dat ogenblik liep Marconi naar de wand, waar enkele
geheimzinnige knoppen en spoelen zichtbaar waren. Hij draai
de een knop om, duwde een schakelaar omlaag en verstelde
zorgvuldig iets aan de spoelen. Het volgende ogenblik vulde
zachte, zwevende muziek de salon, nog wel wat beverig en
schor, maar toch duidelijk hoorbaar.
Gedurende enkele minuten was Marconi ijverig bezig met
het verstellen van zijn spoelen. De muziek werd duidelijker
en plotseling weergalmde de salon er van, zodat de gasten hun
oren dicht moesten stoppen.
Lachend draaide Marconi de volumeregelaar wat terug, zo
dat het geluid te verdragen was en nu stond niets de gasten
in de weg om zich met een dansje te amuseren.
De hele wereld was nu al druk bezig met muziekuitzendingen te experimenteren en Marconi hield zich bezig met
het ontvangen en opnieuw uitzenden van muziek en gespro
ken woord. Toen hij op zekere dag vernam, dat zijn vriend,
markies de Solari, zich in Portugal bevond, stelde hij zich
draadloos met deze in verbinding. De vrienden spraken af te
trachten door middel van de radio met elkaar te spreken.
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Daartoe begaf De Solari zich, op voorstel van Marconi, naar
Monsanto, waar zich een station van de Marconi-maatschappij
bevond.
De Solari, die met een regeringsopdracht in Portugal ver
toefde, liet zich door enkele hoge Portugese officieren verge
zellen.
Hij had hun verteld, welk experiment Marconi en hijf
wilden trachten uit te voeren, maar de Portugezen hadden er
weinig vertrouwen in, al wilden ze dit uit beleefdheid niet
laten merken.
Het kleine gezelschap werd heel voorkomend ontvangen op
het zendstation en even later plaatste men een microfoon voor
de markies. De officieren wisselden een blik van verstand
houding en glimlachten.
„Hallo, hallo, hier Solari. .. . Hallo, ’Elettra’, hoort u mij?”
sprak De Solari voor de microfoon.
De officieren hadden moeite hun pret te onderdrukken.
Natuurlijk gebeurde er niets. Dat hadden ze die malle Italiaan
wel vooruit kunnen vertellen....
„Hallo, Marconi, hier spreekt Solari. . . Hallo, ’Elettra’. . .

Hallo
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Seconden lang bleef het stil. Dan grinnikte een van de
officieren.
„U bent nogal optimistisch, markies,” merkte de man met
nauw bedwongen spot op.
Tegelijkertijd werd een zwakke stem hoorbaar, die van heel
ver scheen te komen, maar snel sterker werd:
„Hallo. .. . Hallo, hier spreekt Lauro. . . . Hier komt de
senator voor u. . .. ”
Onmiddellijk daarop klonk duidelijk herkenbaar de stem
van Marconi in het vertrek. De lach was bestorven op de ge
zichten van de officieren. Ze keken sprakeloos van verbazing
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toe en luisterden alsof ze stemmen van wezens op een vreemde
planeet hoorden.
„Hallo, Solari,” zei Marconi. „Doe mijn hartelijke groeten
aan de Portugese officieren, die bij je zijn. Wij bevinden ons
op nog geen drie honderd mijl afstand van Lissabon. Het is
tamelijk stormachtig en het jacht slingert nogal, maar als je
even wacht, zullen we je wat muziek laten horen.”
Enkele seconden later vulde gramofoonmuziek het vertrek.
Het waren Portugese liederen en de officieren glimlachten ver
rast. Ze konden zich moeilijk indenken, dat die muziek van
zo ver kwam.
Toen Marconi op 15 juni 1920 in Southampton voor anker
ging, was de eerste vraag, die men hem stelde: „En, meneer
Marconi, hebt u al signalen van Mars ontvangen?”
Dit grapje had Marconi al zo vaak gehoord, dat het hem
telkens weer irriteerde. Hij gaf hetzelfde antwoord als altijd:
„Op het ogenblik heb ik het nog te druk met aardse zaken.”
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Marconi’s laatste levensjaren.
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Aan boord van zijn jacht 'Elettra' heeft Marconi zich het
gelukkigst gevoeld. Hier kon hij niet gestoord worden door
alle mogelijke mensen, die hem met hun vragen en problemen
lastig wilden vallen, hier was hij onbereikbaar voor journalis
ten, die altijd jacht op hem maakten, in de hoop nieuws uit
hem te verkrijgen, hier was hij ook onbereikbaar voor de
critiek, die zo dikwijls op hem werd uitgeoefend uit jalouzie
of met politieke oogmerken.
Wanneer het werk niet wilde vlotten, verliet hij zijn labo
ratorium, om op de brug een praatje met de kapitein te gaan
maken, of zich in een dekstoel uit te strekken en te genieten
van de oneindige ruimte en het altijd wisselende spel van de
golven.
Het was aan boord van de 'Elettra', dat hij eindelijk de
gelegenheid vond oude ideeën uit te werken. Reeds in het
beginstadium van de 'draadloze’ had hij proeven genomen met
het 'richten' van de electro-magnetische golven op een bepaald
punt door gebruik te maken van een reflector. Die proeven
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hadden destijds weinig effect gehad. Nu de wetenschap in
weinige tientallen jaren zo’n enorme vlucht had genomen en
de eigenschappen van de electro-magnetische golven in de
aether veel beter bekend waren, nam Marconi de proeven
weer op. Hij experimenteerde met uitzonderlijk korte golf
lengten en bemerkte, dat er weinig kracht voor nodig was
om met een gerichte kortegolfzender grote afstanden te over
bruggen. Zulke zenders behoorden nauwkeurig te worden af
gesteld op een bepaald ontvangstation, maar de resultaten wa
ren al dadelijk verbijsterend. Zo slaagde Marconi er al spoedig
in door middel van een gerichte kortegolfzender met geringe
capaciteit een uitstekende verbinding tot stand te brengen met
zenders in Australië, Zuid-Amerika en West-Indië.
De resultaten, die Marconi bereikte, brachten de wereld
opnieuw in verbazing en het was weer Engeland, dat in de
toepassing van de kortegolf-richtzenders de toon aangaf. De
ontwikkeling ging zo snel, dat ze nauwelijks bij te houden
viel, zoals dat trouwens ook met de radio het geval was. Wat
voor de eerste wereldoorlog nog een onbereikbare droom had
geschenen, werd daarna al heel spoedig iets doodgewoons.
Er was een groot experimenteel radiostation opgericht in
Chelmsford, waarvan een der hoofdingenieurs, kapitein
Eckersley, er plezier in had om van tijd tot tijd amusementsprogramma’tjes uit te zenden ten behoeve van de nu al vele
duizenden radio-amateurs in Engeland, die in hun vrije tijd
primitieve ontvangtoestelletjes in elkaar knutselden. Op de
15e juni 1920 bracht hij een toenmalige bekende zangeres in
de grote experimenteerkamer van het station, Nellie Melba,
die een bijzondere belangstelling voor de ’draadloze’ had en
zich er graag toe leende om haar stem naar alle werelddelen
te doen uitzenden. Zowel uit Amerika als uit alle delen van
Europa kwamen geestdriftige brieven van radio-amateurs
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binnen, die miss Melba gehoord hadden en op meer van der
gelijke proeven aandrongen.
Wie wel eens een moderne radiostudio heeft bezocht, zou
nu met een meewarig glimlachje de schouders ophalen wan
neer hij de 'studio' aanschouwde, van waaruit deze eerste uit
zending plaats vond. Het was een groot, kaal vertrek, met
witgekalkte muren en een chaos van draden, waarin op een
tafel een 'microfoon’ stond opgesteld, waarvan het geraamte
bestond uit. . . . een sigarenkistje! Kapitein Eckersley bewoog
zich in deze ruimte in een overall met opgestroopte mouwen.
Maar met hoeveel geestdrift verrichtte hij zijn taak!
Alleen de directeur-generaal van de posterijen in Engeland,
waaronder ook de radio-stations ressorteerden, sprak er zijn
afkeuring over uit en vond het niet in overeenstemming met
de waardigheid van een overheidsinstelling een experimenteel
radiostation te misbruiken voor zulk banaal amusement.
Gelukkig stond deze hoge autoriteit alleen in zijn mening....
Het publiek liet zich echter dit amusement niet zonder
meer afnemen en bleef aandringen. Het aantal radio-amateurs
nam met de dag toe en tenslotte moest de directeur-generaal
van de Engelse posterijen wel toegeven. In Londen werd een
radiostation geopend tot vermaak van het publiek en dit al
spoedig beroemde station 2LO, London Calling, liet van dat
tijdstip af zijn stem in het land horen.
Het station werd ondergebracht in het Marconi-huis en
weldra was het aantal ingeschreven luisteraars van enkele hon
derden gestegen tot meer dan dertig duizend. . . . Tegen
woordig zullen er niet veel huizen meer gevonden worden,
waarin geen radio aanwezig is!
Op 15 juni 1927 trad Marconi in het huwelijk met de jonge
gravin Maria Crisstina Bezzi Scala. Het paar scheepte zich
daags na de huwelijksplechtigheid in voor een grote reis. •
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Weken lang kruiste de ’Elettra’ op zee en al spoedig hervatte
Marconi zijn gewone werkzaamheden, terwijl zijn vrouw in
de salon las of zich amuseerde met luisteren naar de radio
programma’s van de vele stations, die reeds regelmatig uit
zonden.
In de volgende jaren viel Marconi grote eer te beurt. In juni
1929 schonk de koning van Italië, Victor Emmanuel, hem de
erfelijke titel van markies. De paus kende hem het grootkruis
in de Orde van Pius XI toe en Marconi, die een gelovig mens
was, voelde zich bijzonder gelukkig met deze laatste onder
scheiding. In zijn dankwoord tot de paus sprak hij de hoop
uit, dat zijn uitvinding mocht bijdragen tot de eer van God.
In datzelfde jaar werd ook zijn dochtertje geboren, dat de
naam Elettra ontving, naar Marconi’s lievelingsjacht.
Het kind werd door een gouvernante opgevoed in het huis
van haar grootmoeder, de moeder van Marconi’s vrouw.
Inmiddels bereikte de uitvinder aan boord van de ’Elettra’
met zijn gerichte kortegolfuitzendingen resultaten die de
gehele wereld in verbazing brachten. Zo slaagde hij er in 1930
in om van de rede van Genua een tweegesprek te voeren met
de directeur van de Maatschappij voor Draaaloze Telefonie in
Australië, op een afstand van 9000 mijl. Maar nog sensationeler
was de gebeurtenis, die in de herfst van dat jaar plaats vond.
Italië had ernstig geleden onder een zware aardbeving en
de journalisten, die hun verslagen betreffende de ramp zo vlug
mogelijk aan de redacties van de grote Amerikaanse dagbladen
wilden doorgeven, haastten zich naar de ’Elettra’, waar ze
Marconi verzochten een verbinding met Amerika voor hen
tot stand te brengen.
Het was bijna vanzelfsprekend, dat de uitvinder hierin on
middellijk toestemde en al spoedig was de verbinding een feit.
Deze practische toepassing van kortegolfverbindingen ver133
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oorzaakte in Amerika een ware sensatie. Enkele maanden later,
in het voorjaar van 1931, vond een merkwaardig interview
plaats tussen een groep vooraanstaande personen in de studio
van de N.B.C., 5e Avenue in New York en Marconi en enkele
medewerkers aan boord van de ’Elettra’.
De directeur van de Amerikaanse Radiovereniging, de direc
teur van de Nationale Radio Omroep, de directeur van de
Verenigde Pers en enkele andere hoge autoriteiten van het
Amerikaanse radiowezen, hielden een gesprek van meer dan
een half. uur met Guglielmo Marconi en diens vrouw en
assistenten, dat door alle Amerikaanse zenders uitgezonden
en over de gehele wereld ontvangen werd.
Aan het begin van de uitzending richtte de assistent-programmadirecteur van de Nationale Radio Omroep zich tot
de luisteraars met de aankondiging:
„Dames en Heren, de Nationale Radio Omroep zal nu een
nieuw experiment op het gebied van de lange-afstand-radio
trachten te verwezenlijken. Senator Guglielmo Marconi zal
vanaf zijn jacht ’Elettra’ tot ons spreken. Het jacht bevindt
zich ergens in de Middellandse Zee, de nauwkeurige plaats
zullen we zo dadelijk wel vernemen. We zlillen nu proberen
verbinding met de ’Elettra’ te verkrijgen. Hallo. . . .!” riep
hij uit.. .. „Bent u meneer Matthieu op de ’Elettra’?”
„Ja, daar spreekt u mee,” luidde het antwoord.
„Is senator Marconi aan boord?”
„Jawel, senator Marconi is hier. Wilt u hem spreken?”
Gedurende enkele seconden bleef het stil. In tienduizenden
huiskamers wachtten de luisteraars in spanning de komende
gebeurtenissen af. Dan klonk uit de luidsprekers opeens een
rustige stem:
„Hallo, Nationale Radio Omroep, hier spreekt senator
Marconi.”
*34
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Dit was voor de Amerikaanse programmadirecteur het
ogenblik om Marconi te vertellen, wie er in de studio aanwezig
waren en wat de bedoeling van de oproep was.
De eerste spreker was de directeur van de Nationale Radio j
Omroep.
„Ik ben heel blij tot u te kunnen spreken,” deelde hij
Marconi mee. „Het grijpt ons allen aan, u te horen spreken
op een afstand van ongeveer een kwart van de omtrek der
aarde. Wij willen u graag gelukwensen met het wonderbaar
lijke werk, dat u tot stand hebt gebracht en u zeggen hoe het
ons verheugt deel te mogen hebben aan deze merkwaardige
experimenten. Mr. Karl Bicker, de directeur van de Verenigde
Pers, zal u nu enkele vragen stellen, die u niet in verlegenheid
zullen brengen, maar die onze Amerikaanse luisteraars toch
zeer zullen interesseren.”
Daarop volgde een tweegesprek tussen Bickel en Marconi
over de wijze waarop gerichte kortegolfzenders werkten en
welke resultaten er mee te bereiken vielen, totdat Bickel zich
zelf plotseling in de rede viel en vroeg:
„Senator, het is hier in New York nu vier minuten over zes.
Hoe laat is het waar u zich nu bevindt?”
„Wel, ’t is hier ongeveer vier minuten over elf in de avond,”
antwoordde Marconi. Dan sprak hij de hoop uit, dat de kortegolfuitzendingen over de gehele wereld er toe zouden bijdra
gen, dat de volkeren elkaar beter zouden gaan begrijpen, waar
door de wereldvrede steeds grotere kans zou maken te worden
verwezenlijkt.
De Amerikaan vroeg: „Hoe lang zal het duren eer men in
Amerika Italiaanse programma’s zal kunnen beluisteren?”
„Dat zal al heel spoedig het geval zijn,” deelde Marconi hem
mede.
„Bent u nog even enthousiast over de ontwikkeling van de
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radio als u indertijd was over de eerste resultaten van de draad
loze telegrafie, senator Marconi?”
En Marconi antwoordde: „Mijn enthousiasme zal voort
duren zo lang ik leef.”
„En de televisie, senator, hoe staat het daarmee in Europa?”
was de volgende vraag. „Denkt u dat de televisie in de nabije
toekomst even algemeen zal zijn als de radio het nu is?”
Marconi dacht een ogenblik na. Dan antwoordde hij: „Ja.
Er zijn verschillende Europese radiostations, die dagelijks
televisie-uitzendingen verzorgen. Ik ben er echter niet zeker
van, dat televisie ooit zo algemeen in gebruik zal raken als de
radio en ik geloof stellig dat dit ogenblik nog te vroeg is om
enige voorspelling omtrent de toekomst van de televisie te
wagen. Het schijnt me toe, dat de televisie in vergelijking met
de radio waarschijnlijk van beperkter omvang zal blijven.”
„Gelooft u, dat er een dag zal komen waarop we niet alleen
met elkaar kunnen spreken over grote afstand, maar dat we
elkaar er ook bij kunnen zien?”
JDat geloof ik zeer zeker,” antwoordde Marconi. „Ik geloof
felfs, dat we met de huidige mogelijkheden reeds in staat zou
den kunnen zijn dit te verwezenlijken. Het spijt me oprecht,
dat we hier niet over de benodigde installaties beschikken,
zodat ik helaas niet het voorrecht kan hebben u niet alleen te
horen maar ook te zien.”
„Een andere vraag, senator. Vangt u ook vis aan boord van
uw jacht?”
Marconi begon te lachen. „O, ja, bij gelegenheid waag ik
me er wel eens aan en ik kan u verzekeren, dat we hier aan
boord voldoende verse vis voorradig hebben om u en allen die
bij u zijn voor een hele poos te kunnen voorzien.”
Daarna kreeg mr. Sarnoff, de president van de Amerikaanse
Radio Vereniging, het woord. Hij sprak met Marconi en diens
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vrouw en merkte aan het einde van het gesprek op: „Senator,
voordat we deze uitzending beëindigen en allemaal weer aan
ons gewone werk gaan, zou ik heel graag enkele woorden wil
len richten tot onze beide technici, die deze middag zo’n sen
sationele gebeurtenis hebben beleefd en zo lang hebben ge
werkt om die te verwezenlijken.”
Marconi vond dit een prachtig idee en even later had hij
de gelegenheid om met de beide technici te spreken over de
techniek van de kortegolfuitzendingen.
Nadat nog enkele belangrijke personen met Marconi had
den gesproken, eindigde dit gesprek, dat misschien wel het
beroemdste radio-interview geweest is, dat ooit werd gehou
den.
In september van het jaar 1933 ondernamen Marconi en
zijn vrouw en secretaris, signor di Marco, een wereldreis, die
vier maanden duurde. Beiden hadden het verlangen met eigen
ogen te aanschouwen welke wonderen er door Marconi’s uit
vindingen in de gehele wereld tot stand waren gebracht.
Het werd een onvergetelijke reis, zo rijk aan gebeurtenissen,
dat er een boek over te vullen zou zijn. De reis betekende
voor Marconi tevens een soort rustkuur, want het aanhou
dende en ingespannen werken, dat hij zijn leven lang had vol
gehouden, begon zich nu zo langzamerhand te wreken. De
reis ging over New York, dwars door de Verenigde Staten naar
San Francisco en vandaar per schip via Honolulu naar Japan.
Overal waar de Marconi’s verschenen werden ze feestelijk ver
welkomd. In Japan werden ze aan een groot diner uitgeno
digd, waarbij zij net als de andere gasten op kussens op de
grond moesten plaats nemen. Ze kregen vogelnestjes-soep,
haaievinnen en alle mogelijke typisch Japanse gerechten. De
maaltijd, die twee en een half uur duurde, werd besloten met
een kopje saké, dat met veel ceremonieel werd gedronken.
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Van Japan ging het naar China en verder naar Moekden.
Via Colombo en Bombay, in India, aanvaardden de Marconi’s
eindelijk de terugreis. De gehele wereldreis had echter een
onvergetelijke indruk op hen gemaakt en het moet Marconi
wel een buitengewone genoegdoening hebben gegeven al die
reusachtige radiostations over de gehele wereld in vol bedrijf
te zien.
Hij had de reis graag nog uitgebreid en ook de Himalaya
gezien, maar in Londen wachtte hem veel werk, zodat hij zijn
terugkeer niet langer kon uitstellen.
Tegen het einde van het jaar 1934 werd Marconi voor het
eerst ernstig ziek. Hij vertoonde tekenen van oververmoeid
heid'en moest noodgedwongen rust houden. Hij werd opgeno
men in een kliniek en dagelijks verschenen berichten omtrent
zijn gezondheidstoestand in de grote Londense dagbladen. Er
werd zelfs voor zijn leven gevreesd, maar na enige maanden
knapte de uitvinder toch op en was hij in staat vreer aan boord
van de ’Elettra’ aan het werk te gaan.
Niettemin kwam hij de gevolgen van zijn ziekte nooit meer
geheel te boven. Zijn werkkracht had er ernstig onder geleden.
Hij kon niet meer zo lang en ingespannen in zijn laboratorium
aan boord bezig blijven als hij wel gewoon was geweest.
In 1937 kwam het einde van de grote radio-pionier. Wel
mogen we het mr. David Sarnoff nazeggen, zoals deze het
tijdens het beroemde interview, dat in dit hoofdstuk werd
beschreven, uitdrukte: „Ik ben er van overtuigd, senator, dat
er geen Radio Omroep zou zijn geweest, als er geen Marconi
was geweest.”
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