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INTRODUCTIE

Vanzelfsprekend is het mij volslagen onbekend, waarom U dit boekje
in de hand hebt genomen en het voorwoord gaat lezen. Zo maar snuffelend
in de lectuurbak? Zo maar eens neuzen? Of was U nieuwsgierig naar de
titel? Wat mag dat voor een vreemd soort agrariër zijn die vonken zaait
en wellicht 220 denkt te oogsten? Of verwacht U hierin alles te zullen vinden
om een vonkenboer te worden?
Legt U het dan maar weer neer en vergeet het maar. Oh ? U leest door ?
Welnu dan. Geen van de gebruikelijke drijfveren bij dit soort werkjes is
bij het samenstellen van dit specimen aanwezig geweest. Het is geen stan
daardwerk voor telegrafisten, (daar ziet het ook niet naar uit zo op het
eerste gezicht, vindt U niet?) Het is ook beslist geen geschiedenisboekje
over radio en wat dies meer zij. (Daar ziet het wel een beetje naar uit).
Het is geen korte cursus, zo in de trant van: "Hoe word ik vonkenboer in
drie weken?". Het is ook helemaal niet zo technisch
Goed, dat is leuk. We weten dus, wat het niet is. Maar wat is het dan
wel? Dat is een stuk moeilijker. Ik ben bang, dat het niet in één woord is
samen te vatten. Het is eigenlijk van alles wat.
Een zonderlinge hutspot van allerhande meer of minder interessante
zaken. Met één beperking evenwel. Het gaat over telegrafie of het heeft
er zeer nauw betrekking op.
En dan telegrafie in de zin van morse. Morse op de band of morse als
Interrupted Continuous Wave of zoals men het kort pleegt te zeggen: Ceewee.
Het lag in de bedoeling telegrafiezaken bijeen te brengen in de ruimste
zin van het woord. Ik pretendeer geenszins een volledig handboek te hebben
gewrocht. Dat zou een soort encyclopaedie geworden zijn
Nee, het is
een leesboekje geworden met een stukje geschiedenis, een paar leuke CWschakelingetjes, een verhaaltje, het geheel overgoten met een humoristisch
sausje, want iedere vonkenboer heeft gevoel voor humor. Een leesboekje
dus. Over Uw bloedeigen hobby of werk. Uw passie misschien. —
Bijna alle tekst is welwillend aangedragen door Uw collegae en misschien
door U. In dat geval komt Uw naam voor op de laatste bladzijde. Ik heb het
alleen (niet altijd) herschreven, vertaald en tenslotte gecomponeerd.
Ben ik iemand vergeten op de laatste bladzijde? Dat zou me spijten.
Veel PLEZIER !
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"From a lonely sand dune, overlooking the sea, came a
deafening roar
"

(Electronics Illustrated)
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OM SAMUEL
Terwijl beneden in het gloeiend hete
ruim van de door de witbekuifde golven
ploegende stomer, ruige, gespierde
armen het zwarte voedsel in de hete
muil van de machines schuiven, zitten
boven, op het frisse dek, twee mannen
met ernstige gezichten in druk gesprek.
Het weer is ideaal; de oceaan houdt
zich kalm; de atmosfeer noodt tot ont
spanning en rust.
Beide mannen schijnen weinig oog te
hebben voor de uitzonderlijke aanblik,
die de Atlantische oceaan biedt. De ene
is voortdurend aan het woord, af en toe
naar woorden zoekend, zo op het oog te
zeer in beslag genomen door hetgeen
hij tracht over te brengen op zijn metS. F.B. Morse
gezel. Zijn toehoorder luistert geinte(27
u 1791 2
n 1872)
resseerd, knikt af en toe of vraagt iets.
Beiden zijn op weg van de oude naar de nieuwe wereld.
Het is 1832. Het is ook een van die merkwaardige perioden in het bestaan
van de mensheid, vlak voorafgaande aan versnelde ontwikkelingen, waarin
de tijd schijnt zwanger te gaan aan opzienbarende ontdekkingen.
De prater aan boord is een zekere Charles Jackson, een natuurkundige.
De aandachtige luisteraar: Samuel Finley Breese Morse !
Geboren in Charlestown in de staat Massachusetts als zoon van een predikant
had hij reeds spoedig een levendige alzijdige belangstelling voor de dingen
om hem heen, maar hij koos voor een artistieke loopbaan, gecombineerd met
die van rechtsgeleerde. Hij werd landschaps- en portretschilder en later
leraar in schilder- en beeldhouwkunst aan de universiteit van New York. En
nu keerde hij terug van een driejarig bezoek aan Europese musea. En hier
aan boord bracht het toeval hem in aanraking met Jackson, die hem vertelde
over de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de electriciteit en meer
speciaal van de electromagneet. Samuel was onmiddellijk geheel en al oor
en tijdens het verdere verloop van de reis dacht hij over zijn nieuw verwor
ven kennis na. Morse had reeds eerder een patent verkregen op een pistonpomp voor stoommachines en zo verwonderlijk was het dus niet, dat zijn
artistieke inslag direct week voor iets volkomen tegenstrijdigs. Morse be
dacht, dat deze wonderlijke electromagneet wellicht te gebruiken zou zijn
voor het op lange afstand overbrengen van tekens.
Terug in de States duurde het nog vijf lange experimentele jaren voor hij
het eerste werkende toestel gereed had. Aanvankelijk gebaseerd op heen en
weer gaand schrift met lange en kortere pauzen tussen de tekens was het
een vrij primitief geval, gemaakt van latten van een oude schilderijlijst.
Daarbij had men ook nog een boek met de ”vertaalcode" nodig om het schrift
te ontcijferen. Maar de bruikbaarheid was aangetoond. We schrijven 1837.
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-morseschrijver-

Al spoedig werd de omslachtige 4-elementencode vervangen door het meer
praktische systeem met gelijke pauzen tussen tekens en tekenelementen.
Sinds 1865 is deze code internationaal in gebruik.
Samuel Morse is het voorbeeld van een man, die na zijn veertigste levens
jaar nog een succesvolle nieuwe carrière opbouwde. Hij was ook een van de
weinigen, die hun ideeën nog tijdens hun leven zien verwezenlijkt en er ruim
schoots de vruchten van plukken. Aanvankelijk werden zijn patenten in
Frankrijk en Engeland geweigerd, maar na een behoorlijke gratificatie van
Europese belangengroepen heeft hij een fortuin verdiend met zijn amerikaanse patenten.
De bandschrijfapparatuur van Morse is nu wel zo goed als verdwenen uit
het verbindingswezen, maar wie naar de radio luistert komt al heel gauw
tot de ontdekking, dat morse nog springlevens is. Morse QLV !
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Oud Morse
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Evolutie
Voor de hand liggend is het wel, maar juist beslist niet, dat men bij tele
grafie in zijn begindagen, gelijk denkt aan Samuel Morse. Uiteraard is Morse
van onschatbaar belang geweest voor onze hedendaagse verbindingen, doch
wanneer men als uitgangspunt lange-afstandsverbindingen neemt en men wenst
dit, al of niet terecht, telegrafie te noemen, dan moeten we teruggaan tot ver
voor Christus.
Geschiedenis begint dé£r, op dat punt in de menselijke evolutie, waarvan
men enige geschreven getuigenis heeft.
Het gaat echt niet aan om alles, wat door overlevering tot ons is gekomen
bij voorbaat tot nonsens te bestempelen, maar bewijsstukken zijn er toch
niet van en dus past iets dergelijks beter in de mythologie dan in onze exacte
geschiedenis, hoe onjuist deze laatste overigens ook dikwijls is uitgelegd of
gekleurd.
In dat geval kunnen we veilig stellen, dat bij Morse de electrische telegra
fie begint. Maar optische en acoestische telegrafie zijn veel ouder.
Voor acoestische telegrafie moeten we naar het zwarte werelddeel, waar door
de dichte en uitgestrekte bebossing optische signalen praktisch uitgesloten
waren. Verscheidene negerstammen praktiseren nog steeds met holle en kun
stig bewerkte boomstammen en speciale trommels. Men beweert zelfs, dat
hun systeem zo geperfectioneerd is en de geluiden zo ver dragen, dat men
daar de behoefte aan andere, meer moderne, middelen niet voelt. Met de
hedendaagse snelle technische en maatschappelijke ontwikkelingen in Afrika
is dit boud gesproken, maar tot voor kort is dit zeker het geval geweest.
Hoe deze vorm van communicatie ontstaan is, kan men zich alleen maar
voorstellen, want gegevens over het hoe en wanneer zijn niet bekend.
In vlakkere gebieden bleek de optische telegrafie het beter te doen en hier
komen we op een terrein, waar meer over bekend is. Verhalen uit de Griekse
geschiedenis spreken over berichtgeving door middel van vuren. Dit was
echter meer het overbrengen van afgesproken tekens, dan van werkelijke
telegraferen. Telegraferen deed men echter toen wel met de zogenaamde
fakkel- telegraaf. In twee groepen van maximaal vijf fakkels, volgens
een bepaalde code gegroepeerd, bracht men berichten over.
Van ongeveer 350 jaar voor Christus dateert een door de Griekse Krijgs
kundige Aeneas gebruikte en beschreven water- telegraaf. Uit twee
geheel gelijkvormige vaten liet men het water tot op zekere hoogte weg
vloeien. Een aanwijzer, verbonden met een vlotter wees op een bijbehorende
schaal een letter aan. Een erg omslachtige methode, omdat men iedere keer
water moest bijvullen.
Van de Romeinen weten we, dat ze legerberichten overbrachten door met
beweegbare armen aan een hoog opgestelde mast te manipuleren en na een
grote periode van stilstand zien we deze methode weer, in verbeterde vorm,
verschijnen bij de Fransman Chappe. Claude Chappe was geestelijke. In
hoeverre dat er iets mee van doen had is onbekend, maar feit is, dat hij in
staat was met een dubbel stel beweegbare armen 196 verschillende tekens
over te brengen.
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Hij gebruikte de 92 duidelijkst waarneembare.
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"semafoor’’
-telegraaf van Chappe-

(1793)

hm
-iMi

’~T

w

GW

1

Door een keten van binnen gezichtsafstand geplaatste telegrafen van Chappe
kon men vrij grote afstanden tamelijk snel overbruggen.
Deze telegraaf, de zogenaamde semafoor heeft langere tijd voldaan.
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Het enige wat Chappe gemeen had met zijn compatriot Napoleon, was dat
beiden teleurgesteld gestorven zijn. Voor de rest verschilde Napoleon
duidelijk van hem, ook wat hun opvattingen betrof over berichtgeving. Hij
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zal de geschiedenisboeken blijven vullen als de grote veroveraar, die kleine
korporaal, maar dat hij de torenspitsen van onze kerken liet sneuvelen om
op de afgeknotte stompen zijn telegrafisten met gekleurde ballen en manden
te laten manipuleren is weinig bekend. Toch bracht hij op deze wijze zijn
legerorders over, aangezien in de lage landen de kerken zo dichtgezaaid
waren, dat ze bijna allemaal binnen gezichtsbereik van een andere stonden.
Kennen we niet allemaal Winnetou en zijn ”rote Kapelle”? Optischer
dan zijn rooksignalen kan het niet. En de seiners-telegrafisten van alle
marines ter wereld gebruiken nog steeds de aloude arm seinen en vlaggen
aan de seinmast worden nog steeds voorgehesen voor het overbrengen van
bevelen, wanneer men in konvooi vaart.

Wanneer men dit alles telegrafie mag noemen zijn de geniale vindingen
niet van de lucht. In 1809 leefde er een zekere Thomas von Sommering.
Onnodig te vermelden, waar deze Thomas zijn wieg heeft gestaan. Thomas
construeerde een electrochemische telegraaf. In een
glazen bak met verdund zwavelzuur plaatste hij 27 van elkaar geisoleerde
pennen, voor stellende 25 letters, een herhalingsteken en een punt. Van
elke pen liep een draad naar een soortgelijk toestel, echter zonder zwavel
zuur. Bij de seingever (zonder zuur) raaide Sommering met twee draden
verbonden met een batterij twee letters aan. Bij de seintoner (met zuur)
ontwikkelde zich aan de overeenkomstige pennen gasbellen, waarmee de
bedoelde letter werd aangeduid. Later gebruikte Sommering het meer voor
de hand liggende systeem met een aarddraad en een contact, waarmee de
bedoelde letterpen werd aangeraakt. Als de tweede wereldoorlog het niet
verloren heeft doen gaan, bevindt zich deze telegraaf nog steeds in het
postmuseum te Berlijn.
De Duitse geleerden Gauss en Web er hadden voor hun gemeenschappelijke
onderzoekingen grote behoefte aan communicatie en omdat ze zo geleerd
waren betekende het voor hun niet zo veel om een galvanometertelegraaf uit te vinden. In 1832 zonden zij voor het eerst een electrische
stroom door de windingen van een spiegelgalvanometer en uit de negatieve
en positieve uitwijkingen stelden zij een code samen. Zij wisselen hun
geleerde gegevens hiermede uit over een afstand van 3000 meter.

De eerste naald- telegraaf werd in 1835 uitgevonden door een Rus,
Von Canstatt. De uitwijkingen van magneetnaalden vormden de code. Het
waren echter de Engelsen Cooke en Wheatstone, die een goed bruikbaar
alfabet samenstelden in 1837. Alhoewel het niet erg praktisch genoemd mocht
worden werd dit systeem toch door de Engelse spoorwegen gebruikt tussen
1845 en de eeuwwisseling. Er werden versies van deze telegraaf vervaardigd
met één, twee en zelfs vijf magneetnaalden. Een seinsnelheid van 17 woorden
per minuut was tussen geoefende bedienaars hiermee geen zeldzaamheid.
Opnieuw doet de Engelsman Wheatstone van zich spreken, wanneer hij de
wijzer- telegraaf demonstreert. Op een tandrad met 15 tanden en 30
spaken, overeenkomende met 19 letters, 10 cijfers en 1 kruis (+), was een
electromagneet bevestigd. Wanneer Wheatstone met een stroom stoot de
electromagneet bekrachtigde, werd het tandwiel vrijgegeven en onmiddellijk
10

daarna weer gesperd. Door middel van een wijzer werd een letter, cijfer of
combinatie aangeduid als de stroomstoten ophielden.
Weinig verschilde hiervan de wijzertelegraaf van Breguet en Werner
Siemens. Een eenvoudige schijf met lettertekens en een daarvoor draaiende
wijzer was alles. Bij onderbreking van de stroom stopte de wijzer en de let
ter kon afgelezen worden. Het ging allemaal niet bijster vlug, maar de
Intercity was óók nog niet in dienst gesteld. Langs de spoorlijn Am ster dam Haarlem is in 1845 een dergelijke wijzertelegraaf aangelegd.
Er zat aan al die spitsvondige instrumenten een voor- en een nadeel. Het
voordeel was, dat men voor de bediening geen speciaal opgeleid personeel
van node had. Iedere willekeurige spoorwegman kon als telegrafist worden
ingezet.
Het grote nadeel bestond hierin, dat men geen blijvend schrift produceer
de. Maar ook dat nadeel zou spoedig worden opgelost.
Want weer was het een Duitser en nog wel met een zeer germaanse naam.
De tijd: 1836. De naam: Steinheil.
Binnen een draadspoel bracht hij
twee magneetjes aan, draaibaar
en aan het vrije uiteinde voorzien
van inktvaatjes. Aan de buitenzijde
van de draadspoel zijn twee perma
nente magneten geplaatst. Onder de
armpjes met de inktvaatjes wordt
een papier band door een uurwerk
voortbewogen. Wanneer nu door
de spoel een stroom loopt, zal af
hankelijk van de richting van deze
stroom magneetje 1 of magneetje 2
naar de papierband worden bewogen
en hierop een punt afdrukken. Dit
was dus echt al wel schrijven. Uit
de groeperingen van de punten werd
een alfabet samengesteld. Tevens
had men de beschikking over blijvend
schrift, al was het wel wat erg
naaldtelegraaf
moeilijk te lezen.

0
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-schrijver van
Steinheil-
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Waarschijnlijk is het feit, dat Morse reeds toen experimenteerde met
zijn schrijver, de oorzaak geweest, dat de schrijver van Steinheil geen
ingang heeft gevonden. Het morseapparaat bleek goed bruikbaar, nadat het
verscheidene malen was verbeterd. Dat de morseschrijver het nu reeds
meer dan 150 jaar heeft uitgehouden naast snellere en meer moderne appa
ratuur, ligt toch hoofdzakelijk in de directe doorverbindingsmogelijkheid,
de eenvoud en de grote mate van bedrijfszekerheid. Omdat de ruitjes van
de brandalarmeringsposten in Amsterdam herhaaldelijk door de straatjeugd
werden vernield om vals alarm te creëren, heeft de brandweer daar seinsleutels geplaatst, verbonden met morseschrijvers op het hoofdbureau van
politie. Die worden nog steeds gebruikt en voldoen uitstekend.
De met morseschrijvers overbrugde afstanden ging men vergroten door
relais tussen te schakelen, die locale batterijen tussenvoegden, waardoor
men minder afhankelijk was van de draadweerstand. In plaats van stiften,
die punten in de papierband drukten, werd een in een inktbad lopend
wieltje gebruikt, wat een veel duidelijker afdruk gaf en tegelijkertijd werd
een inrichting aangebracht om de band automatisch te starten en te stoppen.
In de grond van de zaak allemaal vrij eenvoudige mechanische verbeterin
gen, maar het bewees, dat het morseapparaat ingang vond en voldeed.
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-ver b e ter cl e m or se s ch r i j v er (Siemens en Halske)
Op electrotechnisch gebied stond de telegraaf in die tijd op een vrij hoog
peil. Op 1 december 1852 was het de gedenkwaardige dag, dat het eerste
Nederlandse Staatstelegraafnet, uitgerust met morseapparatuur op vijf aan
gesloten kantoren, werd geopend.
Ook bij de Spoorwegen is de telegraaf lange tijd van groot belang geweest.
De verbindingslijnen tussen twee naast elkaar gelegen posten gebruikte men
hoofdzakelijk voor het doorgeven van treintelegrammen. Tussen stations en
haltes waren er algemene seinlijnen, terwijl de rechtstreekse lijnen dienden
voor het telegramverkeer van de daarin opgenomen stations en bureaux.
Alle verbonden plaatsen hadden hun oproeptekens of afkortingen in morseschrift.
Het ging jaren goed. Maar ook de morseschrijver heeft het eeuwige
leven niet. Men zocht naar meer gevoelige en snellere systemen. Het ge
lukte aan William Thomson (Lord Kelvin) een gevoelig apparaat met door
lopend schrift te ontwerpen. Het werd de s y p h o n r e c o r d e r
genoemd. Bij deze schrijver werden de aankomende stroompjes door een
spoel geleid, die tussen de polen van een sterke magneet was opgehangen.
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Aan deze spoel was een draad verbonden, die een met verf gevuld heveltje
een heen en weer gaande beweging deed beschrijven in het rythme van het

-syphonrecorder met
een voorbeeld van
recorderschrift-

morseschrift, waardoor er een ragfijne verfstreep op het papierbandje, dat
er onder door liep, werd gespoten. Dit werd het recorderschrift genoemd.
Een uitwijking naar boven was een punt, die naar beneden een streep.

- principeschakeling lijnverbindingMaar met de toename van het telegramverkeer begonnen de berichten zich
op te stapelen naast de telegrafist. Hoe geoefenend hij ook was, er was een
grens aan zijn snelheid. Er werd gezocht naar middelen om de overbrenging
van de telegrammen sneller, en dat betekende toen al "automatisch" te doen
geschieden. Er werd een stapzender vervaardigd, die als het ware automa
tisch de seinsleutel sloot en weer opende, daarbij gestuurd door een van te
voren vervaardigde ponsband. De ponsband, waarop het te verzenden bericht
(cablegram) met een gaatjescode was ingeponst, werd op afzonderlijke ponsbandperforators vervaardigd. Deze hadden een normaal schrijfmachineklavier.
De berichten werden door meerdere mensen op banden geponst en konden dan
met grotere snelheden door de daartoe geconstrueerde machine worden ver
zonden, maar de snelle machinezender produceerde nog steeds morsesignalen.
Twee recht tegenover elkaar liggende ponsgaten deden de zender een punt
geven en twee schuin tegenover elkaar liggende een streep. De middelste,
kleinere gaatjes dienden voor het bandtransport.
s
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Men haalde hiermee zo’n slordige 50 woorden per minuut !
Maar het gebruik van morse vereiste nog steeds een langdurig en grondig
opgeleide specialist. De vonkenboer
Wanneer men er in zou slagen
de signalen rechtstreeks om te zetten in leesbaar schrift schakelde men die
kostbare telegrafist uit. Natuurlijk slaagde men ook daar in.
Het was onze zeer goede vriend professor David Edwin Hughes die in
1855 het eerst een letterafdruk te voorschijn bracht door een wentelend
letterrad. De typendruktelegraaf !
Het was zover. De morseschrijver moest nog jaren dienst doen.
Zelfs tot op heden is hij nog in gebruik ten behoeve van de brandmelding
bij de Amsterdamse politie. Maar het zaad van zijn opvolger was ontkiemd.
En de jonge telg gedijde voorspoedig.
Bij de eerbiedwaardige, slimme professor Hughes laten we de beschrij
ving van de evolutie van de typendruktelegraaf aan anderen over, want het
mag dan telegrafie genoemd worden, maar het is beslist geen morse ! !

-een van de oudjes-
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OM THOMAS
(11 februari 1847 - 18 oktober 1931)

"En het zal aan mij niet liggen, als jij niet de knapste telegrafist
wordt van heel Amerika!" "Aan mij ook niet", antwoordde Tom.
Treinjongen Thomas Alva Edison zat op de bank voor de reizigers te
wachten op de trein van Port Clement naar Port Huron, zijn woonplaats.
Het was een bewogen dag geweest
In een oude, niet gebruilde goederenwagon achteraan de trein, waarmee
hij als krantenjongen voortdurend heen en weer reed, had hij in de loop
der tijd een persoonlijk laboratorium ingericht om allerlei proeven te doen.
Sinds kort had hij daarbij zelfs een privé -drukkerij geinstalleerd, die hij
voor weinig geld had overgenomen van een krantenbedrijf uit een van de
plaatsjes langs de spoorweg.
Hierop placht hij zijn eigen krant te drukken, de Grand Trunk Herald,
die hij met de andere kranten aan de reizigers verkocht. Het spoorweg
personeel kneep een oogje dicht en alles marcheerde opperbest. Tot
vanmiddag. ..
Door een kleine onachtzaamheid bij een van zijn chemische proeven was
er in de oude goederenwagon een begin van brand ontstaan. Een oude
conducteur, die het gescharrel van Tom in de goederenwagon eigenlijk
nooit leuk had gevonden, had de rookontwikkeling ontdekt en zich naar de
achterste wagon toegewerkt. Hier had hij de brand geblust maar in zijn
woede tevens de hele santekraam naar buiten gesmeten. Verbijsterd had
Tom het hele gebeuren aan staan zien.
Toen de conducteur weg was, had hij liggen snikken in de wagon om het
verlies van zijn "kostbare” spullen en zodoende niet gemerkt, dat hij te
ver was meegereden. De trein naderde op dat moment Port Clement en
hier was hij uitgestapt om de trein terug, naar Port Huron, te nemen.
Maar de wederwaardigheden van die dag waren nog niet voorbij
Terwijl Tom bedroefd op de bank zat, was het zoontje van de plaatse
lijke seinhuiswachter al spelend met een bal tussen de rails terecht
gekomen.
Een beetje suffend keek Tom naar het kind, dat een enorm plezier had.
Maar in zijn achterhoofd zei iets hem, dat er een dreiging was. Plotse
ling schrok hij op ! Hoorde hij niet het aanzwellend geroffel van een
naderende trein ?
In één oogwenk overzag hij de situatie ! Het kind was zich nergens van
bewust en liep kraaiend achter de bal aan. Met een paar grote sprongen
was Tom bij het spelende ventje, greep het en liet zich met kind en al in
het andere spoor rollen. Achter hem raasde het treinmonster voorbij.
De seinwachter, de heer Mackenzie, had op het laatste ogenblik alles ver
stijfd van schrik gezien en liet niet af Tom te overstelpen met dankwoorden
en aanbiedingen van geld. Maar Tom had zich afgewend en gemompeld dat het
niets was om je druk over te maken. Maar Mackenzie wilde hem niet laten
gaan en vroeg of er misschien iets anders was dan, waarmee hij hem zou
kunnen helpen. Tom wilde net ontkennen, maar toen bedacht hij iets.
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Zijn ogen lichtten op en hij zei: "Ja, dat kunt U !"
"Zeg het en ik doe het" zei de heer Mackenzie. "Leer mij de telegrafie!"
antwoordde Tom. Onmiddellijk stemde de seinwachter toe en aldus geschied
de....
Wat in zo'n kort ogenblik was beslist bleek meer moeilijkheden op te
leveren, dan de beide vrienden zich hadden kunnen voorstellen. Beiden
hadden drukke en lange werkdagen en dikwijls zaten ze tot na middernacht
te studeren en te oefenen. Maar Tom's ijver en doorzettingsvermogen in
spireerde de seinhuiswachter en de dag kwam, waarop hij tegen Tom moest
verklaren, dat hij hem nu niets meer kon leren. Zijn moeilijke taak, die hij
vrijwillig op de schouders had genomen was volbracht. Edison nam afscheid
van Mackenzie als telegrafist.

Voor het rustige baantje van telegrafist op een telegraafkantoor of op een
post langs de spoorweg bleek Tom echter al gauw te rusteloos. Lange tijd
zwierf hij van het ene kantoor naar het andere. Soms nam hij zelf ontslag,
maar dikwijls ook kreeg hij het, omdat hij niet kon nalaten met de op zo’n
kantoor ge installeerde apparatuur te experimenteren.
En zo zien we hem een paar jaar later in 1862 werkeloos terug in zijn
woonplaats Port Huron, nadat hij was ontslagen wegens onoplettendheid,
waardoor er bijna twee treinen op elkaar waren gevlogen. Het was winter
en het vroor, dat het kraakte. Bergen ijsblokken werden door het water
van de- St. Clair-rivier tussen Port Huron en Sarnia aan de overkant, opge
stuwd en vernielden alles wat hen in de weg kwam. Zo was ook de spoor
brug tussen Port Huron en Sarnia bezweken onder het woeste natuurgeweld.
Met de brug was ook de telegraafkabel bezweken, die langs deze brug was
gelegd. Sarnia was geisoleerd.
Stapels telegrammen hoopten zich op bij de telegrafisten op het kantoor in
Port Huron, bestemd voor Sarnia, maar ze bleven daar noodgedwongen liggen.
Zelfs de over steek per boot zou levensgevaarlijk zijn.
Op een wandelingetje door het winterse Port Huron bracht Edison vanzelf
sprekend een bezoek aan de oude collega's op het telegraafkantoor, waar hij
met een hoera'tje werd ontvangen en al gauw hadden de gesprekken een
vrolijk karakter. De gedwongen werkloosheid vonden de meeste telegrafisten
een buitenkansje.
Edison, op de hoogte gebracht van de situatie, verzonk echter al gauw in
nadenken. Plotseling stond hij op en nam de directeur van het telegraafkantoor
even apart.
Een kort onderhoud, waarbij Edison iets schijnt uit te leggen. Dan komt de
directeur met Edison mee terug naar de vrolijke telegrafistenclub en legt
hen in het kort uit, wat Edison hem voorgesteld had. Iets zo eenvoudigs, dat
ieder van hen het had kunnen bedenken.
Niettegenstaande men in die dagen gewend was de morsetekens van de band
af te lezen, kon iedere geroutineerde telegrafist de tekens ook op het gehoor
nemen en daarop was het plan van Edison gebaseerd. "Hoe wil je in 's
hemelsnaam met Sarnia werken?" had de directeur gevraagd. "Met de stoom
fluit van een locomotief", had Tom eenvoudig geantwoord.

Een ogenblik later zijn de directeur en Tom op weg naar het spoorweg
station. Hier wordt een locomotief gecharterd en rijden zij naar de plaats,
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waai* de rails in een warboel eindigen bij de St. Clair-rivier. Dan neemt
Edison de plaats in van de machinist en grijpt de kruk van de stoomfluit.
Gierend ontsnapt de stoom. Zelfverzekerd manipuleert hij de kruk in het
rythme van de morsetekens.
"... . - .-. .. .-" klinkt het, en weer "Sarnia". "Sarnia, hoort
gij mij ?"
Aan de overkant ontstaat enige verwonderde beweging onder de mensen,
die het schouwspel van de wilde, winterse rivier staan te bewonderen. Wat
moet dat gefluit ?
"Sarnia, Sarnia, hoort gij mij ?"
Niemand aan de overkant schijnt de bedoeling te begrijpen. Edison moet
even zijn vingers, die blauw zijn van de kou, verwarmen en grijpt dan weer
de kruk. De directeur kijkt stampvoetend naar de overkant. Als er ook maar
één telegrafist is onder al die mensen, komt het in orde.
Dan, terwijl nogmaals de stoomfluit bediend wordt, dringt zich een man
naar voren, die met een vlag zwaait. "Ze hebben het begrepen", zegt de
directeur tegen Edison. "Wacht maar af".
Na wat de twee op de locomotief een eeuwigheid toeschijnt komt de man
met de vlag terug en vlak erna wordt eveneens een locomotief voorgereden
tot aan de rivieroever. Onmiddellijk grijpt Edison weer naar de kruk van
de stoomfluit. "Sarnia, hoort gij mij ?" Dan komt het antwoord gillend van
de overkant: "Ja, wij horen U". De verbinding met Sarnia was hersteld.
De directeur van het telegraafkantoor betoont zijn dankbaarheid door voor
een baan voor Edison te zorgen. Maar Edison’s natuur kan hij niet verande
ren. Niet lang blijft hij in zijn pas verworven betrekking en weer zwerft hij
van kantoor naar kantoor. Als hij een manier vindt om twee en later zelfs
vier telegrammen tegelijk langs één draad te verzenden, beginnen zijn ex
perimenten en vindingen vruchten af te werpen. Nu kan hij zijn experimenten
op grotere schaal opzetten en talloos zijn dan ook de verbeteringen aan be
staande en de vindingen van volkomen nieuwe apparatuur, die Edison op zijn
naam brengt. Een van zijn meest bekende uitvindingen is wel de gloeilamp.
Thomas Alva Edison is de geschiedenis ingegaan, niet als telegrafist, maar
als de geniale uitvinder.

Maar oude liefde roest nooit.. .
Als hij na jaren in grote welstand verkeert en met zijn vrouw en twee kinde
ren in een buitenhuis in Florida leeft, komt de oude vonkenboer weer voor de
dag. Zijn zoon, Thomas Alva en zijn dochter, Mary Estelle, noemt hij nooit
anders dan "Dash" en "Dot”.
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OM GUGLIELMO
Toen de 19e eeuw ten einde spoedde,
waren alle elementen, om van de kabeltelegrafie over te stappen op de
"draadlooze”aanwezig. Maar men aar
zelde om deze laatste schrede te zetten.
De pas verworven electrische apparaten
stonden nog in het begin van hun ontwik
keling en de kinderschoenen waren een
beetje op de groei gekocht.
Het radiotijdperk kon zó worden bin
nengestapt, maar de grote maatschap
pijen uit die dagen, General Electric,
Siemens, Edison en Bell waren te druk
bezig met het perfectioneren van gloei
lampen, electrische machines en wat
verder maar op electriciteit werkte
om enige aandacht te besteden aan radio.
Het licht van Edison’s duizenden gloei
lampen scheen hen in de ogen.
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Echter niet bij Markies Ingenieur Guglielmo Marconi
Op de bovenverdieping van zijn vader's villa was hij het, die het eerst een
met een "radiozender” verbonden seinsleutel indrukte en een draadloze
verbinding tot stand bracht. Door het indrukken van deze sleutel verbond
Marconi de primaire van een Ruhmkorff-klos met een batterij. De hoogspanningswikkeling zat aan een vonkenbaan, waarvan de ene bol met een antenne
verbonden en de andere aan aarde lag. De tussen deze twee bollen over
springende vonken veroorzaakten een veld, dat boven het aardoppervlak werd
uitgezonden en een op enige afstand opgestelde ontvangantenne induceerde.
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Aan deze ontvangantenne zat een coherer van Branley met een batterij en een
morseschrijver. De electromagnetische golven maakten de coherer geleidend
en de morseschrijver schreef een lijn op de papierstrook. De overbrugde af
stand bedroeg 2 mijlen en radio was werkelijkheid ! Zomer 1896
De vreugde was overstelpend en algemeen, maar de 22-jarige Guglielmo
ging niet op zijn lauweren rusten. Hij was een actief jongmens, een "doener".
Samen met zijn invloedrijke vader reisde hij naar Engeland, waar hij demon
straties gaf met een iets verbeterd exemplaar van zijn eerste zender en waar
hij draadloos werkte over een afstand van 6 mijl. Hij had tegelijkertijd de
bekende Branley-coherer verbeterd. Marconi was niet meer te remmen.
Hij deed proeven met gerichte zenders en ontvangers en had hierbij ver
rassend veel succes. Hij gebruikte hiervoor de zogenaamde "drievonkenbaan"
van zijn leermeester Righi en zijn parabolische reflectors.
In 1897 werd de Britse Marconi Company opgericht, spoedig gevolgd door
een Amerikaanse zustermaatschappij, die later de overbekende letters RCA
zou gaan voeren.
1901. Eerste draadloos telegram van Engeland naar New Foundland, waar
bij de ontvangantenne op New Foundland aan een vlieger was bevestigd.
Op het eiland Inchkeit installeerde Marconi een draaibare reflector om
stralingsdiagrammen te kunnen vaststellen. De ontvanger stond op een stoom
boot.
Marconi was behalve een inventief man ook een keiharde zakenman. Hij was
beslist niet goedkoop bij het aan de man brengen van zijn uitvindingen. Wellicht
is het hieraan te wijten geweest, dat zijn installaties alleen op grote schepen
kwamen te staan. Totdat in 1912 honderden mensen om het leven kwamen in de
reddingsboten van de Titanic , na de fatale botsing met een ijsberg. Een schip, dat
redding had kunnen brengen, passeerde op korte afstand, onbewust van de ramp,
die zich vlakbij bezig was te voltrekken. De noodseinen van de Titanic waren
niet gehoord.
Een tweede reden, dat men niet zo snel op radio overging was, dat regeringsinstanties en privé-ondernemingen fantastische bedragen hadden geinvesteerd
in het kabelnet voor de draadtelegrafie. Men wilde daar eerst wel eens pro
fijt van hebben!
Maar de uitvinding van Guglielmo was zijn opmars begonnen en niet meer te
stuiten.
In 1909 vonden zijn prestaties algemene erkenning in de toekenning van de
Nobelprijs voor Natuurkunde.
Guglielmo heeft zijn naam gegeven aan de maritieme bedrijver van draadloze
telegrafie: de Marconist.
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Revolutie

Guglielmo Marconi was niet de eerste, die gebruik maakte van draadloos
overgebrachte signalen. Absoluut niet .
De eerste electrische trillingen werden door Hertz gebruikt om de licht
theorie van Maxwell en Faraday te bewijzen. Het was 1887. Hertz maakte
toen reeds gebruik van golflengten van enkele meters. Hij toonde aan, dat
met behulp van een transformator het mogelijk was een serie vonken over
te laten springen tussen twee bollen. Aan deze bollen had Hertz metalen
plaatjes verbonden, die de golven moesten uitzenden en op korte afstand kon
hij deze uitzending bewijzen door in het veld een bijna gesloten winding te
houden. Tussen de uiteinden van deze bijna gesloten windingen sprongen
eveneens vonkjes over als gevolg van de ontvangen electro-magnetische golf.
Dat deze vonken een oscillerend karakter hadden was zelfs daarvóór al
vastgesteld door Lord Kelvin. (Daar is hij weer). Maar een groot deel van
het frequentiesprectrum was nog immer 'terra incognita' en daarom lieten
de heren Lebedew, Lampa en von Bair niet af om te trachten nog kortere
golven te produceren. Natuurlijk slaagden zij hierin, anders zouden hun
namen niet vernoemd zijn. Golflengte 1,8 meter in 1890 ! En de mens voert
voort 1
Ene meneer Arkadieuw en zijn leerlinge A. Glagolewa brachten het record
op 0, 3 millimeter. Om dit te bereiken, strooide Arkadieuw, hierbij natuur
lijk aangemoedigd door zijn charmante leerlinge, metaalvijlsel in een oliebad, waarin een roerinrichting er voor moest zorgen, dat het spul niet naar
de bodem zakte. Samen gebogen over het bad, brachten zij met een inductor
electrische ladingen op de metaaldeeltjes. En zie ! Fijne vonkjes sprongen
van het ene deeltje op het andere. Gelukt ’ Ze moeten in hun laboratorium
wel een rondedansje gemaakt hebben en misschien drukte Arkadieuw wel een
vluchtig kusje op haar voorhoofd. Bereikte golflengte : enkele breukdelen van
een millimeter. Nee, nee, Guglielmo was niet de eerste

Nu zou het uiteraard een gewone zaak zijn, als de Grieken of de Phoeniciers
of misschien wel de Chinezen dit allemaal al enkele duizenden jaren voor
Christus hadden uitgedokterd. Maar wat vreemd 1 Ondanks daartoe in het werk
gestelde verwoede pogingen is er niets over te vinden. Al weet ik natuurlijk
niet of alle papyrusrollen al terecht zijn.
Goed. Het was dus de pientere Marconi, die het eerste bruikbare apparaat
vervaardigde en beproefde, waarmee over een, aanvankelijk geringe,
afstand tekens werden overgebracht. Hij vergrootte de golflengte van de
zender van Hertz door er een antenne aan te knopen. Dit had onmiddellijk
succes. 1896. Om de periodische trillingen van de vonkzender aan te tonen
werd aan ontvang er zij de een zelfde antenne verbonden met een coherer.
Dit was een vinding van E. Branley uit 1890.
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Deze coherer van Branley bestond uit een glazen buisje, aanvankelijk gevuld
met ijzervijlsel en 2 nikkelen electroden. De coherer moest worden aange
sloten op een batterij. Normaal liep er door de losse samenhang van de
metaaldeeltjes geen stroom door. Een klein electromagnetisch golftreintje
bewerkstelligde echter de stroomdoorgang, waardoor een telefoon of een
morseschrijver bediend kon worden. Een nadeel was, dat de metaaldeeltjes

a
-principe van de coherer en een verbeteringde neiging hadden samen te klitten, zodat men er voortdurend tegen moest
tikken om die samenhang te verbreken. Spoedig werd dit kloppen of tikken
automatisch verzorgd. Marconi heeft die coherer verbeterd. Er werd een
mengsel van nikkel en zilver als vulsel genomen en later zelfs goud.
Drukte men nu op de sleutel aan zenderzijde, dan werd een electromagnetische golf uitgezonden. Deze werd opgevangen op de ontvangantenne,
de coherer geleidde en de morseschrijver drukte een punt op de papierband.
Hield men de sleutel langer vast, dan kwam er een serie snel opeenvolgende
punten, die als de band langzaam genoeg liep zich tot een streep samen
voegden. Men kon op deze wijze het oude vertrouwde morsealfabet blijven
gebruiken.
De energie, die Marconi aan zijn eerste zender kon toevoeren was be
trekkelijk klein. Daaraan evenredig was dan ook de werkzame afstand.
Door toepassing echter van de condensator (toen nog Leydsche fles) kon men
de toegevoerde energie beduidend vergroten. Logisch gevolg daarvan was,
dat die condensator de golflengte vergrootte en hierdoor ontstond een wijd
verbreide en lang stand houdende misvatting, dat het bereik van een zender
recht evenredig was met de gebruikte golflengte, waarop die zender werkte.
De meest gebruikelijke golflengten waren toen dan ook die tussen de 300 en
5000 meter. Bovendien was er voor de eerste maal sprake van afstemmen.
Professor Braun uit Strassburg stelde voor ook de antenne op de kring af
te stemmen, in resonantie te brengen en Marconi volgde dit advies op.
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- principe zender en ontvanger -

22

c

'l

Tot zover had men nog steeds met gedempte golven gewerkt. De hoofdschuldigde van het gedempte karakter was de vonkenbrug zelf, die uiteraard
een zeer hoge weerstand had. Het sterkteverschil tussen de elkaar opvolgen
de golftreintjes bemoeilijkte de afstemming, wat uiteraard op maximum
ontvangsterkte geschiedde, in hoge mate. Men zocht en vond een methode om
dit euvel te omzeilen. Aan zenderzijde werd de toegevoerde energie zódanig
verminderd, dat er slechts één vonkenoverslag plaats vond en de opslingeringen van de kring geen tweede konden veroorzaken. Door nu een groot aantal
van die vonken snel achtereen te doen plaatsvinden, kreeg men ontladingen
met een gelijke amplitude en bovendien een toon overeenkomend met het aan
tal ontladingen. De toonvonk ’
Al gauw moest de coherer het veld ruimen voor betere of in ieder geval
andere detectors. Marconi verving hem door een uitvinding van Rutherford
uit 1890, de zogenaamde magnetische detector. Een
staaldraad loopt over twee raderen, die aangedreven worden door een
electromotor. Op zijn weg passeert de draad een permanente magneet,
wordt gemagnetiseerd en loopt dan langs een inductie, waarvan de primaire
met aarde en antenne verbonden is. Aan de secundaire hangt een telefoon,
of voor ons weer een morseschrijver. De electromagnetische golf op de
antenne verstoort het magnetisme van de draad en deze storing veroorzaakt
een klik of een punt op het aangesloten apparaat.

-magnetische detector van Rutherford1903. Herr Schlömilch vindt de electrolytische
detector uit. In een glazen ballon bevinden zich twee platina electroden in verdund zwavelzuur. Een dikke als kathode en een zeer dunne (eenduizendste mm) als anode. De anode zit slechts met een lengte van éénhonderdste millimeter in het zuur. Met een batterij en een regelweerstand
wordt een zwak stroompje tussen de electroden gevoerd. Ook hier verstoort
de antennestroom dit stroompje en het verschil kan toonbaar gemaakt worden
op de geijkte manier. Hoe kleiner het oppervlak van het werkzame deel van
de anode was, des te exacter werkte deze detector.
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-electrolytische detector en toepassing in schemaMen probeerde het met thermodetectors. Twee op elkaar
gebrachte geleiders bewegen zich onder lichte druk. Wanneer deze getroffen
worden door de zwakke radiogolfjes, wekken ze een thermostroom op.
De ene geleider bestond doorgaans uit grafiet, loodglans, zwavelkoper of
mangaansuperoxyde. De andere was gewoon een metaal. Contactdetectors werkten ongeveer identiek. De geleiders waren grafiet
en een mineraal.
Langzamerhand begon men de ontdekkingen in praktijk te brengen. In 1902
werd de eerste Nederlandse draadloze verbinding geopend tussen Hoek van
Holland en het lichtschip "Maas".
In 1903 ging men een ander zendersysteem toepassen. Het was de vinding
rijke Deen Poulsen, die een systeem bedacht om ongedempte golven op te
wekken. Wanneer men een met gelijkstroom gevoede booglamp parallel zette
aan een afgestemde kring ging de lichtboog
slingeren in de frequentie van die kring.
Poulsen vond tevens dat men de frequentie
aanzienlijk kon verhogen door de boog in
een magnetisch veld en in waterstof
te laten branden. Men kwam dan op
een toen algemeen gebruikelijke
frequentie tussen de 200 en 300 kiloherz.
Bovendien kon men bij een boogzender veel grotere vermogens toepassen.
Een van de laatste boogzenders, die gebruikt werd, was de zender van de
Nederlandse PTT-ingenieur de Groot in het Nederlandse Indië van vroeger.
Hij gebruikte het reflecterend vermogen van het Malabar-dal bij Bandoeng
voor de verbinding met het moederland. Zijn signalen werden ook opgevan
gen door de "Zeven Provinciën" in het Panama-kanaal.
De verklaring voor het "slingeren" van de boogzender was, dat de kring
de toegevoerde gelijkstroom in wisselstroom omzette door in de eigen
frequentie de lichtboog te "moduleren". De aangelegde gelijkspanning
trachtte dit echter tegen te gaan. Beide spanningen zijn ongeveer gelijk,
waardoor er een periodisch overwicht ontstaat van de kring en dan weer
van de voedingsbron. Het waterstof bevorderde het afkoelen van de lichtboog.
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De boogzender heeft het niet lang uitgehouden. De intensiteit van de
op slingeringen bleek niet constant, waardoor het afstemmen weer moeilijker
werd.

In de continuing story verschijnt in 1906 dan ons aller krist a 1 detector ten tonele. Een puntcontant op een bepaald soort kristal,
zoals loodglans of carborundum liet de stroompjes in de ene richting door en
verzwakte ze in de tegenovergestelde richting.
Er zijn nog meer detectors uitgedacht, maar ze kwamen tenslotte allemaal
neer op het eenmaal bekende principe.
Als in 1914 de kanonnen boven Europa beginnen te bulderen en de eerste
wereldoorlog inluiden krijgen de naties grote behoefte aan berichten. Het
door de oorlog verloren contact met koloniën of andere rijksdelen wilde
men kost wat kost onderhouden. En de oorlogvoerenden begonnen het belang
in te zien van goede berichtgeving tijdens veldtochten. Tussen de troepen
onderdelen en tussen hoofdkwartieren en eenheden te velde was een voort
durend contact van onschatbare waarde. Men kon telegrafisch contact onder
houden met geïsoleerde vestingen en met luchtschepen, de zogenaamde
Zeppelins. Voor verbinding met de schepen was de radiotelegrafie uniek,
al werd al snel gevoeld, dat er van geheimschriften gebruik moest worden
gemaakt, omdat iedereen, die een ontvanger had, kon meeluisteren.
Marconi met zijn regelmatig telegraafverkeer tussen Europa en Amerika
deed de onderwater-kabeltelegrafie grote concurrentie aan. Hij vatte daar
naast zijn proeven met gericht zenden weer op in het belang van de oorlog
voerende naties. Hij nam proeven met gericht zenden op het eiland Inchkeit.
Hier installeerde hij een draaibare reflector met een kompasinstelling. Bij
iedere tweede deelstreep van het kompas werd een teken uitgezonden.

ft

ut

411»—(Oh

-Marconi’s eerste gerichte zender met 3 vonkenbaan-

Tussen de twee deelstrepen werden twee punten of een streep uitgezonden
om de hele en halve deelstrepen aan te geven. Een volledige omwenteling
van de antenne duurde 2 minuten. Het ontvangergedeelte was opgesteld op
een stoomboot. Op deze wijze werden stralingsdiagrammen gemeten,
waarbij hij een nauwkeurigheid kon bereiken van 2,8graden.
De richtwerking was zo goed, dat reeds bij een afwijking op de juiste
richting van 15 meter de ontvanger zweeg. Als zender gebruikt hij de
genoemde "drievonkenbaan" van zijn leermeester Righi, waarbij de
buitenste twee vonkenbanen dienden voor laaddoeleinden, terwijl tussen
de binnenste grote kogels de eigenlijke actieve vonk oversprong.
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-kompasroos op Inchkeit-

Deze vonkenbaan was opgesteld in het brandpunt van een parabolische
reflector. Marconi nam ook proeven met gericht zenden in Italië (1916)
en Engeland (1917) met opmerkelijk succes, vooral op de kortere golven
van 2 a 3 meter.
0o3A-O1A
-*i

parabolische reflector voor
zenden en ontvangen waarbij
belangrijkste afmetingen
voor de golflengten zijn
berekend.
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--Marconi maakte gebruik van reflectors, waarbij de afmetingen nauwkeurig
waren berekend en die heden ten dage nog vrijwel juist blijken te zijn.
Naast Marconi heeft ook Lee de Forest grote verdiensten gehad bij de ont
wikkeling van het gerichte zenden. Grote reflector stations verrezen ook te
Poldhu en Hendon.
De ontwerpers van electrische machines bemoeiden er zich mee en
construeerden meer-polige wisselstroomgeneratoren, waarmee "hoge”
frequenties gehaald konden worden. Ze kwamen tot 5000 Hz en met speciale
transformatoren kon dit verviervoudigd worden. Kootwijk op de Veluwe had
een dergelijke zender. Het Duitse Nauen onderhield hiermee verbinding
met de Afrikaanse koloniën. Maar deze installaties waren te omvangrijk en
veel te duur.

Nou even heel erg stil zijn...
We doen een stapje terug naar 1883 en naar Thomas Alva Edison.
Thomas had ontdekt, dat er bij kooldraadlampen stromen liepen van de
gloeidraad door het vacuum. In 1904 begonnen O. W. Richardson en Wehnelt
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de eigenschappen hiervan te onderzoeken, maar het was tenslotte J. A.
Fleming, die de loop van een electronenstroom van een gloeidraad naar
een koude metaalplaat vaststelde en tevens, dat het omgekeerd niet mogelijk
was.
De lampdetector was er ! Van daar naar lampen als ver
sterkers, oscillatoren en met meerdere electroden, ce n’estqu’un pas.
Een geheel nieuw terrein was blootgelegd. Het bleek alras onuitputtelijk.
Rond 1950 verschijnt de silicondiodeen spoedig daarna de
transistor. Het is allemaal onvoorstelbaar en overdonderend. Parallel aan
deze snelle ontwikkelingsschets, die meer het karakter heeft van een revo
lutie tekening, liepen vele andere enorm belangwekkende zaken. Om maar een
summiere greep te doen: fonografen, telefonie, recorders, verreschrijvers
over radio (tor) , facsimilé, omroepontvangers, televisie, digitale tech
nieken, teveel om op te noemen. Een mensenleeftijd is te kort om het alle
maal nog te omvatten. Daarom snijden we er een smalle baan uit; de weg
van de morsebeoefenaar, de telegrafist, de marconist, de vonkenboer. ....

-draaibare antenne op Inchkeit-
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SPARKY

In enkele grote lijnen en daardoor oppervlakkig en wel verre van volledig
is op voorgaande bladzijden een schets gegeven hoe telegrafie gegroeid is,
wie de pioniers waren en hoe men er uiteindelijk toe kwam morse te gaan
plegen. Wat het betekend moet hebben voor die pioniers, wat hun ervaringen,
hun teleurstellingen waren en wat ze voelden op het moment, dat hun proef
nemingen succes opleverden is niet weer te geven. Daarvoor zou men die
pionier zelf moeten laten spreken en daarvoor is het helaas te laat. ...
Toch zouden er niettegenstaande het korte voorgaande relaas al wel een
paar voortvarende lieden geweest kunnen zijn, een paar driftkikkertjes,
die zich ongeduldig hebben afgevraagd: ”Maar die vent nou ? Die telegrafist,
die marconist ! Hoe was en is het daarmee ?”
Dat is een verduiveld moeilijke zaak. Maar het moet voor een scherpe
opmerker toch niet onmogelijk zijn, uit de vele gegevens een persoonlijk
inzicht in het karakter van de morsebeoefenaar te peuren. Het lijkt me een
onbegonnen karwei om in een paar welgekozen volzinnen een beeld te
scheppen van het eigene van de telegrafist.
Wie zal zeggen, wat een telegrafist voor een vogel is ? Hoe leeft hij ?
Wat denkt hij ? En wat voornamer is; verschilt hij als gevolg van zijn
bezigheid van andere mensen, die op even eerzame wijze in hun dagelijks
onderhoud voorzien ?
Gelukkig zijn alle mensen verschillend en dus ook het vonkenboertje.
Maar wat heeft hij gemeen, en hij alléén met zijn broeders in het bedrijf ?
Heeft hij een of meerdere eigenschappen, waaraan je hem kunt herkennen en
waarvan je bij eerste kennismaking zegt: "Dat zal wel zo'n rare vent zijn,
die uren op een koperen hamertje kan gaan zitten kloppen !".
Waarschijnlijk wel. En dat is niks bijzonders. Van elke groepering onder
mensen, die om welke reden dan ook bij elkaar horen, kan men een soort
gelijke, meestal sterk overdreven, algemeenheid aanvoeren. Een eender
werkmilieu heeft een kennelijk uniformerende invloed op de mens, die daar
in leeft. Waar zouden anders die dikwijls bloemrijke beschrijvingen uit
voortgekomen zijn, die we allemaal kennen en te pas en te onpas gebruiken?
Laten we eens zien.
In alle boeken over de zeevaart kun je lezen, dat iedere zeeman, zonder
uitzondering, stoer is. Daar valt niet aan te tornen.
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Alle professoren lopen dagelijks tegen lantaarnpalen aan in hun pyamajasjes,
omdat ze zo verstrooid zijn. Onlangs gehouden enquêtes hebben dan ook on
omstotelijk uitgewezen, dat in onze universiteitssteden de meeste scheve
lantaarnpalen voorkomen , scheldende marktwijven, pedanterige kantoor
bedienden, ruwe kaaiwerkers, stugge en strenge kolonels, gehaaide koop
lieden, brutale journalisten en geslepen politici. Waarom is een boer nou
altijd en eeuwig eenvoudig ? Vooral die in Drente ? Waarom is het kost
schoolmeisje preuts, de dichter wereldvreemd en de bakker en de slager
joviaal ? En is het wel allemaal zo ? Iedereen kent toch wel een enorm
stoere kantoorbediende, een eenvoudige kolonel of een kostschoolmeisje met
een beetje vrije opvattingen over de sex ?
En toch moet er iets zijn
of geweest zijn, wat al die
maatschappelijke groepe
ringen een etiket heeft opgeplakt. Zij moeten zich
als groep naar buiten op
een bepaalde manier heb
ben gemanifesteerd, wat
hun de niet meer weg te
wissen qualificaties heeft
bezorgd. En als er dan toch
iets van waar is, kunnen we
"sparky” dan ook een etiketje
geven? Hebben de sleutelridders allemaal een tik?
Hebben ze sleutelkolder ?
WiRf WORKS
=1
S p A.
Kunnen ze geen sleutel
zien, zonder er even op te
tikken? Ook hier zal wel iets
van waar zijn, al blijft het
"Mijne Heren ! U levert Teflonisolatie
natuurlijk een vreselijke vorm
of ik doe het zonder draad ! ”
van generaliseren

Een goed telegrafist is een kunstenaar, in wie de oerdriften van de communicatiemaker schuilen. Wat in de ondoorgrondelijke duisternis van het oerwoud de
primitieve mens dringt door rythmische geluidssignalen op vérklinkende drums
in contact te treden met zijn ver weg levende medemens, is in de moderne tijd
heropgestaan in de man, die voelt, dat het eeuwige rythme van het leven hem
prest met simpele, monotone morseseinen zijn verlangen naar communicatie
uit te leven.
Wanneer hij zich overgeeft aan het betoverende staccato van de telegrafie
in de aether, weet hij zich nauw verwant aan de natuurmens, die verbinding
zoekt. Een telegrafist heeft een sterke binding met de natuur. Telegrafie
bedrijven is voor hem een ontspanning; het zich verliezen in harmonische muziek.
Twee wisselende morsesignalen in het oerwoud van aether; twee fascinerende
signalen in verbinding, hebben ook thans nog dezelfde duistere magie als de
holle boomstamsignalen van de jungle-bewoner.
Morse is enig als verbindingsmiddel. Niets is er mee vergelijkbaar. Een
telegrafist is een begenadigd mens....
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Nou, nou, dat is nog al wet zeg ' Kan het niet wat minder ? We vragen het
eens aan OM Frans, ON4IM:

Voor de telegrafist is CW niet alleen het middel om het doel te bereiken.
Het is veel meer dan dat: het seinen is een hartstocht, het ontvangen een
manie en het geheel heeft de betovering van een heel mooie, vreemde en ab
stracte taal. Deze taal is niet saai, zoals een leek wel eens meent, maar
genuanceerd, rithmisch melodieus, zoals het lied van een vogel of zeggen
we liever: de taal van de vogels.
Je hoort lachen, proesten en stotteren; men vertelt je over soortgenoten
en de jacht op dx, kortom, je converseert in een niet conventionele taal, die
sprookjesachtig is en boeiend. Maar men moet het aanvoelen.
Het morsealfabet kennen is op zich zelf geen garantie voor dat aanvoelen.
Maar een beginnend amateur, die kritisch luistert naar zijn eigen sleutelgetrommel en hierover niet vlug tevreden is, is waarschijnlijk de microbe
aan het kweken; de goede, ouwe, sappige CW-microbe, die spijtig genoeg
erg schaars wordt, zoals het zeilschip op de zee. Maar die naar ons gevoel
nooit zal uitsterven. Dat hopen wij althans van harte !

Dat was Frans in een lyrische bui. Zijn we nu iets wijzer geworden ?
Zo juist kwam de radiotelegrafist toch wel even geidealiseerd uit de bus,
omdat hij bekeken werd door een telegrafistenbril. Hoe denkt een ander
over hem ? Hoe ziet een leek de morsebeoefenaar ? Is hij een vreemd,
zonderling verschijnsel ? Een idioot, die plotseling en merkwaardig
onverklaarbaar zijn koptelefoon neer smijt en de meest uitgelezen, nooit
gepubliceerde reeks vloeken ten beste geeft; bijna altijd neerkomend op het
arme hoofd van die-vent-aan-de-andere-kant ? De waarheid zal wel in het
midden liggen. In wat volgt komt hij misschien iets reëler te voorschijn.
Oordeel dan zelf maar.
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EERSTE VONKEN OVER DE VIJVER
= His Majesty, Edward VII,
London, England.
In taking advantage of the wonderful triumph of
scientific research andx ingenuity which has
been achieved in perfecting a system of wireless
telegraphy, I extend on behalf of the American
people most cordial greetings and good wishes
to you and to all the people of the British Empire Vanaf een eenzaam, zanderig duin kwam een oorverdovend geraas - niet het
geluid van stukslaande golven op de bochtige klip - maar het trommelvliesvernielend geknetter van geweldige generatoren, dat op 3 mijl afstand hoor
baar was. Beschermd door een klein gebouwtje verzond een telegrafist een
bericht aan de koning van Engeland.
Dat bericht, - een officiële groet van Teddy Roosevelt aan Edward VII was het eerste, dat de haringvijver kruiste tussen de Verenigde Staten en
Engeland.
De datum: 19 januari 1903.
Dit nieuwe station, gebouwd door de Marconi Wireless Company (later RCA),
had een indrukwekkende constructie, zelfs naar moderne maatstaven.
In 1917, na 15 jaar trouwe dienst, viel het ten offer aan een combinatie van
factoren. De grote factor was Wereldoorlog I, waardoor het verkeer praktisch
tot stilstand kwam. Tweede factor was de opkomst van de radiobuis, waarmee
de geweldige generatoren en de inefficiënte vonkzenders niet konden concur
reren. De doodsklap ontving het station van hetnrusteloze knagen van de zee,
die de funderingen op de zanderige klip ondergroef.
Ofschoon er maar weinig meer van over is, moet het toch nog wel de moeite
lonen een bezoekje te brengen, als je toevallig in de buurt bent van Wellfleet,
Massachussetts. En als je de juiste schelp opraapt, dan kun je misschien nog
iets horen van het geluid en de woeste energie van de oude vonkzender.
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SHORT RECORD

tl
A nondescript nonetity, a limb of the Oppressed,
I wear no badges on my arm, no medals on my chest,
But though my past is colourless, my future dim and bleak,
I cherish a distinction which is probably unique.
Of all the mass of traffic through the tortured ether hurled
By all the busy Tells, of all the navies of the world
No morse of mine impinged upon a fellow-speaker’s ear
I never sent a signal in the whole of my career.
I used to wonder meekly when "Control” would let me in
To add my little quota to the universal din,
Then realised my destiny, surrendered to my fate Eternally to sit and serve by being told to wait.
But once, and only once, I found my baser self constrained
To break the wireless silence I so rigidly maintained .
My weary watch was over, my relief was overdue I gently, briefly pressed the key to see what it would do.

I often sit and wonder where tliat blameless dot has gone,
If still through endless time and space it hurries bravely on,
Disowned by its creator and dismissed
Unauthorised, attenuated, lonely little pip.

But though beyond our universe its travels may extend,
It still wil'1 bear my fingerprints on reaching journey’s end
And beings in some unknown world may tracé it back to me
As surely as the flagship did in 1933.
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DRAADLOOZE TELEGRAFIE.
(korte cursus
cursus)

Door niets wordt de snelle vooruitgang, die onze kennis van de electriciteit
en onze macht daarover de laatste decennia ondervonden heeft, zo duidelijk
gekenschetst als door de jongste tak van de electrotechniek, de radiotelegrafie.
Alle mensen zijn toch van jongs af aan gewend geweest de electriciteit gebonden
te zien aan leidingen en men wist niet anders of deze electriciteit moest door
draden voortbewegen. En nu wordt ook dit schijnbaar onmisbare hulpmiddel
overbodig. De wetenschappelijke vooruitgang heeft ons een geheel nieuw middel
bij het gebruik van de electriciteit in de hand gegeven. We noteren het jaar:
1915 .
Deze ontboezeming in een technisch tijdschrift uit die dagen is alleszins
begrijpelijk. Het was een spectaculaire, en voor vele mensen onvoorstelbare
ontwikkeling. Hoe was het toch in 's hemelsnaam mogelijk, dat die electriciteit
zo maar door de lucht ging, door het niets ? Het niets ? Het was hier, dat men
het begrip aether hanteerde om de verschijnselen bij die grote ontdekkingen te
verklaren. Aether, de geheimzinnige stof, alomtegenwoordig en geduldige
drager van het nieuwe, het vreemde verschijnsel, dat zich zo lastig liet
verklaren. De electriciteit kon zich niet alleen maar door draden, maar ook
door de aether, die in de lucht en in alle andere stoffen aanwezig was, voort
planten. Laadde men een lichaam electrisch of stuurde men een stroom door
een draad, dan werd ook de omgeving hiervan, de aether in beweging gebracht.
Deze beweging werd in de aether voortgezet totdat deze een metalliek lichaam
trof en hierin weer een inductiestroom deed ontstaan. Op welke manier men
trachtte de verschijnselen van hun geheimzinnigheid te ontdoen toont een
technische handleiding voor radiotelegrafisten uit die dagen.
-Stel U voor, dat twee menschen, die aan weerszijden van een vijver wonen,
teekens met elkaar wenschen te wisselen en daartoe het volgend middel te
baat nemen.
Ze leggen beiden dicht bij den oever een plankje, waarop een klok met klepel
is bevestigd, welke klok gaat luiden als het plankje in beweging wordt
gebracht. Wil nu de een den ander waarschuwen, dan gooit hij een steen in den
vijver. Op de plaats, waar de steen invalt, ontstaat een beweging in het water,
welker beweging zich, golven vormend, naar alle zijden uitbreidt. Treffen de
golven deze plankjes, dan gaan ze schommelen, waardoor de bel luidt.
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Er zijn drie dingen gebeurd:
1. Er is een steen in het water geworpen, waardoor golven worden opgewekt;
2. de golfjes hebben zich voortgeplant, en
3. de plankjes zijn in beweging gekomen, waardoor de bel ging luiden.
Ook bij de radiotelegrafie heeft men met een golvende beweging te doen en kan
eveneens onderscheiden worden: opwekken, voortplanten en waarnemen.
Wij zullen deze drie dingen afzonderlijk behandelen en beginnen met de
voortplanting ! Hier wijzigde de handleiding zijn technische status kennelijk in een
biologische, maar het was in ieder geval een manier.
Maar hoe kon men nu het beste die aether in beweging brengen?
Dit vertelt Dr. Ir. N. Koomans in zijn boekje ”Draadlooze Telegrafie en
Draadlooze Telefonie”.
-De electrische trillingen, welke door deze inrichting kunnen worden
opgewekt, versterkt men met behulp van de resonantie. Men verbindt
daartoe aan de slinger keten: Leidsche flesch - draadwindingen een of
ander metalliek lichaam, hetwelk door het stemmen van de electrische
toonhoogte in de slingerketen tot medetrillen wordt gebracht.
Voor dat metallieke lichaam zou men b.v. een spoel met draadwindingen
kunnen nemen. Dit wordt echter, om redenen die wij aanstonds zullen
toelichten, niet gedaan. Het eigenaardige lichaam, dat bij alle draadlooze
stations daartoe gebezigd, is het zoogenaamde vangnet of de antenne.
De figuur geeft hiervan een afbeelding.

De reden, waarom voor een electrischen klankbodem een dergelijk
uitgestrekt vangnet is gebezigd, is de volgende: Zoals reeds in het begin
werd medegedeeld, bevindt zich de aether overal en zijn ook lichamen
en voorwerpen van deze stof doortrokken. Welnu, de electriciteit, welke
zich in slingerketen: Leidsche flesch - windingen beweegt, is eigenlijk
niets anders dan aether, welke zich in de Leidsche flesch en in de draad
windingen bevindt. Electriciteit en aether zijn dus al heel nauw aan elkander
verwant. Werd hierboven als regel vastgesteld, dat de aetherdeeltjes overal
aan hun plaats gebonden waren, dan moet hieraan eigenlijk worden toegevoegd:
behalve de aether, welke zich in de metalen voorwerpen (electrische geleiders)
bevindt. Hierin kan de aether, als electriciteit, vrij stromen en zich
bewegen. Die heen en weer slingerende electriciteit, of aether, zoals wij nu
weten, zal den aether in de lucht eveneens in trilling brengen en deze laatste
trillingen zullen als electrische golven naar alle richtingen worden voortge
plant. Om den aether, welke zich in de lucht bevindt, in krachtige trilling
te brengen, zal het natuurlijk voordeelig zijn, als men hem over een groot
oppervlak tegelijk in schudding brengt. Het is om deze reden, dat men aan
het vangnet dien eigenaardige uitgebreide vorm gegeven heeft.
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Dit electrisch trillende lichaam is daardoor met een groot luchtoppervlak
in aanraking. -

Dezelfde Dr. Ir. trachtte op identieke wijze de resonantieverschijnselen
voor de goegemeente te verduidelijken en schrijft letterlijk:
-Dat alles in den omtrek van zoo’n trillende spoel zal mede gaan trillen,
wat daartoe de geschiktheid bezit, behoeft nauwelijks te worden vermeld.
Een toevallig experiment, dat een levendig bewijs levert voor de eigen
aardigheid van de electrische resonantie, moge hier even volgen.
Bij een experiment met apparatuur om de resonantieverschijnselen aan
een aantal belangstellenden te toonen, verzocht een van de aanwezige dames
op zeer benauwde wijze hem, dadelijk op te houden, daar zij de electrische
trillingen op haar hoofd voelde prikken. Daar hij vermoedde dat de nijdige
vonken, welke in de duisternis altijd een min of meer spookachtige indruk
maken, het vrouwelijk gemoed te zeer hadden aangedaan, meende hij met
een geruststellende verklaring te kunnen volstaan.
Toen bij een tweede maal het angstig verzoek werd herhaald, voldeed hij
aan zijn plicht om zijn gast meer nauwkeurig haar gevoelens af te vragen
en de zaak wat nader te onderzoeken. Het bleek toen al heel spoedig, dat,
hoewel ijdel alarm moest worden buitengesloten, ijdelheid in anderen zin
haar rol had gespeeld. De mooie, nieuw-modische en niet kleine hoed,
welke de dame droeg, verborg namelijk te zijner instandhouding in zich
een geraamte, uit ijzeren draadwindingen bestaande, dat toevalligerwijze
dezelfde electrische toonhoogte scheen te bezitten, als die, waarmede
gewerkt werd. Heel kleine vonkjes vertoonden zich dan ook aan de uiteinden
van de hoekwindingen. Deze prikkelende, doch ongevaarlijke vonkjes hadden
den zeer verklaarbaren schrik op hun geweten. Het moge heden ten dage allemaal een beetje humoristische indruk bij ons
achter laten, misschien ook door het taalgebruik en de schrijfwijze uit die
dagen, maar het was wel duidelijk en de oude opvatting geldt ook nu nog:
een theorie is goed, zo lang het tegendeel niet is bewezen !-------- —

De N.V. Ned. Caoutchouc- en
Gutta-Percha Fabriek
v.h. BAKKERSZOON
TE RIDDERKERK

/

levert --------

met succes :

/

ten dienste der i
Electrotechnische i

/ Industrie, Telegra
fie, Radio-Telegrafie
en andere doeleinden —
Telegram-Adres : BAKKER
Telefoonnummer 1640
—
Rotterdam
36

MORSEX

Nieuw Morse

A Alfa

1

B Bravo

2

C Charlie

3

D Delta

4

E Echo
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I

J Juliett

0

K Kilo
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/

M Mike
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O Oscar
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---- P Papa
------- Q Quebec

(
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R Romeo
S Siërra
T Tango
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U Uniform

apostrophe

V Victor

vergissing

W Whiskey

begin

X X-ray

einde

Y Yankee

kwijting steken

Z Zulu

onderstreping

begrepenteken
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Bruisende Decennia

Het is niet ondenkbaar; ja, misschien zelfs voor de hand liggend, dat hier
en daar in dit van telegrafie druipende boek de indruk gewekt wordt, dat zonder
morse het voortbestaan van het mensdom twijfelachtig zou zijn geweest. Dat
we zonder dat punt-streep-gedoe nog in het middeleeuwse duister zouden
leven of, erger nog, onze vrouwen nog aan de haardos achter ons aan zouden
slepen. Daarom wil ik hier even aanstippen, dat dit verre van mij is en niet
in de bedoeling heeft gelegen. Dat zou van een on vergeeflijke overschatting
getuigen.
Maar als ik nou eens zou beweren, dat zonder telegrafie de volkeren van
deze wereld minder dicht bij elkaar zouden hebben gestaan (hoe ver af het
soms ook nog moge lijken); dat zonder Samuel en Guglielmo de toch wel veld
winnende vredesgedachte minder algemeen zou zijn? Maak ik me dan aan over
drijving schuldig ? Hebben de internationale telegraafovereenkomsten soms
niet model gestaan voor de vele andere verdragen tussen de naties ? Ik weet,
dat de geschiedenis op dat gebied vol is van teleurstellende ervaringen en
mislukkingen, maar bij velen heeft toch ook de goede bedoeling voorgezeten.
Kunt U een vorm van samenwerking noemen tussen de volkeren en rassen,
die reeds zo lang bestaat, zich zó heeft uitgebreid als de samenwerking op
het onvoorstelbaar wijde terrein van de verreberichtgeving, of, zo U wilt,
de communicatie ? Zit die samengang niet reeds in het woord communicatie
besloten ? Laten we eens een blik werpen op de gang van zaken tijdens de
bruisende jaren na de eerste vonk.

In het zo prille begin boterde het zelfs nationaal niet eens zo best. In de
sombere, duistere gebouwen van de rijkstelegraaf in Nederland, trachtte
men de morsesymbolen, toen nog in reliëfschrift, te lezen, wat vooral
tijdens de wintermaanden, wanneer het vroeg duister werd en men het ont
cijferen bij lamplicht moest doen, nou niet bepaald een aantrekkelijke
bezigheid betekende. De warmte van de lampen vlak bij de bandjes en de
inspanning van de ogen veroorzaakten bij onze voorgangers in het edele
ambacht nogal eens oogontstekingen.
Op zekere dag bezocht een ambtenaar van de rijkstelegraaf zijn collegae
in Brussel en ontdekte tot zijn stomme verwondering, dat men daar morseschrijvers had, die met een in een inktbad lopend wieltje waren uitgerust in
plaats van een kraspen. Het wieltje werd in het rythme van de signalen tegen
de papierband gedrukt en gaf een prachtig leesbaar schrift. QRK 5 !
Nou ja, dat kan gebeuren. De Belgen waren de Hollanders vóór.
Maar wat dacht U ?
De Heer Wenckebach, een bekende deskundige op telegraafgebied in die dagen,
ontdekte hetzelfde feit een jaar later in Brussel voor de tweede maal !
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Kennelijk had de ambtenaar van een jaar tevoren het niet nodig gevonden van
zijn bevindingen in Brussel gewag te maken. Hij was dan ook administratief
en hoefde zelf de reliefbanden niet te lezen. Of bracht hij wel rapport uit ?
En ligt dit rapport nog steeds in Amsterdam in een vergeten, bestoft bureau,
onderste la links ? Slechte communicatie in de communicatie !
En dat, terwijl de "Satirist" er in 1813 nog voor gewaarschuwd had met een
gedicht, waarin het blad een lans brak voor de oude semafoor:
Our Telegraphs, just as they are, let us keep,
They forward good news from afar,
And still may send - that Boney's asleep
And ended oppression and war.

Electrical telegraphs all must deplore,
Their service would merely be mocking;
Unfit to afford us intelligence more,
Than such as would really be shocking.
Tot duidelijke teleurstelling dus van de Satirist was de "shocking" telegraaf
er gekomen, niet meer weg te denken of te dichten, maar nog wel onderhevig
aan verschillende kinderziekten. Ook internationaal was het zonder meer een
droeve zaak. En dan goldt dit in hoofdzaak voor het van oudsher versnipperde
en verdeelde Europa, waar het alles oneindig ongewikkelder was dan in de
Verenigde Staten van Amerika. Bij iedere grens eindigde de telegraaflijn en
grenzen waren er nog al. Berichten voor andere landen moesten letterlijk
worden overgedragen over de grens om aan de andere kant van de "rode
streep" te worden doorgeseind. Daarbij kwam de bitterheid en ellende met
verschillen in technische uitrusting in de onderscheiden staten, verrekeningen,
codes, openstellingsuren, bezorging en ga zo maar door. Om althans hieraan
paal en perk te stellen begonnen de staten onderlinge afspraken te maken.
Afspraken op bilaterale basis. Het werkte stroef en omslachtig, maar het
werkte. Alleen de staat Pruisen moest 15 verdragen afsluiten met de andere
Duitse staten om de telegraaflijnen naar de grenzen te krijgen. Een bewijsje
van vooruitzien was de oprichting van de eerste internationale telegraafvereniging in 1849 tussen Pruisen en Oostenrijk, waar andere landen zich
bij aansloten. In Bern sloot een andere groep landen zich aaneen, op initiatief
van Frankrijk, tot de West-Europese Telegraafvereniging. 1855. Dat waren
België, Sardinië, Zwitserland, Spanje en Frankrijk. Tien jaar later gaan beide
verenigingen, weer door Frankrijks toedoen, samen met de oprichting van de
"Union Télégraphique International" met de Engelse initialen ITU. Toevallig
echter mocht Engeland niet mee doen, omdat de telegraaf diensten daar in
particuliere handen waren. Pas in 1871 zond Engeland een vertegenwoordiging
naar de ITU-vergadering.
Wie zei er iets over model staan ?
Alle twintig leden accepteerden de morsetelegraaf. Problemen met de taal,
code, bezorging en de openstelling werden opgelost. Tevens regelden ze het
gebruik van de nog steeds in dienst zijnde semafoor. De idealisten stelden
zich daarnaast voor, dat door de periodieke bijeenkomsten van de ITU de vrede
onder de volkeren zou worden bestendigd. De Franse minister LacaveLaplaque had de invloed van de telegraaf op de internationale verhoudingen
al voorzien in 1847, toen hij stelde: "La télégraphie doit être un instrument
politique et non un instrument commercial".
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Dat is er niet helemaal van gekomen, maar het bewijst hoe centraal in het
leven van die dagen de telegrafie wel stond. Zoals bij alle nieuwe zaken
waren er voorstanders en mensen, die het pessimistisch of conservatief
benaderden. Heel erg bezadigd bekeek het Tijdschrift voor Staathuishoud
kunde en Statistiek de electrische telegraaf:
-Dikwijls hebben wij algemeen geachte en in den handel grijs geworden
kooplieden aangetroffen, die zich nog in geenen deele met dit nieuwe
handelswerktuig konden vereenigen, mannen, die bezield met den echt
oud-Hollandsche handelsgeest, alle overijling afkeurde, aan bedaarde
overweging en berekening de voorkeur gaven boven de koortsachtige
drift en overhaasting, waartoe volgens hen, deze nieuwerwetsche wijze
van correspondentie aanleiding geeft-

Kan het Hollandser ?
Maar men kon evengoed proberen het water van de Rijn te stoppen.
Het telegraafverkeer nam zienderogen toe. De Fransman Gustave Nadaud
bekeek het wat speelser, wat sarcastisch met een gedicht op de "oude"
telegraaf in "Chansons” :

La vieux télégraphe.

Tu fus 1’enigmé de notre êge
Nous voulions, enfant curieux,
Devinez ce muet langage
Qui semblait le parler des dieux.

Lorsque tes bras cabalistiques
Lan^aient & horizon blafard
Les mensognes diplomatiques
Interrompus par le brouillard.
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Na de opzienbarende vinding van Marconi ging de ITU zich ook bezig
houden met de draadloze communicatie. De ontwikkelingen volgden
elkaar nu zo snel op, dat nog nauwere samenwerking dringende eis
werd, teneinde optimale resultaten te boeken met dit nieuwe medium.
Een merkwaardig analoge evolutie maakten kabel- en radiotelegrafie
door, wat betreft de internationale samenwerking. Eerst probeerden
de verschillende landen en staten het met twee-zijdige overeenkomsten,
daarna met algemene internationale verdragen.
Nederland richtte als eerste land een kuststation op voor het draad
loze verkeer met de schepen. Scheveningen-Haven. De ITU, hierover
door Nederland ingelicht, vond dat ze niet bevoegd was dit feit door te
geven aan de telegraaf-administraties van de anders landen. "Doe het
zelf maar", was het commentaar. Een goed geoliede machine was het
dus nog niet.
Marconi, een keihard zakenman, zette eveneens de rem op de ontplooi
ing, door stations, uitgerust met zijn apparatuur, te verbieden met
stations te werken, welke niet door zijn maatschappij waren geinstalleerd.
Automatisch werd hierdoor Scheveningen-Haven taboe voor de meeste
schepen. Echter steeds meer schepen, binnen de werkingssfeer van het
Hollandse kuststation werden tot werkloosheid gedoemd door deze
beperking en het was dan ook uitsluitend door de drang der omstandig
heden, dat de Marconi-company op de Internationale Conferentie te
Berlijn door de knieën ging. Op deze conferentie in 1906 werden voor
het eerst eisen gesteld aan de technische inrichting van de scheepsstations en aan de bekwaamheid van de telegrafisten. De Verenigde
Staten bepaalde dat een schip slechts een Amerikaanse haven mocht
verlaten, als de marconist een certificaat van zijn land van herkomst
kon tonen.
Koortsachtig begonnen de landen, wier schepen op Amerika voeren
examens af te nemen en certificaten uit te beiken. .Officieel werd het
in Nederland pas geregeld met de instelling van een examencommissie
in 1914. Welke zo de eisen waren voor een telegrafist in Nederland in
die dagen komt tot uiting in een algemene samenvatting uit die tijd:
-bedrevenheid in het Nederlands, Duits, Engels, Frans
en het maken van een opstel in die talen, de beginselen
van de "cijferkunst", de stel en meetkunde en het
rechtlijnig tekenenMaar er werd veel meer geregeld in Berlijn 1906. De meeste zee
varende landen hadden reeds onderlinge afspraken over het gebruik
van de golflengten vooi’ de scheepvaart. Geografisch dicht bij elkaar
gelegen stations wikkelden hun verkeer af respectievelijk op de 300
en 500 meter, om onderlinge storingen te vermijden, terwijl verderaf
gelegen stations op dezelfde golflengte konden werken, omdat de
storingskansen dan geringer waren. Maar in de praktijk was het
verschil in golflengte toch te klein gebleken en daarom besloot men
in de Duitse hoofdstad in plaats van 500 hiervoor 600 meter aan te wijzen.
Volgens het Dienstreglement van Berlijn, dat in 1908 van kracht werd,
moesten de scheepstelegrafisten hun telegrammen aan het dichtstbijzijnde
kuststation aanbieden. Maar de bepalingen waren kennelijk niet stringent
genoeg, want de vonkenboertjes op zee gaven hun telegrammen aan het
snelst reagerende kuststation of aan het station, dat het vlotste werkte.
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Toen begonnen de landen op de 600 meter de werkingssfeer van hun kuststations af te bakenen.
Het begon er een beetje op te lijken, maar zoals altijd moest er eerst
iets fataals gebeuren voor de zaken werkelijk driftig aangepakt werden.
En dat gebeurde.
In april 1912 voltrok zich de ramp met de "Titanic". Het onzinkbaar
geachte schip kwam in aanvaring met een op drift geraakte ijsberg en
was niet meer te redden. Terwijl honderden mensen voor hun leven
vochten en de marconist zijn noodseinen de lucht in slingerde, passeerde
op vrij korte afstand de "Californian”. Onbewust van het drama wat vlakbij
bezig was zich aan de overlevenden mede te delen. En de "Californian”
had radio aan boord. Maar de telegrafist was vrij van dienst en sliep de
slaap des rechtvaardigen. . . .
Deze noodlottige gebeurtenis bracht een schokeffect teweeg bij de mensen
en is de directe aanleiding geweest tot strenge bepalingen op de tweede
conferentie van de Internationale Radio Telegraaf unie in Londen.
Deze unie -was speciaal opgericht voor de draadloze communicatieaangelegenheden. Op schepen met een continudienst moest permanent worden
geluisterd op de 600 meter noodgolf. Op andere schepen tijdens de normale
diensturen en gedurende de eerste 10 minuten van elk uur. Stations met
verplichte luistertijden moesten bovendien een noodzender hebben. Kuststations moesten elk kwartier gedurende 3 minuten uitluisteren. Voor de
langere afstanden werd een speciale band aangewezen en in overeenstemming
met de opvattingen in die tijd, werd dit de 1800 meter.
Toen men eenmaal het belang inzag en de gunstige resultaten bemerkte
van het ordenen van het telegraafverkeer, verspreidde de telegrafie zich
als een olievlek over de aardbol en werden er in een ras tempo vele
internationale regelingen ontworpen en overeenkomsten gesloten.
Om de kabeltelegrafie te ontlasten besluiten vertegenwoordigers van
exploiterende radiotelegrafiemaatschappijen tot een wereldpersdienst
voor het uitwisselen van pers- en financiële berichten.
In Nederland begon in het begin der twintiger jaren het kortegolfverkeer
door het gebruik van lampzenders met ongedempte golven, steeds meer
hinder te ondervinden van amateurs, die radio als hun hobby beoefenden
en het braakliggende kortegolfgebied tot hun werkterrein hadden verkozen.
Het amateurisme werd oogluikend toegelaten, omdat men bang was voor de
consequenties van een vergunningenstelsel. Om hieraan paal en perk te
stellen, om storingen van buitenlandse stations te controleren en te
zorgen voor een juiste afregeling van de zenders richtte men in 1926 op
15 oktober de Radio Controle Dienst op, thans nog steeds bekend onder de
roemruchte letters RCD.

ultra kortegolfontvanger van SABA.
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Omdat er bij het verkeer met schepen dikwijls grote wachttijden ont
stonden, doordat de schepen veelal niet onmiddellijk konden antwoorden
of de oproepen misten, gingen de kuststations verkeerslijsten uitzenden
met de roepletters van die schepen, waarvoor telegrammen voor handen
waren. De schepen meldden zich dan in alfabetische volgorde volgens
die verkeerslijst, wat enorm tijdsbesparend werkte. De datum van
invoering : 1 juni 1928.
Ondertussen nam het aantal zenders nog steeds toe en uit 1929 stamt
dan ook de bemoeienis van de ITU met de in gebruik genomen frequenties,
die in de aanvang alleen geregistreerd werden en door uitgifte van
frequentielijsten gepubliceerd.
De Internationale Telegraaf Unie en de Internationale Radiotelegraaf
Unie, nu nauw samenwerkind onder de letters ITU werden nu overstelpt
met taken van wereldomvattende aard. De frequenties moesten niet
alleen worden geregistreerd, maar van bovenaf worden verdeeld en
toegewezen, noodzakelijk om onderlinge interferenties te voorkomen.
Tevens werden de te gebruiken vermogens aan banden gelegd. De ITU
stichtte aparte commissies voor telegrafie, telefonie en radio, die
voorstellen moesten uitwerken. In 1932 werd de naam van de organisatie
gewijzigd in International Telecommunication Union, onder behoud van
de initialen. De bijeenkomsten werden frequenter gehouden, en men
streefde er naar de organisatie op permanente basis te laten werken.
Madrid, 1932: Verplichte stilteperioden op de noodfrequenties,om het
opvangen van noodseinen te verbeteren.
De landen ondervonden de noodzaak tot samenwerking; zagen in dat
ze onderling van eikaars gedrag in de aether afhankelijk waren; kregen
begrip voor eikaars specifieke belangen en problemen en ondervonden,
dat eigenbelang en gemeenschapsbelang parallel kunnen lopen.
Wie zei er iets over vredesgedachte ?
London, 1933. Internationaal verdrag tot beveiliging van mensenlevens
op zee. Er kwamen internationaal geregelde hulpdiensten, zoals peilstations en ijsberichtendienst. De kuststations verstrekten radiografisch
medische adviezen aan schepen, die geen dokter aan boord hadden.
Radiobakens en calibratiezenders werden geinstalleerd. Veiligheidsseinen voor de scheepvaart met informaties over drijvende mijnen en
wrakken en meteorologische waarschuwingen.
Mondiaal was het stelsel van roepnamen voor alle soorten radio
stations, voorschriften om de verkeersafwikkeling te versnellen door
middel van Q-codes voor de meest voorkomende en meestgebruikte
dienstgegevens. Er kwam een wetenschappelijk instituut, dat onder
zoekingen deed op het gebied van zon-erupties en gegevens verstrekte
over atmosferische condities en frequentiepropagaties.
Het radioverkeer was een niet-meer-weg-te-denken bestanddeel
geworden van de samenleving. En de Hoofingenieur van de P. T. T. had
het bij het verkeerde eind , toen hij na de eerste wereldoorlog een lans
brak voor de kabeltelegrafie: ” De verzorging van de verkeersafwikkeling
dient met zorg en overleg te geschieden. Er dient gebruik te worden
gemaakt van de middelen, welke zich daartoe het beste lenen en grenzen
te worden gesteld aan de verlangens van de radiomaniakken ! ’’
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PLANTKUNDE

DESMODIUM.
(leguminosen)
Sierheester voor vochtige, voedzame grond, bloeit in de nazomer en
herst met mooie, purperen bloemtrossen langs de lange scheuten.
Daarom ieder voorjaar tot haast bij de grond afsnijden.
Meestal komt voor Desmodium penduliflorum (thans lespedeza
sieboldii), afkomstig uit Japan, vraagt hij ’s winters bodembedekking
met blad of takken.

Desmodium gyrans, uit Bengalen, is een tropische soort met
gevoelige bladslippen, hier in de warme kas.
Wordt soms Telegraafplantje genoemd.
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Het

LOOMIS”- mysterie.

Zonderlinge randfiguren in de geschiedenis. Brillante geesten, die net
de boot van de beroemdheid gemist hebben of vergeten onderzoekers, die
de publiciteit schuwden. Ze zijn er en ze zijn met velen. Ook de telegrafie
is pittig gesausd met bijna magische gebeurtenissen, waarvoor dit genre
uitvinders aansprakelijk is.
Neem bijvoorbeeld het geval van
Dr. Marlon Loomis. . . .

Het valt wel op, dat een groot aantal ontdekkingen op het gebied van de
communicatie op naam moeten worden geschreven van mannen, die
beroepshalve niets met techniek van doen hadden. Loomis was tandarts.
En al had hij dan ook een ruime belangstelling voor de electriciteit, hij
placht zijn proefnemingen toch meer te doen uit een verfijnde intuitie,
dan als het gevolg van systematisch wetenschappelijk onderzoek.
Wat was het geval ?
Marlon Loomis was bezeten van het idee om telegrafie te verwezenlijken
zonder daarbij van kabels gebruik te maken. Zijn intuitie heeft hem zeer
dicht bij een praktisch bruikbaar systeem gebracht nog vóór Marconi zelfs
maar geboren was. Hij heeft zijn proefnemingen en theoriën beschreven
in de bijna mystieke stijl, die men in geschriften uit de vorige eeuw wel
meer tegenkomt. Er blijkt uit, dat hij op de waarheid stuitte als gevolg
van een gokje, gekruid door inspiratie.

In de zuivere, ijle atmosfeer van de bergen in Virginia, U. S. A. , liet
Loomis in 1866 twee vliegers op, elk op een verschillende bergtop. Aan
elke vlieger was met een touwtje een gewoon stuk kopergaas gehangen,
ter grootte van 45 centimeter in het vierkant. Aan de onderzijde van het
gaas leidde een koperdraad naar beneden. In de vochtige aardbodem was
voor aarde gezorgd, door middel van een draadspoel. Tussen de draadspoel en de afhangende koperdraad zat een galvanometer. Beide vliegerinstallaties waren volkomen identiek uitgevoerd. Aan wat nu als zendzijde
dienst moest doen werd de verbinding tussen het gaasplaatje en aarde
onderbroken. Aan de ontvangzijde staarde een assistent naar de galvano
meter. Met tussenruimten van een halve minuut sloot dan Dr. Marlon
Loomis aan de zendkant de draad even aan op de aardspoel. En wat zijn
intuitie hem verteld had, gebeurde. De assistent aan de "ontvanger"
constateerde een uitslag van een meter, alsof deze met een batterij
verbonden werd. Precies hetzelfde resultaat kreeg men, als de
ontvanger als zender en omgekeerd gebruikt werd.
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Loomis was de overtuiging toegedaan, dat hij met zijn systeem de statische
electriciteit in de bovenste lagen van de atmosfeer verstoorde en dat deze
verstoring werd afgelezen op de meter. Hij zag hierin een gerede mogelijkheid
om communicatie te bedrijven en begon pogingen aan te wenden zijn systeem te
verkopen. Maar helaas vergeefs. De pers en de door hem benaderde openbare
instellingen vonden het een geslaagde grap en lachten er hartelijk om.
Dan dient Loomis een aanvraag voor financiële hulp in bij het Amerikaanse
congres en richtte tegelijkertijd een eigen maatschappij op. De "Loomis
Aerial Telegraph Company". Maar het Congres weigerde de gevraagde
500. 000 dollar te verstrekken en Loomis kon zijn systeem niet perfectioneren.
Misschien dat ooit nog eens deze experimenten herhaald worden met betere
instrumenten om dit merkwaardige geval te kunnen verklaren. Een even uit
slaande meter was misschien wel te betheoretiseren, maar zolang Loomis
de verbinding aan zendzijde onderhield, bleef de uitslag.

Gebroken en vergeten stierf Dr. Marlon Loomis, terwijl hij zich naar de
openbare mening van toen belachelijk had gemaakt.
Maar het mysterie is nooit opgehelderd. ..
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SPIESVONDIGHEDEN

”Non, la télégraphie ne veut pas mourir! ”
(Journal télégraphique)

Als baby zijn we allemaal dom en hulpeloos geweest. Dat is nou niet zo’n
geweldige vondst, maar wellicht is het toch lonend daar nog even op te wijzen
voor hen, die er tegen op zien om morse te gaan leren, om telegrafist te
worden. Alles wat dat hulpeloze wicht in de wieg in zijn verdere leven gaat
kunnen, gaat doen of wat het wordt zal geleerd moeten worden. Soms spelen
derwijs, maar soms slechts na harde training. En bij de ene baby zal het
gemakkelijk gaan, en de andere zal er zich geweldig voor moeten inspannen.
Of dat nu gemakkelijk of moeilijk zal verlopen, is echter ook voor een
belangrijk deel afhankelijk van de gevolgde methode bij het zich eigen maken
van kennis of een specifieke vaardigheid. En niet uitsluitend het verloop van
het proces, maar naar alle waarschijnlijkheid ook de kwaliteit van de vonkenboer wordt hierdoor beinvloed. Als we tot zover akkoord zijn, rest ons slechts
nog te bepalen, wat dan wel de juiste methode mag zijn. En daar zit er een
enorme boa constrictor onder het gras. Waar is de authoriteit, die dit uitmaakt?
Waar is de deskundige? Misschien dat voor elk mens een aparte methode de
enig juiste zou zijn, maar dat is een onbegonnen zaak. Laten we het houden
op een veelbeproefde en efficiënt gebleken wijze van morse leren. En dan
behoudt toch iedereen de vrijheid er anders over te denken.
Het blijkt doorgaans al heel snel, dat de eerste weken van doorslaggevende
betekenis zijn. Verreweg het dorste, eentonigste en saaiste gedeelte van de
morsebeoefening ligt in de aanvang. Wie hier de moed opgeeft is voorgoed
verstoken van deze schonen kunst.
Als ik me goed herinner, hebben we een volledig, eerste lesuur verdaan
om de aspirant-telegrafisten in de juiste houding achter hun sleutels te
krijgen. Lichaam rechtop, voeten aaneengesloten, linkerhand op de tafel
rustend. Stoel zodanig van de seintafel verwijderd, dat met tegen het lichaam
gehouden opperarm, de handpalm net boven de op de tafel geschroefde seinsleutel uitkwam. De stoel vervolgens zó hoog ingesteld, dat de onderarm
evenwijdig was aan de vloer, of zo men wil, het tafelblad. Dus, als het ware,
kaarsrecht "in de houding". De sleutel.. .
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Het gerenommeerde "blokvorm”-model. Groot, robuust, zonder mee
verende contacten. Sleutelopening onwrikbaar ingesteld op zo’n
mm
contactafstand. Onwrikbaar, omdat anders de leerlingen wel eens in de
verleiding zouden kunnen worden gebracht om er zelf aan te gaan zitten
knoeien. Veerspanning zodanig ingesteld, dat niet bij de geringste
beweging de sleutel neerging. Na wat een eindeloos lange tijd toescheen,
kon onze houding achter het begeerde voorwerp genade vinden in de ogen
van de lang niet malse sein-instructeur. En toen werd het ons vergund de
wijs- en middelvinger zachtkens op de sleutelknop te laten neerdalen.
De handpalm moest gekromd zijn, alsof we een ping-pong-balletje omklemden,
de duim licht tegen de onderkant van de sleutelknop gedrukt. Ringvinger
en pink kwamen in het stuk niet voor. Die bungelden er zo maar bij en ik
had de indruk, dat de instructeur ze het liefst zou hebben laten amputeren.
Maar voor deze keer hoefde dat dan niet en ik ben er zeker van, dat dat
de enige concessie is, die hij verder tijdens de opleiding nog gedaan heeft.
Voor het overige was hij onverbiddelijk. Zo was het een blasphemie om in
de sleutelknop te knijpen of de vingerspieren enig werk te laten doen.
De vingers dienden alleen om de sleutelknop te omvatten op een zódanige
manier, dat ze er bij de bewegingen van de pols niet afschoten. Want de
pols, die hooggeroemde pols, daar draaide het om, zowel letterlijk als
figuurlijk. Er werd uitsluitend geseind vanuit de pols, waarbij het elleboog
gewricht verticaal mocht scharnieren om de polsbewegingen mogelijk te
maken. De pols moest naar boven en naar beneden een even grote uitslag
maken en dit moest dezelfde uitslag zijn, of men nu bezig was een punt of
een streep te seinen. Oei ! Dddr zeg ik wat ! Punten bestonden niet bij
onze seinmeester ! We hadden korte en lange strepen, waarbij de korte
precies een-derde gedeelte was van de lange. Tussenruimten in een teken
hadden de lengte van een korte streep en de ruimte tussen twee letters
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was een lange streepduur. Tussen twee woorden konden twee lange en een
korte, al zo respectievelijk 1, 3 en 7 tellen. Als de pols nu bewoog, dan
drukte de hand, die per ongeluk aan de pols vast zat, de sleutel in of liet
de sleutel omhoog gaan. Maar dat was zuiver toevallig ! Met de pols,
mijne heren, met de pols !
Wee degene, die het in zijn hoofd haalde om een andere dan de voorge
schreven seinsleutel te gebruiken. Hij kreeg dan wel zo ongenadig de wacht
aangezegd, dat hij van zijn vlotte-jongens-neigingen voor de rest van de
cursus genezen was.
En toen begon het !
Pols losmaken. Minutenlang moest de pols op en neer bewogen worden,
even ver naar boven als naar beneden en daarmee begon in het vervolg
ieder lesuur. Loerend als een valk liep de sein-dictator rond, speurend
naar iedere zijwaartse, onregelmatige of niet-symmetrische beweging.
Toen dit kennelijk tot zijn tevredenheid was uitgebannen, schreed
naar het borden schreef met letters als heipalen "GOED” op het bord
en helemaal onderaan met nauwelijks te lezen hyrogliefen "snelheid”. We
moesten langzaam seinen, correct seinen; snelheid kwam later nog wel eens. . .
Nu was het moment aangebroken, waarvan we, geloof ik, geen van allen
besefen, dat dit de aanvang was van een periode, die het uiterste van ons
uithoudingsvermogen zou vergen. We hebben klassikaal geteld, nog eens
geteld, we hebben gebruld, geschreeuwd, tot onze kelen schor waren.
We moesten de morsesymbolen en de noodzakelijke tussenpauzen tellen
tot we er bij neervielen. Een korte streep was één tel, een lange drie, de
tussenruimten één, drie of zeven. Tegelijkertijd moest op ons getel de
sleutel worden ingedrukt of worden opgeheven. Maar dan ook precies
synchroon aan het tellen ging onze mechanisch geworden pols neer of op.
Meer dan één punt of streep in hetzelfde teken, werden niet geteld: een en
een en een, maar een en twee en drie of een twee drie en twee twee drie
en drie twee drie, dan wist je waar je gebleven was met tellen. In plaats
van één voor de kortste pauze telde men én. Dus :

n n 123
n
n
n n
n n
n 123 n n n 123
123 n
12 3 4
123 223 323
1 123 12
12 3
123 1 123 1

En met woordpauze:
_n_l 2 3
n_n
1234 5 67_n_n_l 2 3_12 3_n_l 2 3!
n_1234567
n n
1 2
123 1 123
1 2 3
1
1 2'123 1

Wat onder de tekens staat werd geteld met de sleutel neer, bij het tellen
van de bovenste regel was de sleutel op. Het moest even wennen, maar dat
duurde slechts een paar dagen. Over het algemeen wordt deze methode als
de ideale gezien, vooral omdat men zich al gauw een bepaald rithme van
tellen aanwendt, wat uiteraard het seinschrift ten goede komt.
Afgebeten tellen ! Fel en luidkeels, om het binnensmonds mompelen te
voorkomen.
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Tegelijkertijd werd het aanleren van de symbolen in groepen toegepast.
Dit is een methode, die door sommigen wordt afgekeurd. Wij kregen eerst
de punt-tekens voorgeschoteld. E, i, s, h en het cijfer 5. Dit werd gedaan
om een scherp onderscheid aan te kweken al leverde dit in het begin veel
fouten op, vooral bij het opnemen, waarbij men identiek te werk ging.
Daarna kwamen de streep-tekens: t, m, o en de nul. Tegenstanders van
deze werkwijze vrezen, dat de leerling in aantallen punten en strepen gaat
denken in plaats van op het klankbeeld af te gaan. Het zal misschien wel eens
gebeuren; tijdens onze opleiding is het niet gebeurd.
Vervolgens nam men de a, u, v en 4. Zaten die er geheid in, dan de n, d,
b en het cijfer 6. Voor de resterende tekens was de volgorde niet zo belang
rijk. Het vervelende van te voren uit het hoofd leren van alle morsetekens
werd hiermee vermeden.
En zo hakten we er dag in dag uit, iedere dag een uur, op los !
Bandseinen op een morseschrijver heb ik nooit mogen doen. Om de beurt
kwam men bij de instructeur proefseinen, waarvan hij een bandje maakte.
Ik heb het nooit mogen zien. Ook sounderen heb ik tijdens de opleiding nooit
gedaan. Natuurlijk is dit tijdens een beroepsopleiding mogelijk; voor de
eenzame, die het zich zelf moet leren is schrift-controle door middel van
een schrijver of sounderen met een andere geïnteresseerde toch wel een
goed hulpmiddel. Het beste middel is dan een koptelefoon te gebruiken bij
het sounderen, die de nemer opheeft, zodat men met het tellen de ander niet
stoort. Wanneer de seinsnelheid zodanig is toegenomen, dat men het niet
meer kan "bij "-tellen, kan de seiner zelf zijn eigen schrift beluisteren.
Het met tellen geleerde rythme zit er dan stevig verankerd in.
Wanneer we in het begin spierkramp kregen in de pols (en dat gebeurde
al vrij spoedig) werd er even gestopt. Toen, na weken, de kramp verdween,
maar de pols nog wel moe werd, moesten we op een dag plotseling onze
vermoeidheid overwinnen. En inderdaad, dat lukt. Men kan dan bijna
ongelimiteerd doorseinen. Wie opzettelijk vlug ging seinen, werd op de
vingers getikt. Maar ongemerkt werd toch het tempo hoger, wat we soms
tot onze verbazing constateerden. De seinbaas gaf nooit enige krimp. Hij
was een stugge, strenge meester, die nooit een grapje maakte, strenge
discipline eiste, maar er altijd op uit was om je te helpen, wanneer je
wanhopig werd, het niet bij kon sloffen of steeds in een bepaalde fout verviel.
Later heb ik wel eens gehoord, dat zijn houding alleen een pose was, omdat
hij de overtuiging had, dat slechts het strak vast houden aan goed bevonden
principes, de telegrafist kweekte, die hij wenste. En hij hield er principes
op na ! Het gevoel voor seinen ging zijns inziens gepaard aan muzikaliteit
en een van zijn vragen was dan ook of je kon dansen of een muziekinstrument
bespeelde. Om een strakke cadans in te hameren had hij een aantal oefe
ningen, uitsluitend bestaande uit codegroepen van vijf letters. Klare taal
kregen we maar zelden. Nog erger, we moesten soms tien twintig keer
dezelfde oefening seinen, tot we er ’s nachts van droomden. Het steeds
terugkerende stramien van de vijf letters, ja zelfs dezelfde groep, bracht
een eentonig rythme. Ik herinner me nog de eerste groep; LIROD. Als hij
de seinzaal binnenkwam, keek hij ons aan en zei: "Hebt U al ge-lirod?"
Onafzienbare reeksen van cijfers en leestekens, honderden malen herhaald,
liet hij ons seinen. "Later zullen jullie me er dankbaar voor zijn!" zei hij,
onze verveling ziende.
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-vox-schakeling, te gebruiken als memo-key-

Er zijn in de cursus een paar momenten geweest, waarop de meesten
moeilijkheden kregen met de snelheid. Dat lag zo in de buurt van de 12 en
16 woorden per minuut. Dat blijken over het algemeen barrières te zijn,
waar men iets moeilijken overheen komt. Gestaag doorgaan helpt je echter
ook daar door heen, zeker onder de strakke blik van de seininstructeur.
VoUwuden en je komt er! Zijn naam was Spies.
What’s in a name ?
Parallel aan deze sein-geschiedenis liep uiteraard het zich bekwamen in
de schone kunst van het opnemen van de morse-tekens. Hier was de sfeer
totaal anders. Het geheel was niet zo strak en disciplinair georganiseerd.
De volgorde, waarin de tekens werden aangeleerd, liep gelijk met het seinen.
Vooral in de aanvang bleek het moeilijk het onderscheid maken tussen zo erg
op elkaar lijkende tekens, maar zaten deze er ten lange leste ingebrand, dan
vergat men het ook nooit meer. Om het tellen van de punten tegen te gaan,
gingen we in gedachte een "klankbeeld” vormen op het bekende TUT DAA
geënt. Dat was hoofdzakelijk een kwestie van de klemtoon en ofschoon die
in werkelijkheid er helemaal niet was, meende men op het laatst die tóch
te horen. Bij de e en de i waren er geen problemen, maar bij de s hoorde
ik duidelijk TÜTTUTTUT, met de klemtoon op de eerste tut. Bij de h was
dit idem dito, maar de 5 had de klemtoon op de derde tut. Verbeelding ?
Of beihvloedde de gedachte het gehoor ?

"oppik"
draad
voor hf

K
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Zodra de gehele klas geen fouten meer nam in een bepaalde groep letters,
ging men op de volgende over. Genomen werd op de "Creed", een ponsbandseiner, aanvankelijk met een grotere interval tussen de tekens, later
met normale tussenpauzen. De grotere interval heb ik altijd overbodig
gevonden; van de overgang naar de normale heeft niemand iets gemerkt.
De lesduur was gelijk aan die van het seinen, maar de pauzen waren iets
menselijker. Je kon er ook kramp van krijgen, maar dan in je vingers van
het schrijven d.w.z. dat je een gehoord teken pas neerschreef, als je de
volgende al hoorde. Als je nadacht over een gemist teken, ging je
"de mist" in. Onherroepelijk miste je dan de eerstvolgende twee of drie
letters. We namen altijd boven onze krachten; zodra er praktisch geen
fouten meer werden gemaakt, schakelden we over op een 3 J 4 woorden
per minuut hogere snelheid. Soms werd er even teruggeschakeld om de
vermoeide burger wat moed in te pompen. In de klare teksten zaten op
zettelijke spelfouten en cijfer- of leestekens op onverwachte plaatsen,
om het meelezen tegen te gaan, waarbij men een woord al opschreef,
vóórdat het geseind was. Veel gemak hadden we hier bij het tut-daa-systeem.
Dat vormde een klankbeeld , wat een beetje overeenkwam met watje hoorde en
verhinderde, dat men een teken ging zien als een combinatie van punten en
strepen. Voor de telegrafisten van weleer was dit geen bezwaar, want die
moesten de banden lezen, maar voor ons was dit zelfs uit den boze !
Iets heel nieuws bij het opnemen was dat we er achter kwamen, dat we
ons hele leven wel erg on-economisch plachten te schrijven. En waarachtig,
het is zo. Laat iemand de hoofdletter M eens neerschrijven en praktisch
iedereen zal beginnen met de voorste poot van de letter van boven naar
beneden. Dat zijn 4 afzonderlijke bewegingen. Schrijft men echter een M,
beginnende links onderaan met ronde hoeken overgaand via het v'tje
naai’ de rechterpoot, die rechts onderaan beëindigd wordt, dan bestaat
de gehele letter uit één vloeiende beweging. Je moet er even aan wennen,
maar het gaat stukken vlugger ! Bij de meeste andere letters is een
dergelijke schrijfwijze mogelijk, waardoor men, eenmaal gewend, een
veel grotere snelheid kan blijven schrijven, dan bij de oude methode.
Vooral bij het nemen van "code", ligt hier een duidelijk voordeel, omdat
code om wille van de duidelijkheid doorgaans in hoofdletters moet worden
neergeschreven.
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Voor de rest leverde het opnemen geen specifieke moeilijkheden op, al
was het wel merkwaardig dat ook hier een of twee perioden van stilstand
voor kwamen en vreemd genoeg, bij ongeveer dezelfde snelheden als bij
het seinen. Maar ook dat hebben we overwonnen.
Samenvattend zijn er een aantal hoofdregels te stellen, die de adspirantvonkenboer eigenlijk in het oog zou moeten houden:

Seinen.
1. Neem een orthodoxe seinsleutel. Standaardmodel. Géén Junker of
overeenkomstig klein vonkentrekkertje.
2. Stel de afstand tussen de contacten in op
millimeter.
3. Dwing U tot handhaving van de beschreven houding en corrigeer Uzelf
hierin regelmatig.
4. Neem de gemakkelijke eishö-methode.
5. Tel ! Hardop ! Blijf tellen totdat Uw snelheid te groot is.
6. Oefen regelmatig iedere dag.
7. Forceer Uw snelheid niet; het gaat vanzelf vlugger.
8. Sein veel "code”.
9. Sein veel cijfers en leestekens.
10. Heb geduld 1
Nemen.
1. Begin weer met de eishö-metllode. Bijvoorbeeld met een geluidsband.
Een sounder met een mede-leerling is ook uitstekend.
2. Oefen regelmatig iedere dag, maar niet langer dan 1 uur.
3. Gebruik de "snelle” schrijfwijze van het alfabet.
4. Denk niet na over een teken, dat U miste anders mist U er nog meer.
5. Schrijf een letter pas op als U de volgende al hoort.
6. Als U een bepaalde snelheid feilloos kunt nemen, dan dient U 3 È 5 wpm
sneller te nemen. Het heeft geen zin een snelheid op te nemen, die U al
beheerst.
7. Blijf rustig en kalm, Uw leven hangt er niet van af.
8. Neem veel "code”; dit gaat het meelezen tegen en het raden naar de
volgende tekens.
9. Tracht tussendoor via een ontvanger signalen te nemen.
U went dan aan de praktijkomstandigheden.
10. Heb geduld !

En tot slot: ik zeg niet, dat het met een andere methode niet gaat.
Succes....
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AMATEURS? OH, JA!

Een uniek verschijnsel, onmiddellijk na Marconi’s eerste proefnemingen,
vormden de honderden radioliefhebbers, die, gebiologeerd door het bijna
magische karakter van het nieuwe medium, zich op de radio stortten. We
doen, meen ik, niemand te kort als we stellen, dat de rijkelijk met lintjes en
franje versierde wieg van de radio-verknochten in Amerika heeft gestaan.
Gegrepen door de nieuwe techniek begonnen ze hun eigen ontvangertjes en
zendertjes te bouwen. Het was zo rond de eeuwwisseling. En reeds in 1912
was hun aantal zo uitgebreid, dat reglementering een gebiedende eis werd.
Er kwamen wetten, vergunningstelsels en golf lengte toewijzingen voor de
officiële en commerciële radiostations, terwijl ten opzichte van de amateurs
het bekende standpunt werd ingenomen van: ’’ Amateurs ? Oh, ja ! Schuif ze
maar onder de 200 meter, dan zullen ze niet ver komen! ", Dat was in
Amerika en het zou blijken een grandioze vergissing te zijn.
In Europa lag het iets anders al begon in Engeland ook al gauw het
amateurisme een legale status te krijgen; aanvankelijk alleen nog voor de
ontvangst maar later ook voor het zenden. Zweden reikte ook vergunningen
uit, maar spaarzaam en in de meeste andere landen was alles verboden. Al
snel zagen de regeringen (ook in Nederland) in, dat het onmogelijk was om
controle uit te oefenen op de verboden ontvangst en werd het ontvangstverbod
ingetrokken. De toen nog spaarzame zenders werden oogluikend toegelaten
zolang er geen publiciteit aan gegeven werd of storingen werden ondervonden.
In Amerika was echter de American Radio Relay League al opgericht en
tot een hechte organisatie gegroeid, toen de klap van de eerste wereldoorlog
aan alle liefhebbers een einde maakte. Vanzelfsprekend werden alle
vergunningen ingetrokken, de dienaren in ’s lands dienst opgecommandeerd
en zo zien we dan na het laatste schot op de slagvelden van Europa een
volslagen ontreddering van de amateurwereld. De Amerikaanse regeringsinstanties wilden maar gelijk een totaal verbod en de vrijkomende golflengten
verdelen onder de commerciële gegadigden. Het is zonder twijfel de grote
verdienste van de toenmalige president van de A.R.R. L., Hiram Percy
Maxim, dat hij naar Washington ijlde en net zo lang heeft gepleit en
geargumenteerd, dat het wetsvoorstel tot verbod van amateurs, werd
verworpen. Na het tekenen van de vrede in 1919 begonnen de radioamateurs
opnieuw hun opmars.
In datzelfde jaar werd de eerste Nederlandse vergunning tot zenden gegeven
aan de bekende radiopionier Idz, zoals hij zelf steeds tekende, ofwel Hanso H.
Schotanus è Steringa Idzerda.
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Omstreeks die tijd begon de wijd-verbreide
mening, dat beneden de 200 meter geen langeafstandsverkeer mogelijk was, te wankelen.
Jaartallen geven is soms een hachelijke
zaak. Een voorbeeld: in 1901 werd de letter
S op Nieuw Foundland uitgezonden en in
Poldhu door Marconi ontvangen.
Maar in 1903 zegt men dat het telegram
van President Roosevelt (Teddy) aan de
Britse Koning de eerste vonken over de
haringvijver waren ! Nog een: de
1 t
Amerikanen verklaren de verbinding van
1MO en 1XAM aan hun kant met 8AB aan
de Franse zijde tot de enige transatlantische
radiolink op 110 meter, in 1923 !
Maar wat dan gezegd van de Leidse H. B. S. -er
Jesse, die in december 1923 met eigen
gebouwde spulletjes een contact legde met
Massachusetts ? Is men dat in de U. S. A.
vergeten ? Jesse werd er nota bene nog voor
veroordeeld door de kantonrechter wegens
het illegaal gebruik van een radiozend-ontvangtoestel van de heer
inrichting, al zei de magistraat er wel
A. J. Z. (!) te Haarlem
tegelijk bij, dat hij hem liever een medaille
(1923)had uitgereikt.
Hoe het zij, de belangstelling was gewekt en overal ter wereld begonnen
de successen op de nóg lagere banden de aandacht te trekken. En alwéér
moesten er internationale afspraken komen om orde te scheppen. Reeds in
1924 waren tientallen commerciële stations de amateurs naar "beneden"
gevolgd en het is een gelukkige omstandigheid voor de amateurs geweest, dat
de officials van de Amerikaanse amateurvereniging vooruit keken en golf
lengten reserveerden, niet alleen voor160 en 80, maar ook voor 40, 20 en
zelfs 5 meter. Schoorvoetend, nog steeds niet gewettigd, volgden de
Europese "hams". In Nederland zorgden de proefnemingen van Idzerda met
het experimentele station PCJJ van de gloeilampenfabriek voor een grote
opbloei van het amateurisme, mede dank zij de grote hoeveelheden legerapparatuur, die na afloop van de oorlog was vrijgekomen. Verrassende
resultaten werden hierbij echter niet bereikt. Edoch, het radio-amateurisme,
hoe beknot ook nog in vele landen, was niet meer weg te denken en in 1925
was het dan zo ver, dat de I. A.R. U. (U mag de betekenis van de initialen
er zelf bij denken) werd opgericht. Doel van de vereniging was in het algemeen
het behartigen van de amateurbelangen, in het bijzonder het organiseren van
proeven, het vaststellen van de internationale amateurfrequenties en landenaanduidingen voor roepnamen en de vertegenwoordiging op internationale
conferenties. Maar al kort na dit prille geboorte stadium werd de I. A. R. U.
voor de grote vuurproef gesteld: Washington 1927 ! Het werd een overwegend
Amerikaanse aangelegenheid, aangezien de andere bij de I. A.R.U. aangesloten
verenigingen nog te weinig invloed hadden, ófwel de grote onkosten van zo’n
conferentie zich niet konden veroorloven.
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Maai’ de amateurs kwamen er niet zo slecht van af. De hier in Washington
opgestelde Radiotelegraafconventie werd in 1929 van kracht, waarbij de
amateurs 6 frequentiebanden toegewezen kregen.
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Na hardnekkige aanvallen van de commercie op hun privileges met succes
te hebben afgeslagen, kregen zij er zelfs de 10-meterband bij !
Doch opnieuw dreigde groot gevaar! Nog geen 5 jaar later kwam de I. T. U.
bijeen in Madrid en hoewel men al te grote kleerscheuren kon voorkomen,
ging er toch voor de Europeanen een deel van de 160 meterband verloren,
al ging het aan de eenzame amateur op zijn zolderkamertje allemaal nogal
ongemerkt voorbij.
Het waren weer de I. A. R. U. /A. R. R. L. -vertegenwoordigers, die er
praktisch alleen voor stonden in 1938 te Cairo. Dit keer kon er niet
voorkomen worden, dat er voor Europa van de 80-meterband 200 kes
werden afgeknabbeld en dat de gehele 5-meterband verloren ging.
De meeste landen in Europa waren inmiddels ook door de knieën gegaan en
hadden de eerste zendmachtigingen uitgereikt. Nederland deed dit voor de
eerste maal in 1929. De illegalen werden legaal ! Maar nauwelijks 10 jaar
later vond Adolf het nodig zijn schrikaanjagende, gemechaniseerde oorlogs
machine over het Europese continent te laten razen, wat subiet de onder
gang van het amateurisme betekende. Maar niet van de amateurs !
Velen hebben hun land met hun moeizaam verworven kennis en capaciteiten
gediend tot het bittere einde, want ook velen zijn met de seinsleutel in de
hand gestorven.
Maar toen in 1945 de paddestoel boven Hiroshima een nieuw era aankondigde,
toen was hij er weer, die amateur, en met vernieuwde ijver en grotere
mogelijkheden werd het ambacht ter hand genomen. In de meeste landen waren
nu sterke radioamateurverenigingen opgericht of in
herbouw, maar ze waren toch nog te jong of te zeer
ontwricht, na deze verschikkelijkster aller oorlogen,
om een stem te laten horen in Atlantic City in 1947.
En dus waren het hoofdzakelijke de A. R. R. L. en de
Britse R. S.G.B. , die voor aller belang opkwamen.
Om aan de vele frequentie-eisen te voldoen, ging de
/ /
ITU hier over tot de indeling van de globe in
"regions”, waarvoor dan afzonderlijke bepalingen
Wanneer ge uw
zouden gaan gelden, indien dit gewenst leek.
Behalve weer verliespunten voor region 1 en 2 leverde Atlantic City ook een
paar winstpunten op. De 21 me, 144 mc
en de UHFbanden werden amateurterrein. En zo
moet tot op
de dag van heden de verwoede liefhebber van
alles wat radio heet op de barricade
staan voor de
privileges, die hem in de prille begin dagen, door
zijn prestaties zijn toegevallen, daarbij de laatste
jaren, zich gesteund wetend, door een
in de meeste
landen krachtigd ontwikkeld verenigingsleven.
eerste draadloozc
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Een radio-zend-amateur zelf dan ? Hoe leeft hij, hoe werkt hij, wat zijn
zijn bezielingen ? Evenmin als bij "Sparky" is dit in een paar welgekozen
volzinnen weer te geven en het beste is dan ook misschien zijn verrichtingen
te memoreren, waaruit ieder voor zich dan een beeld
mag vormen. Behalve zijn toch echt baanbrekend,
of laat overvalt
alhoewel niet spectaculair werk tijdens de periode,
waarin hij gedoemd was hoofdzakelijk "luisterend'1 te
opereren, heeft de amateur zowel technische, als
sociale verdiensten gehad. Hij onderzocht en toonde
de bruikbaarheid aan van de hogere frequenties (vhf en
uhf). Hij is constant in de voorste gelederen van de
installatie voor
technische vooruitgang. Zijn nooit aflatende nieuws
gierigheid, zijn geneigdheid iets nieuws te proberen,
zijn twee dingen. Een ander is, dat de overbevolkte
amateurbanden hem vaak dwingen te zoeken naar
nieuwe technieken, betere schakelingen om steeds
meer stations onderling storingsvrij op de banden
te persen. Radioamateurs gingen van vonken over
op "continuous wave", ontwierpen selectievere
ontvangers, kristaloscillatoren, "single-signal"u hebt, geniet er
ontvangst (James Lamb) en het "noise-silencercircuit". Ze waren en zijn bezig met "clippers", single-sideband en verbete
ringen aan of ontwerpen van andere modulatiesystemen.
En hoewel de amateurs geen grote uitvindingen meer doen
| zijn hun bijdragen aan de radio-evolutie van onschatbare
I waarde. Ze nemen deel aan propagatie-onderzoeken over
, de gehele wereld, waarbij we hun waardevolle diensten
I moeten noemen, bewezen in het kader van het Internatio
naal Geophysich Jaar. Ze waren er bij toen meteoor en aurorareflecties onderzocht werden en het "Hl",
dan ten volle van,
geseind door de amateur-aardsatelieten OSCAR
(Orbiting Satelite Carrying Amateur Radio) werd in 1961 gehoord door 500
amateur-operators in 28 landen. Inmiddels is men toe aan OSCAR VI.
Volgende zaak. Proefnemingen voor lange-afstands-verkeer op de
frequenties tussen 144 en 1296 mes, waarbij de maan als reflector wordt
gebruikt (moon-bounce) hebben een voor de amateur veelbelovend aspect.
Radio-amateurs hebben hun sporen verdiend bij natuur
rampen, zoals overstromingen, aardbevingen, stormen en
grote bosbranden. Nog vers en eervol liggen de hulp
verlenende acties van de amateurs in het geheugen van
de zwaar getroffen bevolking tijdens de februari-ramp
van 1953. Ze hebben beslist niet méér hulp geboden dan
•^0
want vroeg
de andere mensen, die zich hebben ingezet, maar ze
hebben het óók gedaan, op hun eigen manier en dat is toch zeker hun verdienste.
"-'*'1. We zijn toe aan ons eigen aspect van de radiozendamateurs.
De sleutelaar.. . Nog minder dan zijn broeders-telefonisten
is de CW-ridder iemand, die aan de weg timmert. Door
velen onbegrepen, door sommigen als hopeloos ouderwets
| beschouwd, beoefent hij regelmatig zijn schone kunst van
het seinen en opnemen. Om een machtiging als zendamateur
te verkrijgen vereist de PTT, dat de gegadigde kan seinen,
en opnemen met een snelheid van tenminste 12 woorden per
minuut. Na dit bereikt te hebben en op het examen
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omdat ze dikwijls misbruikt worden om een clubkas
te spekken met de Internationale Antwoordcoupons
(IRC), die er voor gevraagd worden. Maar het WAC
(Worked All Continents), WAZ (Worked All Zones)
en andere niet zo eenvoudig te behalen certificaten
zijn een aardige verfraaiing van de amateurshack.
In dezelfde shack pleegt men doorgaans met forse
.01=
letters de roepnaam van het station aan te treffen.
Voor Nederland is dat de PA0 -landenprefix,
luisteren . , .
gevolgd door twee of drie letters, die de identiteit
van de zend-amateur aangeven. Deze PA# -groep is gekozen uit de aan
Nederland door de ITU toegewezen groep PAA-PIZ.
Maar niet altijd is dit zo geweest. Toen deze kwestie nog niet systematisch
en definitief geregeld was, gebruikten de amateurs (ook de nog niet gelicenseerden) een systeem van stationsherkenning, dat bestond uit stationsoproep-tekens, (bv. 0PK) voorafgegaan door een letter, die het werelddeel
en een letter, die het betrokken land aangaf. Zo kreeg men dan roepnamen
als EN0P (Nederland), EB4KD (België), EF voor Frankrijk, EK voor
Duitsland enzovoorts. In Duitsland was het zelfs zo, dat men aan het aantal
stations-letters kon zien of men met een gelicenseerde of een piraat te doen
had. Clandestien en hadden namelijks slechts twee en de andere drie of vier
letters achter het cijfers. Nadat de ITU de roepnamen internationaal had
vastgesteld en de landen de amateurs vergunningen hadden verstrekt, is de
huidige regeling ontstaan. In sommige gevallen wordt in Nederland afzonder
lijke roepnamen aan amateur stations verstrekt. Zo is dit onder andere
het geval bij militaire stations op amateurbasis en opleidingsinstituten
(Pil) of bij buitenlandse amateurs, die in Nederland verblijven (PA9). Ook
bij jubilea wordt soms van het gebruikelijke stramien afgeweken. (De
Idzerda-herdenking in 1969 stond het gebruik toe van PD3 calls). Nog zeer
recent is de PA25-prefix ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum
van Koningin Juliana.
Maar EN’s of PA’s, seinend of telefonerend, met gekochte of eigengemaakte
spullen, amateurs bevolken nog steeds in grote getalen de aether. En het zal
waarachtig niet meevallen hen daaruit te verdrijven.
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ELECTRO-POEZIE

Maar lieve jongen, wat wou je daar ?
Zie jij nou nergens en nooit gevaar ?
Je deed me schrikken, ik beef er van,
Probeer dat nimmer, Hoor Janneman !
Ik zag natuurlijk je plannen wel,
Maar het stopcontact is geen kinderspel !
Is jouw magneetje te veel verzwakt,
Zoek dan geen heil in ’t stopcontact.
Maar vraag aan moeder om goeden raad,
Die zal je zeggen wat daarvoor baat.
Als jij volvoerd had je booze plan,
Dan had ik stellig een zieke Jan.

Ja, stellig ! Wat moet dat kind trouwens met een magneetje ?
Nee, eerst aan moeder (eerste xyl ?) vragen. Aldus het populair
tijdschrift op het gebied van electriciteit en radio "Flectro-Radio"
uit 1923. En in 1924 een nieuwe profetie in het zelfde blad :
’t Ratelt langs den stillen Melkweg
En het dondert door ’t Heelal;
Zelfs de Groote Beer wordt schichtig
Van het radiogeknal.
Steenbok kan er niet van slapen,
Pa Saturnus schudt zijn kop,
Venus vangt met kuische ooren
Onze aardse shimmy’s op.
't Oog van Jupiter schiet vonken
Door Marconi's vonk-succes;
't Menschdom heeft zijn Rijk veroverd,
O Marconi ! S - O - S !

Hier voorziet "Electro-Radio” al duidelijk de verbindingen met de andere
planeten uit het zonnestelsel. En inderdaad werd er in die tijd reeds over
gedacht.
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MARS
Dr. I. Palisa houdt in de Deutsche Revue een beschouwing over draadloze
verbindingen met Mars:
De "seinen" door Flammarion gedroomd, zijn gebleken, vaste lichtpunten,
misschien hooge sneeuwbergen te zijn. Wel zijn lichtsignalen niet geheel on
mogelijk, maar aan de uitvoerbaarheid hapert veel. Nemen we aan, dat een
ringvormige vlakte van slechts 2 K.M. doorsnee, waarin sterke electrische
zoeklichten, die op afstanden van 10 meter van elkaar verwijderd zijn,
voldoende zou zijn, om op Mars herkenbare signalen te geven. We zouden
dan meer dan 30. 000 zoeklichten hebben. Ieder zoeklicht zou van een zoo
genaamde parallelactische opstelling voorzien moeten zijn, die, door een
uurwerk in beweging gebracht, de voortbewegende Mars geheel aan den
hemel volgt. Daarbij zouden nog noodig zijn dynamo-machines tot vóórt
brengen van electrischen stroom, vervolgens ongeveer 8000 personen tot
bediening en toezicht van iedere vier zoeklichten en tot contröle van het
juiste bestuur der apparaten en nog veel meer. Dat de kosten van zoo'n
onderneming milliarden zouden bedragen, daarvan kan men zeker zijn.
We zijn er veel beter aan toe, zoo we pogen, met behulp der draadlooze
telegrafie signalen naar Mars te zenden, of van Mars te ontvangen. De
draadlooze telegrafie heeft in den korten tijd van haar bestaan zulke vorde
ringen gemaaid;, dat haar draagkracht die van onze sterkste kunstmatige
lichtbronnen verre overtreft. Zoo het mogelijk zou zijn, zooals in het hier
boven vermelde geval van het zoeklicht, vele stations voor draadlooze
telegrafie zoo te koppelen, dat ze gemeenschappelijk signalen uitzenden,
zouden we een heel eind verder zijn op weg naar ons doel.
Dat was dr. I. Palisa in 1923 en inderdaad liepen er die tijd geruchten
over geheimzinnige radiotekens, die te Londen en New York ontvangen
zouden zijn. De Amerikaanse Doctor Fred Milliner trachtte met zijn
assistent Harvey Gaineg draadloos met Mars in verbinding te geraken.
Het resultaat was grootse stilte ! Bij iedere gunstige stand van Mars
herhaalde men de proeven en men geloofde het serieus ! Op deze manier
wilde men toen een bewijs zoeken voor het bestaan van marsbewoners,
daarbij zich wel afvragend wie de steen van Rosette zou vinden om de taal
van de marsbewoners te leren verstaan.
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VIJFTIEN JAREN AMATEUR
De tegenwoordige amateur maakt op mij dikwijls den indruk van een
verwend kind. Als ik hem hoor brommen omdat zijn nieuw aangeschaft
lamp toestel de muziek van 2LO nog niet keihard genoeg door de kamer laat
klinken, voel ik des te sterker wat de tegenwoordige amateur gemist heeft.. .
MEE, OOM, u MOE.T
Het was nu ruim vijftien jaren geleden
DE NIEUVJE DR.A/XOtoen een mijner vrienden met wien ik in
LOOZE. e,£Nó 2.1 EM,
O1E.IK CJEMAAKT HES*
mijn vrijen tijd altijd "in de electriciteit
knoeide", bij mij kwam met een tijdschrift
je, waarin een artikeltje was opgenomen
van Marconi over de draadlooze telegrafie.
En nauwelijks waren de eerste geheimen
van de coherer tot ons doorgedrongen
of we togen aan het werk ! Een primitieve
antenne was spoedig gemaakt, evenals een
coherer en een relais en zoo zaten we
avond aan avond aan de tafel in pure af
wachting of het hamertje nooit wilde kloppen. Eerlijk gezegd, heb ik mijn
vriend er altijd van verdacht zoo nu en dan eens tegen de tafel te stooten,
want af en toe klopte de hamer heel onregelmatig. Intusschen kwam er
verbetering. De kooldetector deed zijn intrede. Die was heel gauw gemaakt,
een T-stecker, waarvan de contactbusjes aan één zijde een weinig werden
uitgeboord, en waarin een paar koolstaafjes van een oude booglamp werden
gestoken, daaroverheen een verzilverd koperen staafje, en inderdaad, in
de uit Amerika overgekomen koptelefoon werd Scheveningen al heel aardig
gehoord. Vanaf dat moment ging het "Excelsior". Een betere antenne werd
gebouwd. Alle mogelijke soorten detectoren, die aan den radiohemel opstegen
werden nagemaakt, uit Amerika en Engeland werden onderdelen betrokken en
zoo ontstond langzamerhand iets was op een radiostation leek.
Vrij aardig kwamen reeds de verschil
VOO R.ZICH Tl q
lende stations door, terwijl Parijs reeds
'OOMPJE'
een geluidssterkte vertoonde, waarover zelfs
een modern amateur zich niet zoude schamen.
Toen na de electrolytische detector-periode
de kristal-detector zijn joyeuze entrée deed,
werd het spel volmaakt. Een inductief toestel
werd op stapel gezet en met behulp van een
verbeterde antenne was het ’s avonds een
leven van belang in de telefoon. Alle Engelsche,
Fransche en Duitsche stations lieten zich hooren.
Saint Marie de la Mer en Fort de 1’Eau (Tunis)
werden keurig opgenomen en Parijs was met zijn
langzaam geseinde perstelegrammen een bron
van oefening. Het tempo, waarmede FL seinde was zo langzaam, dat men de
telegrammen in Morseteekens kon opnemen om ze dan uit te werken. En na
een paar maanden ging het al zoo vlot, dat ze zonder fout rechtstreeks werden
opgenomen in gewone taal.
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Nog herinner ik mij, hoe ik den eerste avond, dat ik een telegram van
Parijs geheel volledig opgenomen had, mijn huisgenooten kon verrassen met
laatste nieuws, n. 1. dat de Russische minister van oorlog (zijn naam ben
ik kwijt), afgetreden was. En vanaf dat moment werden alle klokken in huis
op de "signaux horaires" gelijk gezet. Dat eerste complete ontvangertie,
waarop altijd iets gehoord werd (liet kreeg den naam van het ''muziekdoosje"
omdat het bij rustige avonden in de
telefoon wel kermis leek), bestaat nog
steeds, evenals alle daarvoor gebruikte
detectoren, die een aardig begin vormen
van een historisch museum. Het spreekt
vanzelf, dat alle proeven eenigszins in
het geheim genomen werden, want het
mocht niet 1 Maar wie kan nu eenmaal op
aarde zijn geheimen bewaren. Er verscheen
r kort daarna een zeer zonderling stukje in
het Rotterdamsch Nieuwsblad van een be
woner van de
laan, die een toestel
op zijn dak had, waarmede hij draadlooze
telegrammen kon ontvangen en dat hij gegebruikte om
zijn buurman, die hoofdman van de brandweer was (de
Rotterdamsche brandweer is vrijwillig) te waarschuwen als er brand was !
Dat artikeltje had vele gevolgen. Er kwam bezoek: allereerst een politieagent,
die kwam vragen of mijnheer ook "electrische draden" op zijn dak had,
waarop ik mededeelde, dat ze niet electrisch,
maar van koper waren. Daarna kwam een
andere mijnheer, die zich tot mijn verbazing
ook als beproefd amateur openbaarde en die
in zijn huis een schat van toestellen had opge
o
steld. Het bezoek van den politie-agent had
echter onverwacht aangename gevolgen, want
het leidde tot kennismaking met den toenmaligen
chef van de rivierpolitie, thans hoofdcommissaris
te ’s-Gravenhage, die ook al aan draadlooze deed
en zoo ontstond het eerste clubje amateurs, dat
nog met eenige liefhebbers uitgebreid, later de
kern van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie vormde. En om
een geheim te verraden, dat nu wel verjaard zal zijn, er werd keurig geseind
ook!
En zo ging het verder, tot op zekeren dag in den oorlog iemand kwam met
een geheimzinnig uitziend pakje, in een zijden doek gewikkeld. Het bevatte
een plankje met veel klemmen en een paar fittings. En uit een doosje kwam,
in watten gewikkeld een lampje, waarvan de inhoud door den matglazen wand
met een ondoordringbaar waas was bedekt. De man scharrelde wat met accu’s,
verbond het plankje aan onzen kristalontvanger, schakelde een telefoon in
en
met bleeke gezichten stonden we elkaar aan te staren toen we Eilrese
door de gehele kamer hoorden brullen.
Waar blijft de tijd ? Als ik vroeger de kamer van een mijner vrienden
binnentrad, legde hij zijn vingers op zijn lippen, want hij was Parijs aan het
"nemen". En wee degene, die tegen de tafel stootte en zijn kristal ontregelde.
En nu, als de dienstbode de straatdeur opent, behoef je niet te vragen of
mijnheer op zijn radiokamer is, want je hoort Nauen op straat bulderen.

I
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En als ik ’s avonds door Scheveningen
wandel, dan hoor ik in vele straten muziek,
dan ziet men ze op straat staan kijken naar
een open raam, waar een zwart hoorntje door
door naar buiten steekt en dan vertellen de
luisteraars je dat het P. C. G. G. is.
Waarlijk, die allerjongste amateurs van de
laatste jaren, zij hebben veel bereikt en
toch, zij missen iets.
Zij missen de poëzie en het gevoel van
bevrediging van 15 jaren amateurisme.

KOM T NAAJ?

Z.E. OR.AAD7.E KijK E NI

ló DAT JULLIE )f

qraadlooie'-

Dit was het relaas en de visie van
Ingenieur M. Polak, in Electro-radio
van 17 juni 1923. Dit soort mijmeringen
kunnen velen van U op papier zetten en
misschien nog wel met meer verve en
welbespraaktheid.
Maar had dit stukje niet net zo goed
in 1973 in het amateur-blaadje kunnen
staan ?
Uiteindelijk is er bijzonder weinig
nieuws onder de radiotelegrafische zon.
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DE VIGERENDE VOORSCHRIFTEN

In zowat alle openbare diensten ter wereld, de amateurs echter niet
uitgesloten, is de radiotelegrafie gekomen tot een bijna universeel
gebruik van morsesymbolen, die nauwelijks thuishoren in het officiële
alfabet, maar om der wille van hun veelvuldig gebruik bestaansrecht
hebben verkregen en veelal in de voorschriften zijn verwerkt. In die
voorschriften worden ze meestal door een lettercombinatie aangegeven
en welke, wanneer deze lettercombinatie is bedekt met een streepje,
aaneengeseind moeten worden. Een opvallende uitzondering hierop vormt
het internationale noodsein SOS, wat bijna nooit SOS geschreven wordt,
maar toch echt aaneengeseind moet worden.
Afgezien van deze aaneengeseinde symbolen is aan sommige letters uit
het alfabet een speciale betekenis toegekend, wanneer ze op een speci
fieke, overeengekomen tijd of plaats in de berichtgeving gebruikt worden.
Het beste voorbeeld, dat aan iedereen bekend is vormt de letter K, die
aan het eind van een uitzending dezelfde betekenis heeft als "OVER” bij
de telefonie jongens.
Bovenstaande letters en lettercombinaties worden over hetaalgemeen
aangeduid als "diensttekens". Sommige zijn praktisch alleen in gebruik
bij overheidsdiensten of burger scheepvaart, als gevolg van hun specia
listisch gebruik. Een aantal van deze diensttekens willen we U niet ont
houden, hopelijk zonder dit geschrift het karakter van een "vigerend”
voorschrift te geven.

AA

onbekend station.

AA
AB

alles achter.
alles vóór

AR
AS
B

einde uitzending.
even wachten.
meer volgt.

BT
C

scheid-teken.
correct.

CQ
DE

aan allen
van.

F

niet antwoorden.

Wordt gebruikt wanneer men geroepen is,
maar men weet niet door wie.
(AA de PCHL K)
Gebruikt bij navragen.
Eveneens gebruikt bij navragen; is
afgeleid van ”all before”.

Hiermee geeft men aan het einde van
een uitzending te kennen dat er nog meer
verkeer voorhanden is.
Is dus hetzelfde als =.
Aan het einde van een bericht ook gebruikt
om verbeteringen aan te brengen.
Algemene oproep. (CQ de PCHL K)
Hierachter volgt de roepnaam van het
oproepende station.
In de seinkop van een bericht gebruikt,
geeft dit aan, dat het opgeroepen
station geen ontvangstbevestiging of
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FM

afkomstig van.

G

herhaal bericht.

GR

groepentelling.

GRNC
HM

niet geteld,
radiostilte.

n

af scheiding steken

EMI
INFO

herhaal
ter informatie

INT

vragende vorm.

IX

uitvoeringssein.

J
K
KN

verifieer en herhaal
seinuitnodiging
seinuitnodiging

O
P_
PT

voorrang dringend
voorrang spoed
roepnaam volgt.

R
R
T
TO

voorrang routine
ontvangen
doorzenden aan
ter actie aan

TTT

veiligheidssignaal

WA
WB

woord achter
woord voor

ander teken van leven mag geven.
(Meestal voor militair gebruik)
Hierachter volgt de afzender van een
bericht.
In de seinkop van een bericht betekent
dit, dat het opnemende station het bericht
in zijn geheel moet terugseinen. Meestal
voor militair gebruik.
Hierachter volgt het aantal getelde
woorden, of:
(groups not counted).
Moet driemaal geseind worden bij het
opleggen van radiostilte en alweer
praktisch alleen voor militaire diensten.
Om overduidelijk aan te geven, dat het
voorgaande en navolgende tekstdeel niet
aan elkaar mag worden geschreven,
(geseind als tuttut tuttut)
Ook; ik herhaal. (Bij moeilijke woorden)
Hierachter volgt een geadresseerde,
die een bericht ter informatie krijgt.
Wordt hoofdzakelijk door miltairen
gebruikt bij navra.gen over berichten.
(Bijvoorbeeld: INT QSL.)
Wordt gebruikt in een bericht, om een
uit te voeren aktie tevoren aan te
kondigen. IX gevolgd door een streep
van 5 seconden geeft het moment van
uitvoering aan op het einde van die
streep. Militair gebruik.
Weinig gebruikt, ook militair
Bij amateurs. Betekent dat men reeds in
verbinding is met een station.

Wanneer in de tekst van een bericht een
roepnaam voorkomt, moet deze vooraf
gegaan worden door dit teken.
Vergelijk QSL.
Vergelijk QSP. (Niet precies hetzelfde)
Hierachter volgt geadresseerde, die
aktie moet nemen.
Dient driemaal te worden herhaald
voorafgaande aan een melding betreffende
de veiligheid, hoofdzakelijk voor schepen
op zee.
Wordt gebruikt bij navragen.
Wordt gebruikt bij navragen (word before)
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XMT

niet aan.

XXX

spoedsein

Z

voorrang flash

Hierachter volgen geadresseerden,
opgenomen in een verzameladres, voor
wie het bericht bij uitzondering niet
bestemd is. (Afgeleid van "exempted")
Dient driemaal te worden herhaald
voorafgaande aan een dringende melding
betreffende de veiligheid van een schip
of van mensen.
Hoogste voorrang van een bericht.

Het zou te ver voeren in dit kader om het preciese gebruik van deze tekens
vast te leggen. Overigens spreken de meeste tekens voor zich zelf voor wat
betreft de manier waarop ze gebruikt kunnen worden.
Wellicht zijn er nog meer diensttekens te bedenken, die af en toe gebruikt
worden en zelfs is de algemene opinie ten opzichte van bepaalde tekens
verschillend. Zo bestaat er soms enige verwarring met betrekking tot de
tekens AR , SK en CL. Natuurlijk betekent CL, dat men zijn station gaat
sluiten, maar in dezelfde betekenis wordt SK gebruikt en soms zelfs AR.
De algemene opvatting is echter, vooral onder onze innig-beminde amateurs,
dat AR het einde van een uitzending is, maar dat men weer opnieuw op kan
roepen; SK is óók het einde, maar er wordt niet opnieuw opgeroepen en bij
CL zet men de zender uit.
Bepalingen, dat men na het vergissingsteken EEEEEEEE opnieuw moet
beginnen met het laatst goed geseinde woord en dat men een breuk,
zoals bijvoorbeeld 3j moet seinen als 3-f zijn logisch en horen bij
ons verlangen om alles zo exact mogelijk aan de ontvangende telegrafist
duidelijk te maken. Het zijn wel geen diensttekens, maar in een vigerend
voorschrift "doen" ze het uitermate goed. Aldus voldoende geïnformeerd
zijnde, rest ons nog slechts een algemeen voorbeeld van de meest
gebruikte vorm van een bericht of telegram:

PCHA XMT PCHB PCHC
DE
PDFA NR 23
T PCHD PCHE (Op deze plaats evt. ook F of G)
P 041323z oct 73
FM HMS VICTORIA
TOALLE SCHEPEN 3e FLOTTIELJE
INFO HMS HERTOG HENDRIK
XMT HMS BRUINVIS HMS HAAI
GRNC
BT
UNCLAS SVC MET INGANG VAN 05 OCT 73 TE 0700A
DIENT U VERBINDING TE OPENEN OP 3550 KCS met
CW OP UW VOLLE VERMOGEN.
BT
C WA OPENEN OP 3560 B
K
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Niet gebruikte onderdelen van een bericht kunnen gevoeglijk worden
weggelaten. Bij vercijferde berichten vervalt de gehele adressering van
FM tot en met XMT en wordt dan, indien benodigd, opgenomen in de
codetekst. In dat geval is een groepentelling wel voorgeschreven om de
ontvanger in staat te stellen te controleren of de uitzending in zijn geheel
is opgenomen.
O, er zijn boeken over volgeschreven

WEH5CHT Gil GOEDE ONTVANGST?
GEBRUIK DAN

SINUS
HONIGRAATSPOELEN
DER FIRMA
RIDDERHOF EN VAN DIJK
TE IJSSELSTEIN

1923
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LEO LSA....
PA0LSA, Leo voor zijn vele vrienden, de fervente sleutelaar op zijn
Condenser Operated Relay Key, mijmert over vroegere jaren. En dat
willen we niet missen:
Het zal kort na de le wereldoorlog zijn geweest (begin 1919), dat mijn
belangstelling in sterke mate werd aangetrokken tot de radiohobby, vooral
ook, omdat ik met het morse-alfabet zeer goed overweg kon. Het was toen
voor de meeste mensen nog onbekend terrein. Men had er wel eens over
gehoord maar voor de rest geloofden ze het wel. Maar dat zou spoedig
veranderen, want op het einde van dat jaar werd voor het eerst in de
geschiedenis officieel (misschien wel in de hele wereld) langs draadloze
weg spraak en muziek de ether in gestuurd en met succes.
Toen was spoedig het hek van de dam en onder alle lagen der bevolking
kwamen de belangstellenden van dit nieuwe wonder als paddestoelen uit
de grond. Logisch, want tot aan die tijd en de jaren daarvoor had men
zich bezig gehouden met het "kristalletje", en uit deze amateurs ontstonden
dan de telegrafiemensen, tegenwoordig "keyers" genaamd, waaronder
ik zelf.
Deze groepering zocht elkaar en zodoende kwam er een kring van
"zendamateurs" tot stand. In onze woonplaats was dat een man of vijf,
waaronder ook "hoge". Ons zenderpark bestond toen uit: een Ruhmkorff,
een Fordbobine, en een aantal electrische schellen, hi ! Zo'n electrische
schel deed het maar wat goed ! Men haalde de klepel er af en door de
stelschroef strak aan te draaien ging het anker vibreren en kreeg men
een mooie fluittoon, net als bij de schepen. Dan werd een antennedraad
aan de ene en de aarde aan de andere zijde van de vonkcontacten verbonden
en zo had men dan de zogenaamde Plain-Aerial.
De locale verbindingen gingen opperbest, maar zoiets zou men nu niet
meer moeten proberen, want de uitgezonden golven waren, omdat het
vonkzenders waren, gedempte golven en die hadden een geweldige band
breedte (hoorde men altijd). Gelukkig was de "input" niet erg groot,
een
volt batterij was al voldoende in die tijd, want het was nog zo
rustig in de ether. Toen de lampontvanger kwam, gebruikten we die
nog als telefoniezender door de triode te laten genereren en een koolmike
in de antenne op te nemen. Ook de E-lamp was een welkome aanwinst,
uiteraard een ver sterker lamp en triode en dat was het sein om een zender
voor ongedempte telegrafie te gaan bouwen.
Dat had nog al wat voeten in de aarde omdat voor ons de meeste onderdelen
niet te koop waren en dus de spoelen, draaicondensator en vaste condensator
zelf moesten maken. Zoals reeds gezegd, de zendlamp, die ik gebruikte was
een eind lamp, een helgloeier met veel licht, de E-lamp van Philips;
4 volt gloeispanning en 200 volt anodespanning. Een PSA had ik nog niet, dus
ik zette doodgewoon de 220 volt wisselnetspanning op de anode met het gevolg,
dat er een mooie wisselstroombromtoon de lucht inging. De vaste conden
sator maakte ik van glazen fotonegatieven (9 x 12 cm) volgens de toen
gebruikelijke formule, met zinkplaten er tussen. Ook de frequentie kwam
toen niet zo nauw. Mijn antenne was een driedraads, door spreiders op een
afstand gehouden, net als bij een scheepsantenne en was plus minus 60 meter
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lang. Maar het succes was er niet minder om, want al bij de eerste CQ's
had ik een F-station te pakken.
Het opmerkelijke succes van de jampot-zender PCII maakte wel indruk
op ons toen hij op het einde van 1923 het contact met de USA tot een feit
maakte. Het gevolg voor PCII was: Rechtszaak - Schuldig - Geen straf.
Felicitatie !
Ook herinner ik mij nog goed, dat ik
op een stormachtige avond, toen ik
naar bed ging, mijn kris talontvanger
met regelbare afstemspoel op een
tafeltje naast mijn bed zette.
Ik meen het was november 1920.
Ik had pas een nieuwe koptelefoon
onder rembours ontvangen van een
van de weinige zaken die er op dat
moment waren in Amsterdam. Het
was een Murdock 2 maal 2000 ohm,
in ebonieten huizen en een dubbele
hoofdbeugel, mooi gewikkeld. De prijs was toen 20 gulden, een hoog bedrag
voor die tijd, maar het was een "echte" met hoge weerstand, lees: veel
spoelwindingen dus gevoelig. De geluidssterkte was toen afhankelijk van
wat de antenne inbracht.
Enfin, lekker diep onder de wol gedoken, koptelefoon op en de glijspoel
afgestemd op plus minus 600 meter (de scheepsgolf). Maar plotseling,
daar had je het al:
"SOS de PDM SS RUURLO SOS (in die tijd hadden de schepen nog drie
roepletters). Onmiddellijk kwam onze grote broer PCH (CH nog met vier
strepen) met zijn schorre vonktoon dit SOS beantwoorden.
"SOS PDM de PCH K"
"SOS PCH de PDM - will send quickly tugboat - wij zijn geheel stuurloosSOS de PDM"
Dan PCH weer, dat er voor gezorgd zal worden. Maar het duurde niet zo
lang of opnieuw:
"SOS de PDM SS RUURLO - we zitten op de Hinderbank"
Kunt U zich voorstellen wat een belevenis dat was, ik, lekker warm onder
de wol en daar buiten op die woelige zee een schip in de storm, dat voor
zijn behoud vocht !
Ik geloof wel dat het luisteren naar schepen en vastelandstations een van
de redenen is geweest waarom we zo goed getraind waren in het opnemen
van de morsecode. (Nemen zonder op te schrijven). Je was toen wel aan
gewezen op de scheepvaart en kuststations, bijvoorbeeld GNF, OST, KAV,
PCH en anderen. Maar ook de grote vastelandstations, vaak werkend met
kilometer-golven, stonden bij ons hoog genoteerd. Dit waren vooral de
Eiffeltoren en Nauen met hun tijdsein. Deze tijdseinen had ik in een spiraal
getekend, strepen afgewisseld door punten alles in een vast patroon,
totdat uiteindelijk de tik viel, die de juiste tijd, gecontroleerd door de
sterrewacht, aangaf. Deze tekeningen waren aan de wand van de "shack"
boven de apparatuur bevestigd en gaven sfeer aan de hobby. In mijn ver
beelding hoor ik nog de rolvonk van FL.
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Maar met de komst van de triode veranderde dat allemaal. De belang
stelling voor het vonkgebeuren verdween en zo kon het gebeuren, dat ik
luisterend per IDZ-triode, allemaal V’s hoorde seinen, ongedempt uiteraard.
Direct ging ik met de natte vinger op het aansluitmannetje van de antenne van
de moeidoos ook V-s geven, waarna spoedig mijn eerste ongedempte QSO
volgde. Het tegenstation van toen is nog steeds een goede bevriende relatie
gebleven en bij ontmoeting in de stad gaat nog steeds de vinger en de duim
van de rechterhand op elkaar, de nul vormend. Dat is onze nullengroet en
betekent: Ha, die nul !
Ja, dat was in de periode van de Mexicaanse hond en dat bleef zo tot de
komst van de penthode en anderen. Bij de aanvang van een muziekuitzending
was dat een geloei van jewelste. Ik herinner me nog goed dat er in een radioweekblaadje, vermoedelijk "Radio-Express" eens een advertentie voorkwam
van PCGG met de mededeling dat deze roepletters betekenden: Pracht
Concerten Gratis Geven !, maar dat niettemin de bijdragen van luisterstations zeer welkom waren, waaronder ook velen uit Engeland. Zie zo,
dat wisten we al weer, maar een maand of wat later klonk het enigszins
anders, n. 1. "Mensen toont Uw goede wil, anders wordt de ether stil !
Hi, Hl, moet je nu om komen, een stille ether ! Er was nog meèr nieuws.
In augustus 1920 was het militaire station Vossegat (Bé) nabij Utrecht
in de lucht gekomen met weerberichten van het K. N. M. I. te De Bilt.
De eerste maal langzaam geseind en daarna sneller herhaald en telefonie
na. Een welkom station voor beginners om het morse te leren. Aangezien
dit station dicht bij mijn woonplaats was gelegen kon ik met een kleine
antenne volstaan.
Ik kreeg van mijn buurman verlof om aan zijn schoorsteen een korte
antennemast te bevestigen. Het resultaat van die antenne was verbijsterend !
Sinds de antenne aan zijn schoorsteen zat, trok de kachel veel beter !
Laten zo !
In 1923 kwam ik uit Militaire dienst
(verbindingsdienst Ede, maar nog
zonder radio). En aangezien het
burgerlijke leven in die tijd niet zo
veel te bieden had, ging ik met een
aanbevelingsbrief van de compagniecommandant naar de commandant van
DO
het radiostation Vossegat om te vragen
of ik daar niet in dienst kon komen
als radiotelegrafist.
"Ja", zei de kapitein, "het spijt me erg
voor U, maar wegens de bezuinigingen
mogen wij geen nieuw personeel
aannemen". Heden is het zo: Komen,
\JU
graag, en geld toe. De tijden zijn wel
veranderd
Het overkwam mij eens bij het beantwoorden van vragen over radiobuizen.
Vraag: "Mijnheer, welke soorten radiobuizen kent U ?". Nu, ik noemde er
een stel op, waaronder ook de laagvacuumbuis voor de radio-ontvangst.
"Maar, mijnheer, zeide toen die leraar, hoe komt U daarbij ? Wij doen
juist ons best om het vacuum zo hoog mogelijk op te voeren en nu heeft U
het over een laagvacuumbuis". Ik antwoordde: "Wel, ziet U, ik heb de
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laagvacuumbuis vroeger wel eens gebruikt !” (vanwege de lage anodespanning).
Bedoelde buis was de Dl van Philips. Deze had een gloeispanning van 4 volt
en de benodigde anodespanning was 15 tot 20 volt. In die tijd had dat wel zin
want de P. S. A. was nog lang niet gemeen goed, zodat men op anodebatterijen
was aangewezen, duur in gebruik, en daarom zetten we liever 5 zaklantaarn batterijen in serie en daar was de Dl nu net goed voor.
De ontvangst met buizen bracht ook mee dat het nodig was een negatieve
roosterspanning aan te leggen en dat gebeurde dan door middel van 1 of 2
elementen van 1| volt, de minpool aan het rooster en de plus-pool aan aarde.
Maar men kwam al gauw tot de conclusie, dat door de spanningsval van een
weerstand in de kathodeleiding te benutten, het veel eenvoudiger ging. En zo
trok de ontwikkeling in steeds sneller tempo de geschiedenis door, maar ik
kan wel zeggen, dat de beginperiode de meest boeiende was.
Hierbij beëindig ik deze story van een halve eeuw geleden, een meewarige
glimlach vermoedend op Uw gelaat, maar bedenk wel; dit waren de over
peinzingen van een oude sleutelaar. . . .
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BABEL OMZEILD....

Het primaire verbindingsmiddel is natuurlijk het menselijk spraakvermogen.
Dat staat buiten kijf bij het persoonlijk contact tussen twee of meerdere
individuen. Maar hierbij doet zich een groot handicap voor. We spreken
namelijk niet allemaal dezelfde taal. Het waren de baby Ion iërs, die indertijd
de zaak grondig hebben bedorven door een toren te gaan bouwen. Nu is, sinds
die oosterse bouwvakkers hun werk moesten staken, een en ander wel weer
een beetje recht getrokken, doordat we bijna allemaal Engels spreken en
doordat generaties van ijverige scholieren hun hersens afbeulen om er nog
meer talen bij te leren, maar ideaal is het allemaal nog niet. Er zijn
wereldtalen gelanceerd; het ido van de kruiswoordraadsels en Esperanto dat
het iets beter schijnt te doen, maar een gemeenschappelijke taal voor de
hele wereldbevolking zit er voorlopig toch nog niet in. Het is niet anders
Maar zie, daar verschijnt dan Jan de Vonkenboer ten tonele en niet zodra
zit hij buiten zijn eigen taalgebied te tjoeken of dezelfde problemen komen
op hem af. En het mag dan beperkt zijn gebleven tot de telegrafisten van
allerlei slag, maar het is toch opvallend, dat ze, ondanks het taalverschil,
driftig van gedachten wisselen. En niet alleen over verbindingen.
Die ontwikkeling tot een wereld-telegrafisten-taal heeft eigenlijk in drie
fasen plaatsgevonden. De eerste fase kennen we al. Daar hebben we al uit
gebreid over zitten zwammen en er komt nog meer. Dat is namelijk het
internationale morse-alfabet zelf.
Ja ! Ik weet het ! Dat houdt nog niet in, dat men elkaar ook verstaat, maar
het is toch al heel wat, dat over de gehele wereldbol hetzelfde systeem
gehanteerd wordt.
De tweede fase sluit hier snel op aan. Dat is het wonderlijke verbasterde
taaltje, wat door vonkenboeren aller landen gebezigd wordt en wat "Radiese"
genoemd werd. Zeer waarschijnlijk was dit afgeleid van "Radio-Esperanto”,
doch de naam is verouderd en vergeten. De Amerikanen eisen de eer voor
dit taaltje op voor een zekere Walter P. Phillips, (met twee I’s, dus niet
van de gloeilampenfabriek), die hiermee al begonnen zou zijn tijdens de
eerste jaren van de lijntelegrafie. Meestal gebaseerd op het Engels, zijn
het afkortingen of eerste letters van veel voorkomende woorden of standaaruitdrukkingen. Ook een paar Duitse, Franse en Nederlandse afkortingen
zitten er tussen, maar het meeste is toch Engels. Men zou het telegrafisten
steno kunnen noemen. Dit eigenaardige taaltje moet op een buitenstaander
wel een verwarrende indruk maken en het wordt zo enorm veel gebruikt.
Het versnelt de correspondentie in niet geringe mate.
Toen in 1945 de GI's van het vasteland van Europa begonnen terug te
stromen naar ”good old Uncle Sam", na een glorieuze overwinning op
Adolf’s legers, kwam de regering van de Verenigde Staten aan de verlangens
van de soldaten tegemoet, door de repatriëring zo snel mogelijk te laten
verlopen. Het enige, wat te doen stond, was de opname-capaciteit van de
troepentransportschepen te vergroten, door drie maal zoveel soldaten aan
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boord te nemen, als er slaapplaatsen aan boord waren en een continueslaapdienst in te stellen. Drie slaapploegen van 8 uur in hetzelfde bed !
Het ongemak van de overvolle schepen namen de soldaten graag voor lief,
nu ze niet langer konden wachten om naar huis te gaan. Naar huis !
Voor de scheepsbemanning was het een machtmerrie. .. .
Ze moesten over de thuisvarenden op de overvolle dekken heenstappen om
hun noodzakelijke werk te doen. Niet minder druk ook was het in de radio
hut. Honderden soldaten verdrongen zich om telegrammen naar hun
geliefden te sturen met de heuglijke tijding, dat ze op weg naar huis waren
en op die datum zouden aankomen. Het overgrote deel van de aangeboden
telegrammen leken wel foto-copieën:

-Dear Ethel,
Arrivé in NewYork 16 dec.
Many kisses,
John.Honderden malen herhaald in allerlei toonaarden. Toen de telegrafisten van
de troepentransportschepen dat eenmaal door hadden, was de zaak snel
beklonken met de kuststations.
Voor vrijwel alle uitdrukkingen was er een cijfercode te vinden of ze
maakten ze zelf en zo gingen deze geestdodende standaardtelegrammen de
aether in als:
-Miss E. Thursten.
12 Franklin Ave
Baltimore 23.

36, 27, 18 451216 88
John.In normale bewoordingen door het thuisstation omgezet kwam de verlossende
tijding bij Ethel aan. Zij vermoedde niet, dat de ontboezemingen van "haar"
John in zulke koele, prozaïsche cijfers de oceaan was overgekomen.
Nog steeds wordt er van die code een levendig gebruik gemaakt, al is bij
de meeste telegrafisten de kennis van de cijfercode teruggebracht tot 55, 73
en 88.
Derde fase. De Q- en Z-code.
Groepen van drie letters, met als eerste letter een Q of een Z, hebben een
bepaalde betekenis gekregen bij onderlinge afspraak. Deze betekenis is weer
universeel vastgesteld, waardoor zowel de Chinees, de Spanjool of de
Afghaan onmiddellijk begrijpt, wat je bedoelt als je hem zo’n code naar het
hoofd slingert, vooropgesteld natuurlijk, dat hij ze geleerd heeft. Over de
Z-codes kunnen we kort zijn; die worden alleen in militair verkeer gebruikt
en hebben overeenkomstige betekenissen, alleen meer gericht op de
uitvoering van de militaire taak. Werkelijk universeel is de Q-code.
Ook reeds jaren in gebruik zijnde, is de code gegroeid tot een onverbrekelijk
deel van de radiotelegrafie. Zoals met alles moest men er even aan wennen.
Men kon een Q-code aanvullen met allerlei gegevens, zoals frequenties,
tijden, cijfers, die bij de bepaalde code pasten. Als bijvoorbeeld QSL
betekent: "Ik geef U ontvangst" en je krijgt dan "QSL nr 3", dan geloof ik
dat het voor zelfs de Pygmee-vonkenboer een duidelijke zaak moet zijn.
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"Pse QSL" betekent dan in gewoon alledaags: "Mag ik een ontvangstbevestiging
van U" Voor amateurs is dan de bedoeling van een schriftelijke ontvangst
bevestiging, maar normaal in het radioverkeer is radiotelegrafische
bevestiging van een ontvangst van een bericht voldoende.
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Telefonie-plegers willen ze ook nog wel eens gebruiken, maar erg summier
en vaak, ja, neem me niet kwalijk, vaak foutief !
Neem nou de reeds jaren bestaande verwarring bij het gebruik van
QSA EN QRK.
Bij het beluisteren van telefonie-stations (welke telegrafist bezondigt hier
zich niet eens stiekum aan) kun je soms de wonderlijkste dingen horen:
"Bedankt voor het gezellige QSL, jaap en tot horens" Bedoelt hij soms QSO
en vergist hij zich alleen maar ? Je hoort het nog al eens ! Of:
"OK Jan, je signaal is prima, je bent de QSA 5 sterkte 9 plus 20 db"
Hoe komt het, dat dit blijft voorkomen ? Opvallend is, dat het dikwijls de
ouderen onder de telefonie-plegers zijn, die dit doen en dus werd er in oude
geschriften gedoken, en jawel hoor, daar kwam het misverstand aan het licht.
In 1932 verschijnt het "Nieuwe handboek der Radiotechniek van D. van den
Berg. Behalve dat hierin de nog heden ten dage gebruikte S-code van 1 tot
en met 9 wordt beschreven, zegt het handboek ook, dat men op de conferentie
van Washington de code QSA voor sterkte had geintroduceerd, waarbij de
volgende verklaring staat:
QSA 1 = zwakke ontvangst, onleesbaar
QSA 2 - zwak, van tijd tot tijd leesbaar, enzovoorts.
Er wordt hier duidelijk verwarring gezaaid. De leesbaarheid mag dan
wellicht enige bintenis hebben met de sterkte, het loopt er in ieder geval
niet parallel mee. QSA 1 kan volkomen leesbaar zijn en QSA 5 kan QRK Izijn.
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QSA O QRK O is geklets, het bestaat niet in de code, maar het laat niet na
indruk te maken.
Maar alles samengevat heeft de telegrafist aan zijn bastaardtaaltje en
zijn Q-codes een machtig hulpmiddel om de taalbarrières te overbruggen
en hoe bedrevener hij er in is, des te meer zal hij het verkeer bespoedigen
en de ontvangende telegrafist nopen zijn vaardigheid en kennis in het gebruik
van deze hulpmiddelen te vergroten. Alhoewel buiten het bestek van dit
boekwerk vallend, kan ik een paar veel gebruikte voorbeelden van Q-codes
niet aan de geïnteresseerde onthouden, al zal men voor de volledige code het
speciaal daartoe uitgegeven boekwerk moeten raadplegen.

QAP
QAR
QCS
QCX
QDB
QDP
QFS
QGE
QIC
QIF
QLH
QLV
QMH

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

QRA
QRB
QRG
QRH
QRI

QRK
QRL
QRM
QRN
QRO
QRP
QRQ
QRS
QRT
QRU
QRV
QRW
QRX
QRY
QRZ
QSA
QSB

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

QSD -

Luister uit (op .... KCS)
Je kunt stoppen met luisteren, (voor . .. mins)
Mijn ontvangst is verbroken.
Mijn volledige roepnaam is
Ik heb bericht .... gezonden aan
Ik neem de controle over.
De radio te
is in bedrijf.
Uw afstand tot mijn station is
Maak verbinding met
op .... (kcs of mes).
gebruikt frequentie
(kcs of mes).
Ik sleutel nu tegelijk op .... frequentie en ... . freq.
De .... radiofaciliteit is nog steeds nodig.
Ga zenden en ontvangen op .... (kcs of mes). Indien binnen 5 minuten
geen verbinding, dan terug naar huidige frequentie.
De naam van mijn station is ....
De geschatte afstand tussen onze stations is ... .
Uw juiste frequentie is. . . .
Uw frequentie varieert.
De toon van Uw uitzending is 1 = goed
2 = variërend
3 = slecht
De leesbaarheid van Uw tekens is (1 - 5)
Ik ben bezig. Niet storen.
Ik word gestoord (1 - 5).
Ik word door statische ladingen gestoord. (1 - 5)
Verhoog Uw energie.
Verklein Uw energie.
Sein sneller
Sein langzamer
Houd op met seinen
Ik heb niets voor U
Ik ben gereed.
Waarschuw .. .., dat ik hem roep op .. . (kcs of mes)
Ik roep U weer te .... (tijd) op .... (kcs of mes)
Uw beurt is. ... (1, 2, 3 enz).
U wordt geroepen door
De sterkte van Uw signalen is (1 -5)
De sterkte van Uw signalen varieert.
Uw seinschrift is gebrekkig.
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QSG
QSK
QSL
QSM
QSN
QSO
QSP
QSS
QSU
QSV
QSW
QSX
QSY
QSZ
QTA
QTB

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

QTC
QTR
QTS
QTU
QTX
QUA
QUF

=
=
=
=
=
=

Zend .. . telegrammen achter elkaar
Ik kan U tussen mijn signalen horen, U kunt inbreken.
Ik geef U ontvangstbevestiging
Herhaal laatste telegram of telegramnummers.
Ik hoorde je roepnaam op ... (kes of mes)
Ik heb verbinding met ...
Ik zal kosteloos doorgeven aan... .
Ik zal werkfrequentie .... gebruiken
Zend op deze of . .. frequentie in klasse .. .
Zend een serie V's
Ik zend op deze of .. . frequentie in klasse
Ik luister naar .... op ... . (kes of mes).
Ga zenden op .... (kes of mes) of andere frequentie.
Zend ieder woord of groep twee of ... . maal
Annuleer telegram nummer .. .
Ik ga niet akkoord met Uw groepentelling, ik herhaal de eerste
letter van ieder woord of groep
Ik heb . .. telegrammen voor U.
De juiste tijd is .. . uur
Ik zend mijn roepnaam om af te stemmen
Mijn station is open van ... tot ... . uur
Ik houd mijn station open voor verdere communicatie
Hier is nieuws van . . . (roepnaam)
Ik heb het noodsein van .. . ontvangen te . . . uur.

Bij het gebruik van deze codes, kan men de vragende vorm verkrijgen door
er een vraagteken achter te seinen. Wanneer een Q-code begint met "Ik zal. .. ”
is de vragende vorm altijd "Wilt U . . .. ?" Is echter de Q-code een opdracht
zoals bv. : QSV, dan is de vragende vorm "Zal ik.. . ?".
Het echt wel inspanning vergende leren van de diverse codes zal ongetwijfeld
bijdragen tot de snellere manier van berichtgeving, die in de wereld van de
verbindingen toch een doorslaggevende betekenis heeft.
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•

Kent U de Phillips-code?
Stel die vraag eens aan een groot deel van de tegenwoordige amateurs en je
zult de tegenvraag krijgen,"Phillips-code"... wat is dat ?". De meeste old
timers zullen die aanduiding echter onmiddellijk herkennen, maar de meeste
jongeren zullen U verward aankijken en zeggen, "Nooit van gehoord".
En toch gebruiken alle radioamateurs en andere telegrafisten het zo goed als
dagelijks, tot aan de piepjonge new-corner toe.
De Phillips-code is niets meer of minder dan een vorm van "radio-steno".
In Uw dagelijks gebruik zijn de uitdrukkingen GM (goede morgen), abt
(betreffende), cul (roep U later) allemaal afgeleid van de Phillips-code met
kleine wijzigingen soms om het aan strikt amateur-gebruik aan te passen. In
tegenstelling tot wat de meesten denken is deze code echter niet door amateurs
ontwikkeld, maar het bestond al jaren vóór er zoiets als amateur-radio maar
bestond '
In 1879 kreeg de beroepstelegrafist Walter P. Phillips het idee om het
verzenden en ontvangen van pers-berichten een beetje te bespoedigen over de
bestaande landlijnen, door een "code" van afkortingen uit te denken, die door
alle telegrafisten gebruikt kon worden. In die tijd gebeurde het zenden nog
steeds met de hand-sleutel; de "Vibroplex" of de "bug” zoals deze wat
familiairder bekend staat, was nog niet door Horace G. Martin uitgevonden.
Dat zou pas plaatshebben, jaren nadat de telegraaf in de praktijk opereerde.
De ontvangst geschiedde op het "gezicht" door iemand, die getraind was in
het ontcijferen van strepen en punten op een papierstrook.
Later, toen de telegrafisten gewend werden aan het geklik van het
mechanisme, dat de papierdrukker in werking stelde, het relais, ontdekten
zij dat ze ook onmiddellijk op het gehoor konden nemen. Het resultaat was,
dat er "sounders" werden geconstrueerd, die bestonden uit een hefboom,
die tussen een bovenste en een onderste aambeeldje heen en weer bewoog.
De beweging van de hefboom werd gestuurd door twee electro-magneten,
die op hun beurt weer bekrachtigd werden door de impulsen van de punten en
strepen, zoals de Morse-code op de lijn kwam. Het neerschrijven van punten
en strepen bracht geen voordeel. Het was een langdurig proces, dat later
weer visueel moest worden omgezet en al snel werd dit in de steek gelaten
voor het efficientere neer schrijven van het alfabetische teken. Toen de werksnelheid met het verkrijgen van grotere vaardigheid toenam, kwam de
moeilijkheid voor de ontvangende telegrafist om "bij" te blijven met schrijven,
aangezien de schrijfmachine nog niet algemeen was geaccepteerd in die tijd.
Een vreemde manier van vloeiend schrijven ontwikkelde zich onder de
telegrafisten, waardoor een grotere schrijfsnelheid mogelijk werd. De letters
werden tot een minimum aantal haaltjes gereduceerd en dikwijls woorden
tegelijk samen gesmolten. Het was een aantrekkelijk en uitzonderlijk staaltje
van schrijfvaardigheid, gemakkelijk door iedereen te lezen. Tot op de dag
van heden kan men de veteraan-telegrafeur onmiddellijk aan dit soort schrift
herkennen !
Maar zelfs dit versnellen van de hand schrijfkunst bleek onvoldoende en was
een bijzonder vervelende opgave als er lange pers-telegrammen moesten
worden uitgeschreven, meestal in veelvoud. Met het vroegtijdige aanvaarden
van de schrijfmachine door de telegraaf-agentschappen en pers-bureaux
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echter werd een grotere opneem-capaciteit verworven, maar zo gauw de
"opnemers" wat type-vaardigheid verkregen, merkte men, dat ze sneller
konden opnemen dan de zendende operator kon seinen. ... de rollen waren
omgekeerd ’ De snelheid zat aan het "plafond”, tot Martin op kwam dagen
met zijn "bug", wat de partijen een beetje op gelijke voet bracht. Maar
hoe dan ook, seinen en opnemen was voor de gemiddelde telegrafist op
40 w.p.m. de limiet. Wat te doen om dit te versnellen, was de voornaamste
vraag op het gebied van de telegrafie.
Walt Phillips vond het antwoord door de ontwikkeling en invoering van
zijn verkortings-code, die onmiddellijk werd geaccepteerd en bekend
stond als de "Phillips-code". Na meer dan 90 jaar is deze verkortingscode
nog steeds in wijdverspreid gebruik op met de hand
bediende telegraafverbindingen, niettegenstaande de
meeste communicatie thans bedreven wordt op de
"druktelegraaf", eigenlijk gewoon een schrijfmachine
in verschillende vormen. De Phillips-code is natuur
lijk overbodig waar het direct gedrukte woord beschik
baar wordt in teletype of facsimilé. Niettemin evenwel
duizenden woorden van Phillips-makelij gaan dagelijks
over de ontelbare telegraafverbindingen. De code is af
en toe herzien door verscheidene telegraaf-experts,
wanneer daai' behoefde aan was, maar in de grond is
het nog steeds die van Phillips.
Aanpassing aan draadloos gebruik kwam pas in zwang met de eerste
commerciële draadloze stations. Vele van de eerste schip- en kuststationspioniers werden gerecruteerd uit de rangen van de lijn-telegrafisten en zij
namen hun kennis van de Phillips-code met zich mee. De radio-amateur
van het vroegste uur was snel om deze kort-schrijf methode over te nemen
en heeft in de daaropvolgende jaren iets gewijzigd om de code aan te passen
aan zijn speciale behoeften. Bijvoorbeeld. De afkorting abt, door de
amateur praktisch overal gebruikt om "about" aan te geven, verschijnt bij
Phillips slechts als "ab". Phillips gebruikt abt met de bedoeling
about the. . . TX, gebruikt door amateurs voor "transmitter", betekent bij
Phillips: "this is". RX, voor "receiver" wordt door Phillips uitgelegd
als "recommend". Er zijn natuurlijk meer ingewikkelde afkortingen, zoals
"saik", wat betekent "shot and instantly killed", "scotus" voor "Supreme
Court of the United States", "ufp" dat "under false pretenses" betekent
en nog vele anderen. Deze laatste mogen dikwijls in pers-berichten voor
komen, zij zijn nauwelijks van enig nut in amateur-praatjes.
Voor de amateurs, die hun kennis van deze erg handige stenografie
willen verbreden, is een exemplaar van deze Phillips-code een absoluut
noodzakelijk attribuut in hun "shack". Voor zover bekend, is er slechts één
bron, waar men de complete lijst kan verkrijgen :
The Vibroplex Co.
833 Broadway,
New York, 3, N. Y.
De prijs voor dit kostbare stukje informatie is 2 dollar en 85 cents,
althans in 1967, en volgens de informateur van bovenstaande wetens
waardigheden: Howard. S. Pyle, W7OE.
Op het gevaar af "shot and instantly killed" te worden, door W7OE,
geven we weer een aantal van de meest gehoorde afkortingen weer;
Radiese of Phillips-code, hier zijn ze:
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abt = about
adr - address
agn = again
am = vóórmiddag
ant = antenna
bei = broadcast interference
benu = be calling you again
bk = break
bn = been
btn = between
c = correct
cfm = confirm
ck = check
cld = called
clg = calling
cos = because
erd = card
cuagn = call you again
cul = call you later
condx = conditions
cpy/cpi = copy
dn/dwn = down (in frequency)
dr = dear
dx = distance
dxpdn = dx-expedition
el = element
ere = here
es = en
eu - europe
fb = fine business
ob - old boy
oc = old chap
om = old man
ot = old-timer
op/opr = operator
pa = power amplifier
pbl - preamble (seinkop)
pis = please
pd - point
psd = pleased
pwr = power
px = press
qq = qubical quad
red/revd = received
rx/revr = receiver
ref = referring
rig = equipment
rmks = remarks
rprt = report
rpt = repeat

fer = for
freq = frequency
ga = good afternoon
gb = good bye
gba = give better address
gd = good
ge = good evening
gg = going
gl = good luck
gn = good night
gld : glad
gm - good morning
gnd = ground
gP = ground plane
gud = good
hi = telegraphic laugh
hope = hope
hrs = hours
hv = have
how = how
Iw = long wire
lid = poor operator
msg = message
mgr = manager
n = no
nd = nothing doing
nil = nothing
nm = no more
nr = near
nw = now
rst = readability, strength, tone
sae = self addressed envelope
sed =said
sigs = signals
sine = operators initials
sked = QSO on Schedule
sn = soon
sp = short path
sri = sorry
stn = station
swl = short wave listener
temp = temperature
tis = till I send
tu/tnx/tks = thanks
tfc = traffic
tmw = tomorrow
tt = that
tvi - television interference
txt
txt = text
tx : transmitter
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trcvr - transceiver
u = you
ur = yours
ufb = ultra fine business
vy = very
vert - vertical antenna
wd/wds = words
wkd - worked
wkg = working
w/wtts - watts
wx = weather
wl = well, will
xmtr - transmitter
xtal = crystal
xyl= ex-young lady

yl = young lady
vr - year
73 - best greetings
88 = love and kisses
Duits:
awdh auf w iederhören
Ibr = lieber
frd = freund
vin = vielen
55 = gute erfolg
Nederlands:
ia = ja
pw = prettig weekeinde
q - dank u
se = smakelijk eten

N. B. De op pag. 81 genoemde W7OE bleek bij het drukken van het boek
inmiddels "silent key” te zijn.
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OVERPEINZING
door ’de ow
Ja, dat weet ik zeker, als ik nog weer eens een man noodig mocht hebben,
dan moet het beslist weer een rasechte zendamateur zijn, Zoo'n echte
gezellige, huiselijke man.
’t Mag dan wel waar zijn, dat hij als regel mijn beste tafelkleed zal
gebruiken om er een doorgebranden transformator op uit te pellen, dan
even naar zijn shack gaat, voor de rest van den dag niet meer opdaagt,
en vergeet de rommel op te ruimen; dat hij meestal juist het plaatstroomapparaat van mijn radio weg komt halen, als ik bezig ben te luisteren naar
het "vrouwenhalfuurtje"; midden in de schoonmaak of op Vrijdag, wanneer
ik alles uitgehaald heb, een heel stel mede-amateurs meebrengt; dat hij
meer aandacht schenkt aan zijn "CQ", dan aan mijn nieuwe hoed, en als ik
zin heb om er eens een poosje mee te gaan wandelen, juist zoo’n hoop dx
hoort, en dan natuurlijk niet mee kan gaan; dat hij, als hij eindelijk naar
bed gaat, nog met zijn teenen, cq tegen het voetenschot ligt te trommelen;
dat vind ik allemaal niet erg. Alleen wil ik nooit, dat hij met andere
vrouwen werkt, want je kan immers nooit weten, stel je voor dat ze hem
mij afhandig maken ’
Ik begin al aardig in al die amateur-uitdrukkingen thuis te geraken
hetgeen ook wel te begrijpen is, als je nooit wat anders hoort. Alleen
moet ik een beetje op mijn woorden gaan letten, want verbeeld je, laatst
zei ik tegen den groentenman, "dat is een fb kroppie sla". De man keek
me stomverbaasd aan en ik liet het maar zoo.
De beste manier, om zoo’n rasechte amateur, te kunnen bemachtigen,
lijkt me wel, om een advertentie in "CQ" te laten opnemen. De inhoud
daarvan, had ik me ongeveer aldus voorgesteld:
"Ex-zendamateurs-vrouw, met complete toebehooren, zoals zender
geschikt voor alle banden, modulator, ontvanger, alle met voedingsapparaten, plus een groote kist rommel (pardon ik moet natuurlijk zeggen
onderdeden) zoekt passend echtgenoot, welke in het bezit moet zijn van
het W.A.C. certificaat, en van een goeden toon, en er niet tegen opziet
om alle wedstrijden mee te doen, ook al zijn deze op Zondag. Brieven,
met complete opgave van mede te brengen apparatuur, onder letter OW
van dit blad, waarna bericht wordt gestuurd, alwaar het geheel is te
bezichtigen. P. S. Eventueel voorkamer als "shack" disponibel".
Tot mijn spijt moet ik nu een eind aan deze overpeinzing maken, want
het wordt tijd, dat ik de aardappelen ga opzetten.
(Uit "CQ-NVIR", orgaan van de Nederlandsche vereeniging voor
internationaal radioamateur isme. 1936)
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SLEUTELS EN SLEUTELAARS.

t

friiiiiiiriiiiiiiiniiniiiiiniifl
Wanneer het noodlotsmoment ooit aan mag breken; als onze beschaving
ooit ten onder moet gaan in de orkaan van een derde wereldoorlog; wanneer
die onvoorstelbaar schrikwekkende vernietingsmachine in bedrijf komt, dan
zal dit geschieden door een psychopaat, die een knop indrukt. Een simpele
knop of handle, die een eind zal maken aan het bestaan van de mensheid en
de aardkloot zal veranderen in een verdorde woestijn, waarvan alle leven
is geweken.
Wanneer een tien-traps-telegrafiezender met een vermogen van enkele
kilowatts gereed is om zijn signalen de aether in te slingeren, dan zal
dit machtige verbindingsmiddel losbarsten op het commando van een vinger
top, die een seinsleutel indrukt. Een seinsleutel ? In feite toch niets anders
dan een eenvoudig metalen hefboompje dat twee contacten sluit ?
En inderdaad. In zijn meest primitieve vorm een simpel geval; maar waar
dan toch maar geslachten van aankomende telegrafisten maanden hebben
gezwoegd om het volgens de ideeën van Samuel Morse op en neer te bewegen.
Maar er zijn natuurlijk sleutels en sleutels ! Zoals in vroegere dagen met
alles gebruikelijk was, had je ook sleutels, die een lust voor het oog waren,
superbe staaltjes van vakmanschap en liefde voor het ambacht. In deze
vermaterialiseerde wereld, waar alles in eerste instantie gericht is op de
economie en efficiency bekruipen je gevoelens van weemoed naar vervlogen
jaren, wanneer je nog zo’n kunstig gewrochte seinsleutel mag aanschouwen.
Ze kunnen of ze willen het niet meer, ik weet het niet, maar de tegen
woordige handsleutels, waarschijnlijk met honderden tegelijk uit een metalen
plaat geperst, ze doen het wel, maar dan ook niet meer dan dat. De schoon
heid is wel verdwenen. De seinsleutel is nu echt niet meer dan twee contacten,
die je op elkaar drukt. Dikwijls petieterige wankele gevalletjes, die je in de
holte van je hand kunt verborgen houden, al of niet voorzien van knie-klembeugel voor mobiel werk. Kleine, nietige polsverpestertjes. Maar toen was
de vervlakking nog maar net begonnen.
Want wat zou U denken van de "side-slipper" of kortweg "slipper" ?
Een plankje, twee opstaande contacten en een stukje zaagblad ! Rammelen
maar ! Het ging nog ook !
-slipper-

Ik realiseer me best, dat ik op gevoelig terrein aan 't grasduinen ben,
want hoeve len zullen nog met een glimlach aan dit zelf-gebrouwde ding
terugdenken? Ik herinner me nog OM Gerrit, PAoGRT, helaas "silent key",
die er een jaar of vijf geleden enorm mee overweg kon.
"Van luie mensen kun je veel leren !" Wie was dat weer ?
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In elk geval had hij een vorm van gelijk. De mens, en een telegrafist is ook
een mens, zoekt het steeds gemakkelijker en comfortabeler. Dat steeds maar
streepjes en puntjes geven, ten koste van zenuwontstekingen, tikkramp en
nog veel erger, (jaren geleden las ik eens, dat je er zelfs een hartinfarct
en kanker van kon krijgen) moest maar eens afgelopen zijn ! Een apparaat,
dat al veel minder op een sleutel begon te lijken, kwam in zwang, waarmee
men in een links-rechtsbeweging de strepen sloeg en een na-vibrerende staart
de punten. Weer even verder hoefde men de arm slechts naar links te bewegen
en de strepen werden ook automatisch gevormd. De "bug". Eerst mechanisch,
later toen de strepen links en de punten rechts electronisch werden gevormd de
"elbug".

BUG”
Onberispelijk schrift. Geen verkrampte polsen. Geen gemartelde zenuwen
en aanzienlijk minder bewegingen om het zelfde, nee nog beter resultaat te
verkrijgen. Zelfs de tussenruimten in de tekens werden door deze "denkende"
sleutel voor de telegrafist op de juiste maat gehouden en het summun van
automatisme scheen wel bereikt, toen de elbug ook nog in staat bleek, de
fouten van de "baas" te verbeteren.
Voor de sleutelaar bracht het een ingrijpende omschakeling mee om van
het oude handwerk over te stappen op het automatische hanteren van een hef
boom, maar het rythme kennende en onverdroten oefenende, was het voor de
meesten al snel "gesneden koek". Voor sommigen was het een teleurstelling,
omdat het niet meer ging. Een enigszins afwijkend semi-automatisch geval,
maar dbor zijn eenvoud zeer zeker interessant, was de Corkey. Van wie dit
oorspronkelijke afkomstig is geweest is niet meer geheel duidelijk; vast staat,
dat PA0LSA dit schema’tje kreeg van PA0CD, en het in iets gewijzigde vorm
heeft gezet. Het resultaat op de band is zonder meer van puik gehalte en
eigenaardig genoeg heeft het ondanks het automatische een kenmerk, dat het
van andere snelseinsleutels onderscheidt, al moet hiervoor de variabele
2 kilo-ohm enige invloed hebben.
Het werkt in ieder geval eenvoudig en goed !
Nog een nevenverschijnsel bij de seinsleutels is de "knijp-sleutel", de
"squeeze-key", want het schijnt alles in het Engels te moeten. Sommigen
beschouwen het niet als een nevenverschijnsel, maar als een verdere ont
wikkeling van de elbug. De squeeze-key heeft inderdaad een aantal voordelen
ten opzichte van de elbug; nog sneller nog zekerder en wéér minder vinger
bewegingen. In tegenstelling met een normale elbug, is de knijp-sleutel
met twee manipulators uitgerust. Een voor de punten en een voor de strepen.
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Met de elbug moet men om bijvoorbeeld een A te seinen, de manipulator
eerst naar rechts en daarna naar links bewegen. Bij de squeeze-key be
weegt men de punt-arm naar rechts en onmiddellijk daarop de streep-arm,
zonder dat men de punt-arm loslaat. Men knijpt dus als het ware de
manipulators tesamen. Bij de letter C ziet men het voordeel nog duidelijker.
De streepmanipulator wordt naar rechts bewogen en vastgehouden. Als de
streep begonnen is, wordt de puntmanipulator ingedrukt en vastgehouden.
De eerste streep wordt door een punt gevolgd en de volgende streep begint,
omdat de streep-arm nog steeds ingedrukt is. Nadat de tweede streep
begonnen is, laat men de streep-arm los. De streep eindigt en wordt weer
door een punt gevolgd, waarna ook de punt-arm wordt losgelaten.
Op die manier kan men nagaan, dat
bijvoorbeeld de letter V geseind kan
worden door één samendrukking van
k>\
de manipulators. Of dat nu één spier
beweging is of twee kan bediscussieerd
worden, in ieder geval heeft de
squeeze-key hier en daar ingang
gevonden en uiteraard ook zijn aan
hangers, zowel bij de beroeps-telegrafisten als bij de liefhebbers. Maar
aan al dat electronisch gedoe zitten
ook bezwaren. Bezwaren, niet zo zeer
van technische of commerciële aard
maar van artistieke zijde.
Bezwaren overigens, welke door de verwoede el-buggers meteen armzwaai
van de tafel kunnen worden gevaagd. Maar ze moeten gestipuleerd worden.
Vakmanschap is meesterschap.. . Een bekende fabriek van geestrijk
vocht heeft met deze slagzin een tijd lang iedereen willen opwekken toch
vooral hün bier te drinken, want dat was nog gebrouwen met de kunde en
de liefde van de oude meester. Het oude handwerk.

3
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Ik heb eens een oude meubelmaker bezig gezien een stoel te maken.
Nog zo'n antiek geval met krullen en slingers. Hij had een amorf stuk hout
in de bankschroef geklemd en met een verbluffende vaardigheid dreef hij een
klein, door de tand des tijds aangevreten maar vlijmscherp beiteltje over het
hout, met korte klapjes op de achterkant van de beitel. Het ging zo snel en
zo zeker, dat je als het ware de fraai gevormde stoelpoot uit het hout zag
schuiven. Als een fraai gevormde dame, die haar kleren aflegt. Zo'n zelf
de poot kan op de meubelfabrieken in deze tijd met tientallen tegelijk uit
de machine getrokken worden; de machine bediend door een man, die alleen
maar hoeft te zorgen, dat de houttoevoer ordelijk verloopt. Die man weet
precies op welke streep de meter van de meubelmachine moet staan om alles
in goede banen te leiden. Maar is hij nog meubelmaker ? Is hij nog een
vakman ?
Waar is de smid, die de fraaiste kunstwerken schiep met een vuur, een
aambeeld en een hamer om het ijzer te dwingen zoals hij dat wilde ? Waar
zijn de werken van zijn hand ? Ze zijn zorgvuldig bewaard als pronkstuk bij
de minnaars van het oude ambacht. Zeker in de ijzerhandel kun je nu de
mooiste fabrieksspullen kopen om je in- en exterieur te versieren, uit
de pers gestampt met duizenden tegelijk. Die produkten zijn veelal onberis
pelijk uitgevoerd, door de man, die zijn machine wist te bedienén. Is die
man nog een smid ? Een vakman ? Legio voorbeelden zijn zo uit de mouw
te schudden. Is de man, die de oven in de broodfabriek op temperatuur houdt
nog een bakker ? Het brood hoeft er niet minder smakelijk om te zijn,
maar is die man nog een bakker ?
Is een werker in een confectie-fabriek een kleermaker ? Natuurlijk is dat
een welkom en gewaardeerd lid van de samenleving, die op uitstekende wijze
de machines weet af te stellen en feilloos te bedienen. Zijn de produkten uit
een confectieatelier niet qua afwerking boven alle lof verheven ? Geen
steekje ligt scheef, wat bij een kleermaker dan nog wel eens wil voorkomen.
U begrijpt, dat ik deze bespiegelingen ook wil toepassen op de telegrafist.
Is de meester op de elbug een telegrafist ? Misschien, dat hij ook zijn
sporen weet te verdienen op de ouderwetse handsleutel, maar waarom raadt
men een oude vonkenboer, wiens spieren niet meer zo soepel meewillen aan
om over te schakelen op de automatische sleutel? Een oude meubelmaker,
die wat beverig is geworden, kan zijn steekbeitel neerleggen. Daarmee zijn
zijn verdiensten niet teloor gegaan, noch is hij minder waard geworden.
n, 1, !,---- &
.ffj
Maar een jongeman, die in een meubel
______________-------oen
OC72
OC72____
fabriek gaat werken en daar een loffe
lijke carrière opbouwt zal toch nooit
de vakbekwaamheid verwerven, die de
oude man met het beiteltje zo sierde.
We zijn aan het vervlakken in deze
-qg-rrM
pjfir wereld, op alle gebieden. Het is niet
1.5V :
1,6 V
Slrich Punkt
nodig om met oogkleppen op te gaan
20p F
P2Z-J
lopen. De moderne maatschappij stelt
steeds meer en steeds hogere eisen,
+ waaraan de oude vakbaas niet meer
-simpele elbug- (DJ1IP)
kan voldoen.
We kunnen een wereldstad van 10 miljoen inwoners niet meer bevoorraden
met paard en wagen, dus weg met de zadelmakers, de koperslagers, de
smeden, de wagenmakers
Maar jammer blijft het.
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Maar nog is de droefenis niet ten einde. Want inmiddels is de morseschrijver verschenen. "Wat?”, zult U vragen, "die is er toch al meer dan
honderd jaar?". Dat klopt; de naam is een beetje ongelukkig gekozen en
daardoor misleidend. Het is in werkelijkheid een morse-schrijfmachine.
Schrijfmachines voor morsesignalen! Voorzien van een normaal schrijfmachineklavier, behoeft men slechts de schrijfmachine te bespelen om mor
sesignalen de lucht in te sturen en hoe beter men typt, des te beter de
"vonkenboer" dan is! DL1EF, de ontwerper en bouwer van zo’n morseschrijver, de Keymaster, beweert dat men in Amerika met succes kinderen
van 3 en 4 jaar machine schrijven heeft geleerd. Dat belooft dus nog wat !
De ongetwijfeld vernuftig in elkaar gestoken Keymaster (waar is de key?),
is toch eigenlijk alleen maar een telex-machine, die morsesymbolen ge
bruikt voor informatie-overdracht. Het voordeel mag dan zijn, dat men geen
telexmachine nodig heeft om de signalen te lezen, maar als de opzet snel
heid was, welke telegrafist zal dan de signalen van de keymaster lezen,
wanneer deze met 400 aanslagen per minuut wordt bewerkt? Dat is toch
80 woorden per minuut. Nou, vooruit dan, 200 aanslagen per minuut.
Hoeveel telegrafisten kunnen deze snelheid feilloos nemen? En wat is
af ter all 200 aanslagen per minuut ?

klavier van
de morseschrijfmachine

Het apparaat bevat niet alleen de internationaal bekende tekens, maar ook
de voor het radioverkeer gebruikelijke afkortingen, zelfs een normale seinsleutel voor het afregelen van de zender (HaHal). In principe is het een
kleine computer, die echter geen echt geheugen bezit. Nog één vraag
blijft onbeantwoord, zegt de ontwerper, tenslotte na een bewonder ingswaardige uitleg van deze morse-schrijfmachine. "Hoe lang zal het nog
duren, voordat de schrijfmachine voor morsesignalen in Europa gemeen
goed zal zijn geworden?" Die vraag kan ik gedeeltelijk beantwoorden.
Nou, eigenlijk helemaal niet, maar ik kan er een kanttekening bij geven:
"Hoe lang het ook duurt, of hoe kort, we zullen de gebruikers van dit
apparaat of een soortgenoot nooit onder de telegrafisten rangschikken!

Maar broeders elbug-gebruikers, (volgens een oer-oude dictionaire
betekent bug: weegluis) er is nog redding voor U. Want dit is een onder
werp, waarover de geleerden het wel nooit eens zullen worden.
Ik geef dan ook graag het woord aan een man, die zijn sporen heeft verdiend
op zowel het hand-gereutel als het elbug-mechanisme. Jonny zal het U
allemaal vertellen, op de eerstkomende bladzijden, complete and
unabridged.
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JONNY NNY
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Mijn eerste kennismaking met de wereld van de telegrafie deed ik in 1948,
het jaar, waarin ik besliste marconist te worden. Men sprak toen nog veel
van "marconist” in plaats van "radio-telegrafist ”. Op de zeevaartschool
in Vlissingen, de De Ruyterschool, stonden ze dan, vastgeschroefd aan lange
tafels, onze "cokeskloppers". Grote koperen seinsleutels. De meeste leer
lingen hadden al vrij vlug zo hun eigen seinsleutel gekozen, waar ze bij voor
keur tijdens de seinlessen achter kropen. Dit bleek eigenlijk het begin te zijn
van de zilveren draad, die door het leven van elke echte telegrafist loopt.
De verbondenheid met zijn seinsleutel, de kritiek op zijn seinsleutel, zijn
losse pols, zijn stijve pols, zijn dag niet hebben, kortom, de telegrafist
en zijn seinsleutel is "wat". Een moeilijk te definiëren verbondenheid, die
de man zijn leven lang blijft achtervolgen. Je zou haast zeggen, dat er een
soort "link" bestaat tussen de man en zijn seinsleutel. Hij is er in ieder
geval altijd mee bezig. Daarom groeit deze link dan ook altijd uit naar een
soort overtuiging, die je de man nooit meer uit zijn hoofd praat.
Vandaag aan de dag heb je dan ook fervente cokeskloppers en even grote
aanhangers van het gilde der elbuggers. Iedere telegrafist zou een verhaal
kunnen schrijven over zijn leven met zijn seinsleutels. Ongetwijfeld zal dan
de lezer die eerder genoemde zilveren draad in al die verhalen er uit
kunnen halen. Ik zal nu proberen te gaan schetsen hoe het met mij en mijn
seinsleutels is vergaan en hoe ik er over denk.

Terug naar de koperen seinsleutels op de zeevaartschool. Volgens mij
waren daar uitermate rottige seinsleutels bij en die krengen moest je kost
wat kost mijden. Kwam je per ongeluk toch eens achter zo’n sleutel te
zitten, dan was je eigenlijk gedoemd voor zo'n lesuur om een voortdurende
strijd te moeten leveren met die "rotsleutel". Voor mij waren er op de zee
vaartschool een paar hele fijne sleutels; die klikten precies zoals ik dat wil
de en daar seinde ik naar mijn gevoel dan ook veel beter op. Aan het uiter
lijk van de seinsleutels was zoiets natuurlijk niet te zien. Het zat hem in het
gevoel, dat zo’n sleutel je gaf, als je daarmee aan het seinen was. Voor mij
is toen het zoeken begonnen naar de ideale seinsleutel, daarbij gevoelsmatig
geleid door allerlei factoren, zoals daar onder andere zijn, de wijze, waarop
de sleutel zich laat vasthouden, het gevoel dat de sleutel je geeft als je er mee
seint, de contactaf standen en de veer spanningen.
Mijn eerste experimenten met seinsleutels begonnen dan ook reeds tijdens
mijn opleiding. Zo stonden er op die lange tafels van de zeevaartschool in
Vlissingen enige hele fijne sleutels, waarmee ik uitstekende relaties onder
hield. Maar ook thuis stond een erg fijne sleutel; dat was een Juncker-seinsleutel. Met die sleutel werden de eerste qso's gemaakt tijdens mijn tweede
jaar op de zeevaartschool, onder de ’’call” die ik nu gelukkig nog steeds heb.
Maar toch waren er wel eens problemen en liep het niet lekker. Verder pro
beren met andere sleutels mislukte echter steeds en de Juncker won het uit
eindelijk steeds weer.
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-Juncker-

Voor een zacht prijsje kon ik in die tijd een zogenaamde "speedkey" op
de kop tikken. Tegenwoordig spreken we liever over de manipulator van een
elbug. Door zowel het linker als het rechtereontact te gebruiken voor punten
en strepen, kon je daarmee morsetekens vormen en omdat hiertoe minder
bewegingen gemaakt moeten worden dan bij een "recht-op-en-neer"-sleutel,
ligt het voor de hand, dat het tempo gemakkelijker kan worden opgeschroefd.
In die periode begon snelheid blijkbaar erg belangrijk te worden en het
zoeken werd dan ook voortgezet. Mijn seinleraar, Dhr. Glerum, had in die
dagen thuis een fijne, half-automatische seinsleutel staan, een "bug".
Eenvoudig was het niet, maar toch slaagde ik er in om zo'n bug te kopen.
De mijne was een Eddystone-type en kwam uit Engeland. Daar moest ik wel
een maand op wachten, maar toen het ding eenmaal in huis was heeft het me
erg veel plezier bezorgd. De nadelen, die deze bug naar mijn gevoel had,
wogen aanvankelijk niet zo zwaar, maar begonnen naarmate ik het ding langer
in huis had steeds zwaarder te wegen. Pogingen om deze bug lekker te
laten lopen hebben nooit tot het gewenste resultaat geleid. Maar goed, ik had
tenslotte een echte bug en dat was al heel wat. In die tijd maakte ik kennis
met PA0WZ uit Middelburg en die had een heuse elbug. Zelfgebouwd welis
waar, maar prima werkend. Het was een buizengeval; een dubbeltriode, een
gel ij Inrichter en een laagfrequentbuis zorgden voor de mogelijkheden en die
waren er genoeg. De multivibratorschakeling kon met behulp van een viertal
pot-meters helemaal in de knoppen worden gedraaid. Naar believen was
achtereenvolgens af te regelen, de snelheid, de punt- en streeplengte en de
tussenruimte. De mijne heeft, alhoewel zo goed mogelijk nagebouwd nooit
die hoogte van perfectie bereikt, als die van PA0WZ. Blijkbaar waren
er een paar variabele "constanten" in mijn ontwerp binnengeslopen, want
het apparaat moest voortdurend opnieuw in de knoppen worden gedraaid.
Zéér vele qso's zijn er in die dagen toch mee gedraaid, zoals op zondag
morgen met de, helaas overleden, meester seiner PA0LR. Het is deze fijne
amateur geweest, die bij mij de belangstelling voor elbugs heeft vergroot.
Hij streefde naar perfect seinschrijft en hij is er in die dagen met de toen
bestaande mogelijkheden erg dicht bij geweest. Kennelijk had PA0LR zijn
"zilveren draad" goed te pakken.
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Voor mij brak echter de tijd aan,
dat we geld moesten gaan verdienen.
Zowel de Juncker als de Eddystone
gingen mee naar zee. De al eerder
vermelde nadelen van de Eddystonebug traden echter op zee nog meer
op de voorgrond. Bij ruwe zee was
met het ding geen goed garen te
-Ik wil die ontvanger van 300 gulden, een spinnen.
Bijbel en twee buisjes aspirineNa een paar jaartjes kwamen we
terecht op de zogenaamde suiker”trade” tussen Cuba en New Orleans. En daar in New Orleans in Canalstreet
stonden ze dan te koop , de hele echte Vibroplex-bugs.
Op Cuba kreeg ik regelmatig bezoek van een telegrafist van een der kleine
plaatselijke radio-kuststations. De man zwierf rond mijn Eddystone heen
als een bij om de honing. Hij zal vast wel niet zo veel verdiend hebben,
want ik kon merken, dat de prijs hem pijn in zijn buik bezorgde. Maar tja,
ook deze man had die vreemde koorts te pakken en voor mij lokte Canalstreet.
De koop is op allebei de fronten uiteindelijk toch door gegaan. Ik vermoed,
dat die Cubaanse telegrafist net zo blij was met zijn Eddystone-bug als ik
met mijn Vibroplex Blue Racer. Want na de koop van de Eddystone was de
man in-geen-tijd van boord verdwenen. Hij is echter gelukkig toch nog vaak
aan boord terug geweest, maar in dat haventje had ik mijn Vibroplex altijd
in de kast staan!
/HAM EOUiPMt
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Die Vibroplex staat nu nog steeds hier bij mij thuis in de shack. Hij wordt
praktisch nooit meer gebruikt, maar is voor geen goud te koop. Het was
onder andere die Vibroplex, waarmee ik qso maakte met PCH, toen ik het
overlijdensbericht ontving van mijn eigen vader. Maar het is ook de sleutel,
waarmee ik vele verbindingen heb gemaakt, overal vanaf zee met vele kuststations en de herinneringen daaraan zijn zo talrijk, dat alleen daarom al
deze sleutel niet van de hand mag. De Vibroplex voldeed zeer goed en op
het zeetje geplaatst, dat wil zeggen rekening houdend met stampen en
slingeren van het schip, was er ook op ruwe zee goed mee te werken.
Om allerlei redenen ben ik tijdens mijn tien jaar op zee nooit tot het gebruik
van een el-bug overgegaan. Die redenen hadden niets uitstaande met mijn
belangstelling voor dit type sein sleutel, maar hielden meer verband met de
wisselende bedrijfsomstandigheden en de daarmee parallel lopende technische
eisen, die aan een sleutel gesteld zouden moeten worden. Buiten dat waren er
duidelijke bezwaren aan de zijde van de werkgever.
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Die waren er ook wel ten aanzien van het gebruik van een gewone bug, doch
het lag allemaal wat gemakkelijker. Geen elbugs dus in die periode. Die
kwamen er wel in de daarop volgende periode, waarin ik nu nog steeds
verkeer. Aan het varen kwam een eind en de amateur-hobby bloeide op.
Inmiddels zijn we aan de derde elbug toe en houden we het oog gericht op
nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, de zogenaamde keyboard-keyers.
Ze zullen net als de elbug klanten aan zich weten te binden.

Welke sleutel de telegrafist ook zal gebruiken, hij zal er mee bezig zijn
en er mee experimenteren. Alle voor- en tegenstanders ten spijt zal
iedere vorm van sleutelen zijn aanhangers hebben. Het zit de ware telegrafist
in het bloed, zoals de mode altijd de vrouw zal weten te boeien
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LE TON, QUI FAIT LA MUSIQUE.

Dit stukje gaat een teleurstelling voor U worden
"Alweer?” zult U vragen, "dit boekje zit vól met teleurstellingen!” .
En gelijkt hebt U. Dat scherpe antwoord had ik kunnen verwachten en dus
is het mijn eigen domme schuld. Dan moet ik zelf maar niet van die
opmerkingen maken. Jammer! Maar toch zal ik het vertellen, want ik moet
het kwijt.
De moeilijkheid zit hem hierin, dat ik U op slinkse wijze heb voorgespie
geld, dat U telegrafist kon worden door het morse-alfabet te leren opnemen
en de seinsleutel op dienovereenkomstige wijze op en neer te bewegen. En
dat is nu een typisch geval van jammer. Want dat is iemand onder valse
voorwendsels (upf) bij het neusorgaan nemen en met vaste greep "enjardineren" (om de tuin leiden). Want U bent nog lang geen vonkenboer, als U kunt
seinen en opnemen’ Of vonkenboerin natuurlijk, want die zijn er ook. Er
rest nog zo veel te leren en te begrijpen, dat de moed U dreigt te ontzinken
en U voelt er veel voor de rotsleutel aan de wekelijkse ophaaldienst mee te
geven.
Gaat Uw gang ! Geef mee dat ding, dan bent U van alle ellende af en kunt
U fijn telefonie gaan plegen! U bent toch geslaagd? Nou weg dan met die
sleutel!
Zo, die zijn af. We zijn nu nog met drie dwarskoppen blijven zitten, die
persé telegrafist(e) willen worden. We moeten alleen nog maar leren werken.
"Ho”, roept U, "is dat alles? Nou, dan is er geen man overboord, want
dat weten we al! En natuurlijk hebt U zich tijdens de seincursus al eens
verdiept in de vorm van een standaardbericht, U weet hoe U een oproep
plaatst, dat "de” "van” betekent dat de tekst van een bericht tussen scheidtekens moet (ja, ------------------------- ) en dat U niet en onder geen voorwaarde
"potverdikkeme" mag seinen op de band. Ja, dat weet U.
En mocht een van U drieën het toch nog allemaal vreemd voorkomen, dan
komt hij daar wel achter, als hij nu doorleest.
(weer verlaat er een het leslokaal en nog slechts vier fanatieke ogen zien
mij aan)
Er is nóg meer. En het moet een beetje subtiel voorgeschoteld worden,
want het vereist tact, gevoel, begrip, moed, beleid, trouwen een duffe geest
om het aan te voelen.
Als je nou geen vonkenboer op een persbureau wilt worden is het wel
bittere noodzaak je te realiseren, dat aan de "andere kant” van de lijn
net zo'n arme sloeber zit te ploeteren om de mededelingen tussen de qrm,
qsb, qrn, stofzuigers, TV, zyl en qrp’s door, te nemen of op zijn minst
te begrijpen, als je zelf bent. (Als iedereen dat in optima forma deed, kon
ik er hier een streep onder of een punt achter zetten. Streep of punt,
telegrafie is het einde!).
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Stel je dus in op je "tegenstander” en probeer hem te zien zitten achter
zijn setjes, zijn schrijfmachine en zijn logboek. Wat U ervaart, ervaart hij
ook! Wat U moeilijk vindt, vindt hij een probleem en hij heeft de pest aan
dezelfde dingen als U. Vermijd ze dan ook en U zult gaan voelen, dat U met
Uw tegenpost praat en niet alleen maar verbinding hebt.
Dat is allemaal gezapig geklets
en zegt U natuurlijk weinig. Het is
derhalve wenselijk de opgediende
wijsheden een tikkeltje te garneren.
Uiteraard zijn een grote hoeveelheid
gedragslijnen vastgelegd in de, wat
altijd zo heerlijk heet, de "vigerende
o
voorschriften". Deze voorschriften
zijn heel vaak zo volumineus gewor
den, doordat de ouwe jongens van de
sleutel hun ervaringen hebben door
gegeven aan de inktkoelies, die het
voorschrift samenstelden. Maar niet
alles is te omschrijven en het niet
-"weet je nou werkelijk niks anders
noembare geeft nou juist die ver
dan PA0XYZ roept CQ,
fijning aan het sleutelen, die er iets
PA0XYZ roept CQ, PAffXYZ,
gevoeligs van maakt. Het niet
PA0XYZ, PA0XYZ, PA0XYZ. . . .
noembare
Ik kan het ook niet per definitie omschrijven, maar alleen maar hopen, dat
U begrijpt wat er bedoeld wordt.
Ik ken een voorschrift, dat zegt, dat iedere 100 codegroepen de zendende
telegrafist B K moet geven om de ontvangende gelegenheid te geven navraag
te doen naar gemiste stukken en een nieuw formulier te pakken. Maar wat
wil het noodlot? De voorgeschreven formulieren om de codegroepen neer te
schrijven kunnen slechts 50 groepen bevatten. De nemer moet dus na iedere
50 groepen een nieuw formulier pakken, carbonnetje ertussen en eventueel
in de schrijfmachine draaien. Dat kost tijd en de seiner wéét dat uit eigen
ervaring. Het stempelt hem dan ook tot een goed vonkenboer, dat hij na 50
groepen: tuttut tuttut tuttut geeft, zolang tot hij weet, dat zijn tegenpost
klaar kan zijn.
Bij goede en storingsvrije verbindingen gaat men soms over tot het in
serie seinen van reeksen telegrammen, zonder, dat er tussendoor qsl
gegeven wordt of navraag hoeft te worden gedaan. Maar de telegrammen
moeten wel worden gelogd met tijden en dergelijke erbij. Wat doet nu de
snuggere, vakkundige vonkenboer? Na ieder telegram geeft hij even AS
en gaat dan langzaam verder met de nieuwe seinkop, tot hij weet, dat alles
gelogd en bijgeschreven kan zijn; dan gaat hij er weer sneller op los.
Dat is min of meer beroepsmatig.
Wanneer een amateur in een gezellig qso gewikkeld is met een cole
liefhebber, dan draait hij geen lange verhalen achter elkaar af, want hij
weet, dat in vele gevallen niets opgeschreven wordt en de ontvangende
maat op zijn geheugen vertrouwt. Na drie kwartier aan één stuk seinen
weet de nemer echt niet meer, wat het allemaal was en dan kan hij er
ook niet op antwoorden. Nee, de échte seint snel over en weer, zoals
in een gewoon gesprek, omdat hij begrijpt, dat de ander er-ook-weleens-wat wil seinen. Zo’n vlot heen en weer gaand qso is ook veel
levendiger.
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Je kunt de knokkels van je vingers afknagen, als je in een lang verhaal
één cruciaal woordje gemist hebt, dit even navraagt, en je krijgt dan het
hele verhaal, dat je al lang genomen hebt, opnieuw, omstandiger en
dikwijls langzamer voorgeschoteld, omdat de seiner dacht, dat je het niet
begrépen had. Generaties van telegrafisten hebben hier reeksen hart
infarcten, maagzweren en schizofrene verschijnselen van gekregen.
Dan heb je de qszetter! Vonkenboeren, vonkenburgers en vonkenbuitenlui!
Men zal U om dit aanwendsel mijden! De onverbeterlijke qszetter, de
tweemaal-seiner zonder enige noodzaak. Qsa 5! Qrk 5! Toch maar qsz!
Uw vrienden gaan met grote snelheid qsy, als ze U horen. Zeg niet, dat ik
niet gewaarschuwd heb.
De egocentrische sleutelaar! Dat is een figuur, die 20 minuten aaneen
gesloten over zichzelf seint, aansluitend gevolgd door qru, qrt fer
eten cul AR SK. Dan voel je je een beetje een zenuwarts, die de zoveelste
gestoorde patiënt heeft laten uithuilen
De qr(i)minalist! Dat is een figuur, die tijdens regelmatige qrm op Uw
vanzelfsprekende navraag niet beseft, dat hij de navraag in de qrm-loze
periode snel moet beantwoorden, maar denkt dat je zijn snelheid niet kunt
nemen en langzaam terugkomt met uitgebreide driemaal herhaalde roep
namen. Zodra hij aan het nagevraagde deel toe is, duikt de qrm weer op.
Geef de gevraagde gegevens snel, kort en in de storingloze intervallen!
Ik had eens een qso met een mede-amateur (nee, we noemen geen namen
of callsigns), waarbij veel qsb aanwezig was. Mede door zijn zwakke
signaal en de ook nog aanwezige qrm, miste ik alles, behalve de laatste
zin: "We zullen hem wel gauw tegenkomen op de band". Ik sein dus terug:
"Sri, om, alles gemist, behalve de laatste zin. Wie zullen we wel gauw
tegenkomen?". De om begint dan uitgebreid v'tjes te draaien en komt
met het hele verhaal opnieuw en weer onneembaar. Ik ben genoodzaakt
om weer terug te komen met:
"Sri, om, alles gemist. Antwoord nu eens kort: Wie zullen we wel gauw
tegenkomen?", waarop hij heel langzaam terugkomt, geen antwoord geeft
op mijn vraag, maar wel iedere keer zegt- "Cpy u fb".
Ik sein weer: "Om, niet langzamer seinen; daar verbeter je de condx niet
mee. Wie zullen we wel gauw tegenkomen?". Antwoord: "Ok, om, verder
nog een heel prettige dag. Ik vind langzaam seinen niet erg. Tks, 73 es
cuagn!".
"Volgende beklaagde, deurwaarder!" •
De CQ-automaat.
"Beklaagde, U wordt er van beschuldigd op 10 mei 1973 te 11. 30 gmt
gedurende 13 minuten CQ geseind te hebben, gevolgd door 2 maal Uw
roepnaam. Bekent U dit misdrijf ?".
"Jawel, Edelachtbare".
"Beseft U, beklaagde, dat het beter is korte oproepen te plaatsen, met
veelvuldig ingelaste luisterperioden, omdat anders Uw luisteraars,
ongeduldig geworden, verder draaien over de band en U CQ laten roepen
tot in der eeuwigheid, amen?".
"Jawel, Edelachtbare".
"Dan veroordeel ik U tot 24 uur onafgebroken CQ seinen met uitgeschakel
de zender. Hebt U nog iets te zeggen, beklaagde?"
"QRU, Edelachtbare".
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(tijdens dit verhoor is nog een sleutelridder-in-spé de leszaal uitgelopen.
Resteert één, de vrouwelijke.)
Er vindt even een korte plechtigheid plaats, tijdens welke de "vonkenboerpluim" wordt overhandigd aan de geharde seiner, die steeds woorden als
"ondefinieerbaar”, zeeeendeeieren en acid-aceto-salisilicum iets langzamer
en iets gespatieerde!’ seinde. De geharde seiner moest uit de koffiekamer ge
sleurd worden, waar hij aan een pilsje zat. Hulde!
Dan komt de redenaar tot zijn peroratie:
"Geacht lid van het telegrafistengilde!
Voorgaande uitspraakjes en toneeltjes waren niet bedoeld om U mijn wil
op te leggen of voor te kauwen hoe het moet. Zonder enige twijfel zult gij
in de toekomst Uw eigen stijl gaan ontwikkelen. Daartegen is geen enkel
bezwaar. Men zal U gaan kennen aan Uw manier van werken, aan Uw
"pootje", aan Uw taalgebruik. Maar er zijn grenzen. Ik heb al evenmin
de bedoeling gehad U een volledig beeld te geven van de ideale telegrafist,
maar ik heb wel getracht U er van te doordringen, dat het noodzakelijk is
Uw mede-vonkenboer te begrijpen; U in zijn positie in te denken.
Hoffelijkheid in het verkeer is een eerste vereiste! Als U een oproep met
15 woorden per minuut beantwoordt met 30, dan bent U beslist niet
hoffelijk. Denk U in, in de situatie! Interesseer U voor de ander en niet voor
Uzelf. Sein duidelijk en niet quasi-professioneel slordig. Laat een ander ook
eens aan
"Hallo, juffrouw, hallo!"
De spreker trekt zijn jas aan, wekt zijn eenzame "toehoorster" en ze gaan
samen een verbroederings/verzusteringspilsje drinken op de hoek.
Er was nog één rechtvaardige in Sodoma!
Maar ze was wel in slaap gevallen
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Wanneer men de sleutel indrukt gaat er anodestroom lopen door LI.
Hierdoor worden krachtlijnen opgewekt, die ook door L2 omvat worden.
Er loopt dan een stroom door L2 en dus ook door L3. Die induceert op
zijn beurt L4. Maar hierdoor verandert de roostervoorspanning. Dit
heeft weer een anodestroomverandering tot gevolg. . . .
U ziet het, er is niks aan.
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FLAUWVALLEN....
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Electro-Radio, het blad uit 1924^clat van geen ophouden weet, seint ons:

Iedere radio-amateur heeft wel eens het merkwaardige verschijnsel
waargenomen, dat b.v. tijdens een muziekuitvoering plotseling het geluid
door onverklaarbare oorzaken verdwijnt, om na enigen tijd even plotseling
weer onverzwakt terug te keeren.
Zeer karakteristiek noemen de Engelschen dit effect "fading", d.w.z.
flauwvallen. Dit verschijnsel doet zich niet voor bij de draadlooze telegrafie,
zodat het niet aan atmosferische golfweerstanden (b.v. in den wereldaether
ronddrijvende ionenbanken) geweten kan worden. Ook ligt de oorzaak niet in
de ontvangapparaten, daar het bij bijkans iederen ontvanger gelijkmatig
optreedt.
Evenmin kan de schuld bij den zender liggen, daar betrouwbare metingen
geleerd hebben, dat de uitzending in zóó hooge mate constant is, als tot
dusverre nog nooit in de machinetechniek bereikt werd. Velen hebben dan
. ook getracht van dit geheimzinnige verschijnsel een bevredigende verklaring
te geven.
In een der Duitsche bladen wijst Ir. Kappelmayer erop, dat bijna alle
telefoniezenders in de groote steden gelegen zijn. Nu liggen er boven Berlijn,
Londen, Birmingham, Glasgow enz. voortdurend reusachtige lagen van door
duizenden fabrieksschoorsteenen uitgeademden rook, die dichter of ijler zijn
en lager of hooger liggen, al naar gelang de weersgesteldheid is.
Nu weet men uit de theorie der gasantennen bij automobielen, dat dergelijke
roetgassen goede geleiders zijn, die evenzo werken als metalen ontvangantennen. Er hangt dus boven de groote steden op verschillende hoogten een
geleidende laag, die een groot deel der golven weerkaatst. Men kan zich
voorstellen, dat zelfs kleine zenders bij gunstige reflectiehoeken dikwijls
recordafstanden bereiken en dat een dicht bij de zender gelegen luisteraar
soms slechter ontvangt dan een ander, die veel verder verwijderd is.
Overigens zijn deze brekings- en weerkaatsingsverschijnselen op grootere
hoogten in de draadlooze telegrafie reeds lang bekend in verband met de
zogenaamde Heaviside-laag. Daar de rook zich op een hoogte van slechts
100 - 1000 meter boven de steden uitbreidt, zal hij juist invloed hebben op
de kortere golflengten, n. 1. die van 300 - 700 meter.
Bedenken wij dan, dat deze reusachtige holle spiegels bij het minste windje
hun dichtheid en samenstelling veranderen en daarmee dus ook hun spiegelend
vermogen, dat de groote rookbanken zich voortdurend verschuiven en dat ze
ten gevolge hunner verschillende dichtheid en zwaarte in voortdurende
beweging zijn, dan kan men begrijpen hoe onnoemelijk rijk aan variaties
de werking moet zijn, die daardoor teweeggebracht wordt.
De strekking van bovenstaande stellingname zullen we niet commentariëren;
wel even nog veronderstellen, dat "fading", het woord zelf, verwelken,
verleppen, verdwijnen, verflensen, verflauwen, verschieten, vergaan,
verzwakken, doen verwelken, van frisheid beroven en afmatten kan
betekenen, maar voorwaar niet: flauwvallen. Hier zat kennelijk een
Freudiaanse bespreking in met "fainting".

100

Aansluitend hierop het volgende bericht uit hetzelfde periodiek:
Op zeer heldere dagen vermindert, zooals bekend, zeer sterk de
duidelijkheid van radiosignalen, wellicht ten gevolge eener meerdere
ionisatie van de damp kring s lucht.
Het Londensche station 2LO heeft nu een reeks experimenten genomen
om te trachten, den invloed dezer storing te verminderen. Dit is vrij
goed gelukt door een vermeerdering der golflengten. Eene vermeerdering
van 369 tot 400 meter bracht de geluiden vrijwel op hetzelfde peil als eerst,
bij donkerder weer.

En héél merkwaardig volgt daarop onmiddellijk , alhoewel het verband
niet recht klaar is:

Het departement voor handelsscheepvaart van den "Board of Trade" te
Londen waarschuwt de draadlooze telegraphisten dat het noodsignaal
S. O. S. soms niet opgemerkt wordt op plaatsen met druk draadloos verkeer
of bij verre zeereizen op atmospherische storingen.
Om dit bezwaar te vermijden, stelt de Board of Trade voor, de "O"
in S. O.S. te accentueren, d.w.z. speciale kracht te leggen op de drie
lange stooten-------------- , die de "O" vormen in de Morse code. Dit zal,
naar gezegd wordt, oogenblikkelijk de aandacht trekken.
"Hoe accentueren?", vragen wij ons direct in alle bescheidenheid af.
"Harder op de sleutel drukken?".
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SECTIE STIEKUM

Julius Caesar was een slimme vogel.
Of zijn successen op het krijgstoneel hiervan het gevolg zijn is na zoveel
jaren moeilijk meer vast te stellen, maar mogelijk en zelfs waarschijnlijk
is het wel. Julius, slimme vogel dus, had de vervelende gewoonte om zijn
vijanden in het onwetende te laten omtrent zijn aanvalsplannen, iets wat
latere bevelhebbers van hem schijnen te hebben overgenomen. Om nou zijn
"Hoofdman over honderd" precies te laten exerceren, zoals hij het wilde,
moest Julius die hoofdman dat af en toe laten weten. Indoctrineren heet
dat tegenwoordig. En aangezien Cleopatra er op stond, dat Julius niet te
veel van huis was, moest dat indoctrineren dan maar schriftelijk gebeuren.
Maar jawel, de ordonnance met het briefje van zijn keizer op zak, wilde
nog wel eens in handen van loslopende vijanden vallen en dan lekte de zaak
natuurlijk uit, waardoor Julius weer een ander plan moest ontwerpen. Hij
zon derhalve op middelen om zijn vrije avonden veilig te stellen en, nog
steeds de slimme vogel zijnde, vond hij er iets op. Die koeriers bleven
op gezette tijden in vijandelijke handen vallen, daar was niks aan te doen,
maar hij kon wel zorgen, dat de informatie niet in handen van die vermale
dijde Bataven of Germanen zou vallen door het geschrevene voor hen onlees
baar, althans onverklaarbaar te maken. Hij sprak met zijn krijgsoversten
een bepaald systeem af om de letters van zijn legerorders door elkaar te
hutselen en zo ontstond een, wat wij nu zouden noemen, geheimschrift.
De hoofdman, voor wie de order bestemd was, hutselde in tegengestelde
zin en daar stond het bevel van zijn "oberste Kriegsherr" duidelijk leesbaar
voor hem. Die manier van letter verhaspeling is eeuwenlang in gebruik
gebleven en naar zijn geestelijke vader de "Caesar" genoemd. Nou ware dit
hier waarschijnlijk onvermeld gebleven, als niet telegrafie en cryptografie
zo nauw met elkaar verweven waren, want zie, Julius' vijanden waren er
niet lekker mee, door die verachte Romein in de maling te worden genomen
en zonnen op middelen om toch de bedoelingen van Caesar te doorgronden.
Reeds toen de eerste lekkere, vette koerier gekidnapt was, die hun lachend
het stuk met klaarblijkelijk nonsens overhandigde, zetten zij zich aan het
werk om uit te vogelen, wat daar wel in zou mogen staan. Voor het eerst
geconfronteerd met dit nieuwe vergeldingswapen, viel dat om de bliksem
niet mee en de Romeinsen zaten hen al in de nek, toen ze nog amper hun
potlood hadden bijgepunt.
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Claude Chappe, waar heb ik die naam meer gehoord, was een belezen
priester en had derhalve de weder
waardigheden van de Romeinse Impera
tor goed in het achterhoofd zitten. Toen
hij dan ook de tekens voor zijn semafoor
ontwierp, zorgde hij ervoor die alleen
aan de gebruikers bekend te stellen.
Maar ja, het geroddel is niet van de
lucht en al ras waren er meerdere, die
de seinen van Chappe konden meelezen.
ooo
Dat was, gezien het hoofdzakelijk
militaire gebruik van zijn semafoor in
zijn begindagen een ernstige handicap.
Voor civiele berichten was dat nog zo
erg niet. Dan komt Morse
-probeei' me niet in de maling
Die onbegrijpelijke tekens over een
probeer me niet in de ma
gesloten circuit was toch wel het top
ling te nemen! Je zou zelfs
punt van geheimschrijver ij. Vandaar
geen grid-dipper herkennen,
de naam Morse-CODE. Nu was de
als er een in je achterste beet’- machine om geheimschrift te produceren
misschien overbodig.
Want ene Jacob van Gelder was Chappe een eindweegs tegemoet gekomen,
door een boekje te publiceren over zijn semafoor en een codeermachine,
die in combinatie daarmee, gebruikt kon worden, getiteld:
-Ontwerp van de Telegraphe, zijnde eene opgave van drie onderscheidene
wijzen, waarop de Telegraphe van den Heere Chappe kan samengesteld
zijn. Benevens de beschrijving van een geheime Correspondentiemachiene, waardoor men geheime Briefwisseling houden kan, zodanig
ingericht, dat zij die de samenstelling, en het gebruik van die
machine niet kennen, nooit in staat zijn, om een Brief op die wijze
geschreven, te ontcijfferenAlstublieft! Of je een emmer leeggooit! En dat geval zou nu overbodig
worden door de vinding van Samuel? Dat bleek al snel een vergissing,
want draadjes konden eenvoudig worden afgetapt en klapperende relais
even gemakkelijk gelezen op het gehoor. De oplossing hiervoor leek
eenvoudig, Waarom niet zó snel geseind, dat de normale telegrafist het
niet kon nemen? De normale bovenste grens van de meeste telegrafisten
lag in de buurt van de 25 w.p.m. Zou men dus een automatische seingever
gebruiken, dan was onderschepping al wel erg onwaarschijnlijk.
Maar hoe dan aan de ontvangzijde, waar toch uiteindelijk het geseinde
moest worden gelezen? Hier zouden dan de tekens op een wasrol worden
opgenomen, die dan later langzaam kon worden afgedraaid. De Parlograaf!
De snel-morse-ontvanger van Wheatstone was onbruikbaar, door de vele
luchtstoringen, daar deze de signalen op een papierstrook registreerde.
Soms liet men hierbij drie telegrafisten tegelijk opnemen en de teksten
naderhand vergelijken. Omslachtig en kostbaar dus.
Toen het gebruik van de korte-golf gemeengoed was geworden, die
sterkere signalen produceerde, ging men om redenen van geheimhouding
weer over op het recorder-schrift, dat in de koptelefoon onneembaar was.
Dit eigenaardige schrift lazen de telegrafisten van de band af en tikten het
gelijk uit. Navragen en recu’s ging langzaam en hierdoor zag men het leuke
verschijnsel, dat een telegrafist met de koptelefoon op de band zat te lezen.
(Hij moest immers meeluisteren voor navragen e.d.) Dit bleek een
geweldige belasting voor de dienstdoende vonkenboer. ...

z
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Er kwamen daarna machinale bandvertalers, die het morse rechtstreeks
in drukletters omzetten, maar een grote vlucht hebben ze niet genomen,
omdat ze achterhaald werden door de typendruktelegraaf.

Wanneer we de samenstelling van het Morse-alfabet eens goed onder de
loupe nemen, valt het op, dat Samuel niet zo maar willekeurig te werk is
gegaan bij de toekenning van de morsesymbolen aan de 26 letters van het
alfabet. Zonder te beweren, dat hij uitgebreide tellingen heeft verricht om
vast te stellen, welke letters het meest voorkwamen, is toch wel enigszins
merkbaar, dat hij de frequentere letters de kortere tekens gaf, al klopte het
niet allemaal. Zo heeft de letter E, die in het Engels (en ook in het Neder
lands) het meest voorkomt het kortste teken gekregen om de snelheid van
seinen zo groot mogelijk te maken. Wanneer een willekeurige tekst genomen
wordt, in welke taal dan ook, dan zal er een zekere volgorde opgemerkt
worden, als men het aantal malen, dat een letter voorkomt, telt en op een
rijtje zet. Die volgorde zal voor elke taal uiteraard een andere zijn, maar
gebleken is, dat voor het Nederlands en het Engels vrijwel dezelfde volgorde
telt. Het omgekeerde is dan een voor de hand liggende zaak; als men het
aantal keren, dat een symbool voorkomt, kent is het een peules^hilletje
uit te maken, welke letter dat symbool dan voor moet stellen.
Deze wetenschap nu is het grondprincipe, waarop het ontcijferen van
geheimschriften berust. Ik zeg; het grondprincipe, want natuurlijk zijn
de tegenwoordige cryptosystemen zo geavanceerd en dikwijls op electronische manier verwerkt, dat met deze eenvoudige stelregel geen succes
kan worden behaald. Maar met de eerder aangehaalde "Caesar” ging het
prima! De letters E NI A R D T komen in de Nederlandse taal in de
weergegeven volgorde in aflopende mate voor. Omdat nu bij het Caesarsysteem de letters van een bericht volgens een tevoren afgesproken
sleutelwoord vervangen werden door steeds een andere letter; dezelfde
letter door dezelfde andere; hoefde men in de praktijk slechts de letters
van het vercijferde bericht te tellen, de meest voorkomende te vervangen
door de E, de daarop volgende door de N enzovoorts om de rest van het
bericht met vrij grote nauwkeurigheid te kunnen schatten. Natuurlijk zal
het in een bepaalde tekst kunnen voorkomen, dat de tweede letter niet de N,
maar bijvoorbeeld de I of de A zal zijn, maar dat zal dan een kwestie van
proberen worden, terwijl men ook grote steun kan hebben aan veel voor
komende bi- en tri-grammen in het Nederlands als daar zijn :
de, het, een, ver-, be-, sch, eren en noem zelf maar op. Wanneer men op
deze manier eenmaal een bericht ontcijferd had, kreeg men ook de beschik
king over het sleutelwoord, wat de vercijfering van de volgende berichten
volgens de zelfde sleutel tot een peuleschilletje maakte.
Men vercijferde een bericht als volgt:
Sleutelwoord b.v. : TELEGRAFIST; Uit dit sleutelwoord werden eerst de
letters gelicht, die voor de tweede maal voorkwamen, dus hier werd het:
TELGRAFIS. Achter dit woord werden dan de ontbrekende letters van het
alfabet toegevoegd:
TELGRAFISBCDHJKMNOPQUVWXYZ. Daaronder het normale:
Z YXWVUTSRQPONM LKJIHG F EDC B A.
Wat volgt is duidelijk; de T werd een Z, de E een Y en zo vervolgens.
Een kind kan de was doen. Natuurlijk kan men allerlei variaties aanbrengen
om het simpele systeem te wijzigen in een iets moeilijker te ontcijferen code,
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maar in de grond van de zaak, kan men elk systeem, dat berust op letter
verwisseling op de hiervoor beschreven eenvoudige wijze ontcijferen.
Het omzetten van teksten in een geheimschrift bleef het bezwaar mee
brengen, dat er naar verhouding te veel tijd mee gemoeid was; iets wat
niet zo bezwaarlijk was voor de commerciële wereld, doch voor het krijgs
bedrijf, in verband met de daar dikwijls voorkomende tijdnood, een grote
belemmering betekende. Zelfs Marconi begreep dit en probeerde in het
belang van de oorlogvoering een andere manier:

"Naar The Tribune uit Rome verneemt, heeft Senatore Marconi zijn
proeven omtrent het geheimhouden van draadlooze berichten met succes
voltooid. Reeds enkele malen deelden wij het een en ander omtrent deze
experimenten, waarvan het doel was, te trachten de draadlooze golven
niet meer naar alle zijden uit te zenden ("broadcast") maar ze als
stralenbundels in een bepaalde richting te emitteren.
Marconi deelt nu mede, dat de jongste proeven, waarbij berichten
van Engeland naar de Kaap Verdische Eilanden gezonden werden,
volkomen gelukt zijn.
Bewezen is, dat geen enkel station, zelfs als het zeer nabij de zöne
der gekanaliseerde stralen ligt, de berichten kan onderscheppen, zelfs
niet als het op dezelfde golflengte is ingesteld. De eenige stations, die
berichten zouden kunnen opvangen, zouden precies in de richting der
stralen gelegen moeten zijn. Indien een derde station met het zend
station en het ontvangstation in een rechte lijn ligt, dan is het echter
niet mogelijk te beletten, dat dit de berichten opvangt.
Ook is gebleken, dat met belangrijk minder energie volstaan
kan worden dan gewoonlijk voor dergelijke afstanden (2250 mijlen)
gebruikt wordt.
Zoodra Marconi naar Londen zal zijn teruggekeerd, zal hij zijn
proeven herhalen en dan zijn berichten naar Amerika zenden. Over
de methode, die hij volgde om tot het "kanaliseeren" der stralen te
komen, wenscht Marconi zich voorloopig nog niet nader uit te latenMaar het zwakke punt zat hier al direct in de nog aanwezige mogelijkheid
tot interceptie, zeker en des te meer toen er grotere afstanden overbrugd
moesten worden. Ook de "foto-telefoon" van Professor A.O. Rankine,
gebaseerd op berichtenoverbrenging door middel van licht en aanvankelijk
gezien als het systeem van de "absolute geheimhouding", ging mank aan
de te korte overbrengingsafstand.
Het enige middel wat overbleef waren codemachines, die voldoende
geheimhouding gaven en enigszins aan het tijdsbezwaar tegemoet kwamen.
Men moest weliswaar aan zend- en ontvangzijde dezelfde machines hebben
met een identieke instelling, maar dat was bij onderlinge afspraak te
regelen. Tientallen apparaten zijn hiervoor in de loop der tijd ontwikkeld,
de een al ingewikkelder en vernuftiger dan de andere. Maar dezelfde
tendens, die Jules Verne al beschreef in zijn "Reis naar de Maan" was
hierbij te bespeuren. De club, die iedere keer een nieuwe "ondoordringbare"
staalplaat vervaardigde in Verne's boek, werd even veel malen overtroefd
door de projectielenontwerpers, die er weer een nieuwe kogel bijhaalden om
door de plaat te schieten; waarop er weer een betere en hardere plaat werd
uitgevonden en de kogeljongens weer een beter projectiel enzovoorts
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Ieder nieuw codesysteem had zwakke plekken, waarvoor de cryptoanalisten een bijzonder fijne neus bleken te hebben.
Op het gebied van de analyse, de ontcijfering zijn bijzonder knappe
staaltjes van geduld, uithoudingsvermogen en vernuft getoond. Moest
Engeland in de eerste wereldoorlog het gebruik van code-telegrammen op
de kabel nog verbieden om de Duitse handelsbelangen te schaden, (de kabel
liep via Nederland over Engeland), in de tweede wereldbrand was de
berichtenwisseling in code een welkome bron van informatie voor de
vijandelijke crypto-analisten. De diplomatieke code, die de Russische
regering hanteerde voor correspondentie met zijn gezant in Berlijn was
door de Duitsers gebroken, die er dan ook een gretig gebruik van maakten
bij hun onderhandelingen, die aan het Duits-Russische verdrag vooraf
gingen. De Japanse zogenaamde "blauwe code" was voor de Amerikanen
gesneden koek. De Amerikanen wisten al lang vóór Pearl Harbour dat de
Jappen zouden aanvallen. Jammer genoeg stond in het codetelegram niet
wétór.
Nu, in de tijd van de computor en andere electronische spitsvondigheden,
denkt men het ideaal van de onbreekbare code dicht benaderd te hebben.
Maar ook de tegenstander heeft hoogontwikkelde apparatuur om een code
te breken....
Tot slot van dit "geheime"relaas, een voorbeeld van een bericht, zoals
dat doorgaans over radio of telex de lucht in gaat.

PCLS
de DFGH NR 23
R 221009z Oct 73
GR62
BT
SPARK NVFZV TJYVQ VXQSF EAYEF
TSRNF VXQMF OVNVM JGRNT MPFFV
YXFRB PVTVX MGQEG LEMGF OVUKV
WVXVX EAMVF NYVVV XZYEQ MONVG
MGIQX SFEET KBWAB XXMVF SKKVR
YQVGA YOVJS WWVKB WFVUT VWVXR
JSJSS TQVJV FNYQV ZSXKV FFVTP
TVHEV XFMVO SSFXY YTQVJ VVGFV
NSXQU VDVTW FVOVN VMJGR NTMPF
VXFYR NDVKY IIQIT YUVVF FEYYW
XYOVZ VXNVF OVUTE MWFVG KVEFV
KDYYT QFVZM XQVXI QZTSS OFVWV
XSSVS SPARK
BT
C 20 MONVF
K
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SCHILDWACHT VAN FRANKRIJK.
Weinig zal Gustave Eiffel vermoed hebben, dat zijn inzending op de prijs
vraag vooi' een bouwwerk ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van
1889 uit 700 ontwerpen zou worden uitverkoren. De 53-jarige had veel
illustere bouwwerken op zijn naam staan, maar de grote hoofdletter A zou
dan zijn naam voorgoed vestigen.

i NI £U WU/W5NACHT 192.4
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Maar natuurlijk was niet iedereen er even gelukkig mee. Hoe zou het ook.
Schrijvers, schilders, beeldhouwers en architecten schreven vlammende
protesten tegen de oprichting van dat zinloze, monsterlijke bouwsel in het
hart van hun geliefde stad. Uitdrukkingen als "arrogant stuk ijzerwerk",
"schandelijk skelet" en "alleenstaande zetpil" waren ongetwijfeld goede
vondsten, maar ze zagen allemaal over het hoofd, dat het niet de bedoeling
was om schoonheid te scheppen, maar om reclame te maken voor Frankrijk,
zijn industrie en zijn wil om de nederlaag van 1870 te vergeten.
Het bouwen ging door. .. Op 30 maart 1889 werd de laatste klinknagel
ingehamerd en had Frankrijk een vlaggemast van 300 meter en 65
centimeter. En toen ging het bouwwerk voor het publiek open. Onder de
eerste bezoekers, die met duizenden toestroomden, noteren we OM
Thomas Alva Edison. De alleenstaande zetpil bleek een financieel succes.
Aan het eind van 1889 had Eiffel er driekwart van de bouwkosten uit.
Volgens zijn contract moest hij de toren 20 jaar exploiteren.
Maar magerder jaren waren in het verschiet, want na de wereldtentoon
stelling liep het bezoek drastisch terug. De critiek vlamde weer op. Maar
dan komt Eiffel op het idee de toren te gebruiken voor experimenten met
draadloze telegrafie, en hij weetGustave Ferrié voor zijn plan te interes
seren. De telegrafie zou voor militaire doeleinden gebruikt worden, en
als echt patriot stelde Eiffel de toren ter beschikking, mits hij mocht
deelnemen in het garantiesyndicaat.
Ferriés experimenten werden een groot succes. In 1904 was hij in
contact met legerposten op een afstand van 400 kilometer en in de Marok
kaanse campagne van 1908 verzorgde hij voor het hoofdkwartier de
verbinding met het oorlogsterrein. In september 1914 onderschepte zijn
station de Duitse legerorder om Parijs vanuit het zuidoosten aan te vallen.
Hierdoor gewaarschuwd, kon Joseph-Simon Galliéni, de militaire bevel
hebber van Parijs, die aanval pareren in de eerste slag aan de Marne.
Jusserand gaf de toren de naam "Schildwacht van Frankrijk".
Op 14 juni 1940 valt de toren in handen van de Nazi’s, geheel onge
schonden op de radio-installatie na, die door het bedienend personeel op
eigen gezag vernietigd was, maar op 25 augustus 1944, sprint een Franse
soldaat naar het hoogste platform om de driekleur opnieuw te hijsen.
Er is nog een andere "Tour" in Frankrijk, die publiek trekt en een
beetje verwantschap heeft met de telegrafie. Wanneer "les geants de la
route" hun jaarlijkse sportprestatie leveren, moeten ze soms hun zweet
druppels laten op de hellingen van een heuvel, met de luisterrijke naam
van "Col de Télégraphe", waar eens Chappe met zijn semafoor gebruik
van maakte om zijn berichten naar Parijs via andere hoge punten in het
Franse landschap door te seinen.
De telegrafie heeft altijd al graag gerust aan de welgevulde boezem
van Marianne.
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KRUISPEILINGEN
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Toch wel vermeldenswaard zijn de feiten omtrent plaatsbepaling op zee
door middel van telegrafie, waarvan al in de twintiger jaren een druk
gebruik werd gemaakt.
Wanneer om redenen van meteorologische of andere aard, de kap te in
van een schip geen bestek kan nemen volgens de gebruikelijke methode
van waarneming van de stand der hemellichamen, zal de draadloze tele
grafie hem een welkome hulp zijn. Ook kan de gezagvoerder twijfelen
aan zijn astronomisch bestek en voor alle zekerheid zijn berekeningen
toetsen met behulp van plaatsbepaling op telegrafische wijze. De altijd
aanwezige Telegraaf uit 1924 zegt hier over :
In beide gevallen roept hij met de draadlooze scheepsinstallatie het
naastbijzijnde kustpeilstation op en vraagt naar zijn positie. Kuststation
A verzoekt het schip dan gedurende één minuut een bepaald seinteeken
af te zenden en stelt aan het hooren van die seinteekens vast, uit welke
richting de teekens het krachtigst aankomen. Een op nauwkeurig bekende
afstand van het kuststation A gelegen peilstation B doet daarna hetzelfde.
Beide kuststations stellen den hoek vast, die de richting van het sterkste
geluid maakt met de lijn, die beide kuststations verbindt. Met de basis
en de twee hoeken aldus gegeven is de driehoek te concluderen, in welke
top zich het schip bevindt. Het hoofdpeilstation doet dit en rapporteert
zijn bevindingen aan het schip. De nauwkeurigheid dezer draadlooze
bestekken beweegt zich binnen 2 graden.
Een geheel nieuwe toepassing van "Radio'' bij de scheepvaart is
echter de draadlooze vuurtoren. Op 't eiland Inch Keit in de Firth of
Forth is onlangs een zeer belangrijke draadlooze installatie in gebruik
genomen, die de schepen in staat stelt te koersen op de onzichtbare
stralen - het klinkt erg paradoxaal - van een samenstel van loodrecht op
elkaar geconstrueerde draadramen, die in langzaam ronddraaiende
beweging worden gehouden.
Een sterk gerichte draadlooze "stralenbundel" zendt een bepaald morseteeken uit op iedere twee streken van het kompas. Voor dit doel wordt de
in de zendtechniek ongekend korte golflengte van 6 meter gebruikt, waar
aan voornamelijk de sterke richtwerking is toe te schrijven. Bij dergelijke
korte golven is men n. 1. in staat het samenstel van draadramen als reflector
in te richten. Uit het teeken, dat het schip (met een speciale, van de
scheepsinstallatie onafhankelijke ontvang inrichting) opvangt, kan het in
een ogenblik zijn positie ten opzichte van den Radio-vuurtoren vaststellen.
Bij mist en andere gevallen van "slecht zicht" zal de radio-stralenbundel den zeeman kunnen loodsen en betrouwbaar de plaats vervangen van
"the light that failed". Een tweede installatie is thans in aanbouw in de
nabijheid van den "echten" vuurtoren op het South Foreland.
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Hier eindigt de Telegraaf, de krant, die ons, alleen om zijn naam al, zo
na aan het hart ligt. Het hoeft geen nader betoog, dat de inrichting op South
Foreland werd verzorgd door de Marconi-maatschappij. Er waren op de
Engelse kust stations met richtingzoekers, die tegen een tarief van vijf
shilling alle verkrijgbare inlichtingen aan schepen, omtrent hun positie,
verschaften, maar de meeste kapiteins gaven de voorkeur aan een eigen
installatie, omdat zij daarmee op ieder station konden afstellen. In die tijd
waren reeds zo’n zeventig schepen, vooral op de Atlantische routes, in het
bezit van de richtingzoekers en de Majestic kon tijdens een dichte mist
voortdurend haar ligging ten opzichte van de Amerikaanse kuststations
bepalen.
In die dagen is het ook geschied, dat een Noorse boot, in nood verkerend,
een SOS uitzond, compleet met positie. Een ander schip, met richtingzoeker
uitgerust, ving dit noodsein op, maar constateerde dat de gegeven positie
niet klopte met de uitkomsten van hun richtingzoeker. Ze stoomde op in de
richting, van waaruit de signalen kwamen. De bemanning van het in nood
verkerend schip werd gered. Zes andere schepen, die eveneens het SOS
hadden opgevangen, voeren naar de opgegeven positie en zochten tever
geefs
Een anecdote uit veel later jaren, vertelt dat een jonge adelborst aan
boord van een Harer Majesteits oorlogsbodems bij wijze van examen op
dracht kreeg de positie van het schip te bepalen, zonder gebruik te maken
van electronische hulpmiddelen.
Als hij na twee uur zwoegen zich meldt bij de kapitein en hem zijn
berekeningen overhandigt, kijkt deze lang naar zijn werkstuk en kijkt
dan de adelborst vol ontzag aan.
"Ontdoe je van je schoeisel, mijn jongen, want wij bevinden ons op
Heilige grond. Volgens jouw berekeningen zitten we in de Hof van Gethsémané. ”
De adelborst schijnt het later toch nog tot Schout-bij-Nacht gebracht te
hebben; zonder electronische hulp... .
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RAAR MAAR WAAR.

Ja, sterke verhalen! Het zou waarschijnlijk nodig zijn, een apart geschrift
van enkele honderden pagina's te nemen om er een algeheel overzicht van te
geven. Maar nu we toch even bezig waren kan het geen kwaad er een paar van
te geven.
Het verhaal schijnt afkomstig te zijn van PA0GF . Een verwoed amateur
was door de tand des tijds gezegend met het kostbare, maar toch niet
benijdenswaardige bezit van een mooi stel gouden tanden. Het noodlot wilde,
dat hij ook nog een gezegend telegrafist was. Dat kan moeilijk anders, want
die zijn allemaal gezegend.
Wanneer deze dubbel-gezegende OM nu bezig was het voorwerp van zijn
liefde (de seinsleutel) te bespelen, dan kon hij door de electro-magnetische
veldwerking van het zendgebeuren het rythme van de morsetekens in zijn
gouden tanden voelen. Ja, ook als iemand anders zijn sleutel handteerde
en hij verder van zijn zender verwijderd was, voelde die knaap, dat er
geseind werd. Of hij het ook kon nemen, vertelt de historie niet, maar het
lijkt me zo, dat dat dan ook mogelijk geweest moet zijn.
Jammer, dat deze OM te laat geboren is, want hij had echt schatrijk
kunnen worden bij de geheime dienst om vijandelijke zenders op te sporen.
Al dat gedoe met peilwagens zou overbodig geweest zijn ! Je jaagt zo iemand
gewoon met gezwinde pas de straten door en de piraten gaan stuk voor stuk
de kast in.
Misschien iets voor de opsporingsdienst van de PTT? Succes verzekerd!
En rasverteller PA0NNY, (ja, dezelfde) die TVIhadmet zijn 2-meter-set,
al schijnt het echt gebeurd te zijn. PAÖNNY is goed van opsporen, dat moet
U van me aannemen ! Doch dit geval ging verre boven zijn pet. Merkwaardig
was, en dat zette hem uiteindelijk op het goede spoor, dat het alleen op zijn
eigen TV-set bleek te zijn, dus moest het binnenshuis te vinden zijn.
Tegelijk met het televisie-gebeuren trad tevens statische regen op ! Dit was
te gek !
En zonder mankeren bracht zijn mannelijke intuitie hem in de juiste
richting. De verschijnselen deden zich alleen voor als zijn dochter met een
electrische trein speelde. Toen was het probleem gauw uit de wikkels. De
statische regen werd veroorzaakt door de vonkjes van de treinstellen en de
met plastic geïsoleerde rails fungeerden als 2 meter dipool, die het signaal
keurig opvingen en doorspeelden naar het kijkkastje. Dit soort storing zal in
de nog uit te geven handboeken geregistreerd worden als MSOI; (Modelspoorweg-overdrachts-inteferentie).

Frans, ON4IM, kan er ook wat van ! Hij scheepte ons op met de Hitchcockthriller van de gillende xyl, die zonder voorafgaande waarschuwing de lampen
in huis 's nachts ziet oplichten en weer uitdoven. Ze leek verzeild in een spi
ritistische séance, maar het raadsel werd gauw verklaard door haar OM, die
snel vast stelde, dat OSA op hun antenne HF introduceerde en zo voor gratis
verl ichting zorgde.
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We kennen de hams, die op een gordijnrail met Amerika werken; we
kennen hem, die hetzelfde doen op de spiraalmatras van hun opklapbed in de
shack; ik heb zelf de versterker gehoord, die speelde en goed verstaanbaar
met zo’n oud grammofoontje uit Oma's dagen, maar dat ook deed, als er
geen luidspreker of koptelefoon in zat; we kennen stemmen uit stankafsluiters
van gootstenen. En niemand, die zegt, dat het nietwaar of zelfs maar over
dreven zou zijn. Er gebeuren wonderlijke dingen. Nog een echt gebeurd sterk
verhaal voor amateurs en liefhebbers met een experimentele rode draad door
hun gemoed.
Uit de Engelse oorlogspraktijk, opgedaan in die liefelijke eerste wereld
oorlog is zonneklaar gebleken, dat bomen het crème de la crème zijn voor
de antennespecialisten. Men moet daartoe wel de boom in ! De ontvangtoes
tellen werden voor dit doel tussen een zo hoog mogelijk in een boom geslagen
spijker en een klein onder dezelfde boom gespannen draadnet aangebracht.
In plaats van het draadnet kon men ook draden stralen vormig rond het onder
einde van de boom in de grond ingraven. Bij een proef, die toen buitengewoon
goed slaagde, dreef men in een tien meter hoge boom koperen spijkers in op
verschillende hoogten. De toen verrichte metingen toonden zonneklaar aan,
dat de ontvangst verbeterde met de hoogte, waarop een spijker was ingedreven.
Zeer praktisch bleek ook de verbinding van boomantennes met raamantennes.
Bij zo’n verbinding was de ontvangst zelfs uitstekend te noemen.
Het grote voordeel van bomen als antennes lijkt mij, dat de ontvangst ieder
jaar beter wordt !

Het stokoude verhaal, nog stammend uit de beginperiode van het morsegedoe Een jong vonkenboertje, met enorm veel babbels en poeha,
uiteraard gekoppeld aan een enorm verpeste pols, deed dienst op een gras
veldje. In die dagen was dat dan nog een vliegveld. Aangezien zijn hand van
seinen nou niet direct bevorderlijk was voor de neembaarheid van zijn tekens,
werd hem veelvuldig QRS naar het hoofd geslingerd, in de hoop, dat het dan
misschien iets beter zou gaan. Niets hielp. Doch op een kwade dag kreeg hij tot
zijn enorme verbazing: QRQ QRQ TOF TOF toegespeeld, wat hem erg veel
genoegen deed. Het zal je dan toch maar gezegd worden, dat je hand van seinen
tof is ! Zijn bravoure en inbeelding bereikte het culminatiepunt. Zijn succesvol
optreden zo quasi langs-de-neus-weg vertellend tegen de collega’s, werd hem
echter ook dit laatste vleugje illusie wreed ontrukt. Met veel leedvermaak, zei
een van de wat oudere sleutelfiguren:
"Zo. TOF. Dat is nou niet zo best !"
"Oh, nee? En waarom dan wel niet ?
"Omdat het betekent: Je seint beroerd. Try Other Foot"
Hard gelach onder de aanwezigen en hard gelag voor de verblufte bluffer.
Zoals gezegd, honderden verhalen zijn er, misschien meer
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O eindloos ruischen van mijn ontvanger,
Waar heb ik dat geluid toch meer gehoord ?
Was het soms aan de zeekust van Cayenne ?
Waar ik als déporté zat voor dubbele moord !
Of is het, volgens Darwins theorie,
Het boomgeruisch, millioenen jaren reeds verstomd,
Dat, eens door chimpansé en slingeraap gehoord,
Langs het onderbewustzijn thans tot mij komt ?
Neen, ’k weet het al, 't was dien fatalen nacht,
Dat ’k haar mijn levensvraag zou doen,
En
een rechtsche opstoot kreeg
In plaats van mijn eerste zoen !
Terneuzen, Aug. '36

PA0SS
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SNELHEIDSDUIVELS

Het schijnt in de rijke carrière van Thomas Alva Edison eens gebeurd
te zijn, dat hij als nieuweling tewerkgesteld op een grote bank, door zijn
oudere collegae op de proef werd gesteld, om zijn vaardigheid als tele
grafist te testen. Een van de oudere telegrafisten stelde de tegenpost op
de hoogte van wat ze van plan waren en gaf toen de sleutel over aan Tom.
Tom gaat nietsvermoedend zitten en de tegenpost begint zijn bericht te
spuien, terwijl Tom rustig de band leest en vertaalt in leesbaar schrift.
Het volgende bericht gaat iets sneller omdat Tom geen enkele moeilijkheid
blijkt te hebben. De oudere telegrafisten kijken lachend toe, maar Edison
heeft geen tijd om op te kijken. Weer sneller gaat het, en Toms potlood
vliegt over het papier. Dan legt de tegenpost er nog een schepje boven op,
maar Tom geeft geen krimp. De lach verdwijnt van de gezichten van de
toekijkende telegrafisten. Tom merkt de vreemde stilte ineens en
begrijpt plotseling de toedracht van de zaak. Rustig gooit hij de sleutel
om en seint naar de snelheidsmaniak aan de andere kant: "Doe er eens
iets aan, vriend ! Kunt U niet iets vlugger ?”
Hij was gelijk geaccepteerd. ..
Snel seinen is al praktisch vanaf de begindagen van de morse-beoefening
een onverbreekbaar deel van de beroepstrots van de telegrafist; en
beroepstrots hebben ze ! Natuurlijk zal niemand het in zijn hoofd halen
neer te zien op een langzame broeder, want we hebben het allen moeten
leren, maar wanneer je met het losse polsje er zo'n slordige 40 woorden
uit kunt vonken, dan mag je zo af en toe de duim wel eens in het armgat
van je vest steken en zelfvoldaan rondblikken.
Snelheid was niet alleen een kwestie van prestatiezucht, maar de
diensten eisten ook een grotere snelheid. Voor een groot deel werd dit
ondervangen door automatische seinapparatuur, maar nog té veel moest
met de hand worden afgedaan, zodat een vlotte seiner vele voordelen
bood.
Was men in den beginne nog aangewezen op de maximum snelheid, die
een morseschrijver om mechanische redenen kon halen, (men vond toen 12
Él 14 woorden per minuut de top), toen de radiotelegrafie in zwang was,
bleek voor de meeste beoefenaars de grens van hun kunnen te liggen zo in
de buurt van de 25 wpm, althans op de gewone hand sleutel. Uitzonderingen
haalden de 30, maar die waren als eenling van weinig praktische waarde.
Bij het opnemen bleken er zo goed als geen grenzen te zijn. Wanneer
men maar voldoende oefende in het nemen van grotere snelheden ging de
rest vanzelf. Maar helaas, ook hier was de grens voor het merendeel 35
tot 40 woorden per minuut. Daarnaast ontstonden voor een groot deel van
de vonkenboeren moeilijkheden in het opschrijven van het gehoorde. Je
kreeg het niet meer bijgepend ! De komst van de schrijfmachine stimuleer
de dit weer iets, maar veel verbeterde de opnamecapaciteit niet. Met de
komst van de typendruktelegraaf vervielen als bij toverslag alle snelheidseisen, die er aan de telegrafist werden gesteld. Trouwens, er bleek al
gauw, dat de tijdswinst, die men kon maken met sneller seinen, wel zeer
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miniem was voor een verschil van 10 woorden. En dit werd dikwijls nog
volkomen teniet gedaan, door de veelal uit grotere snelheden voortvloeiende
navragen, die de ontvangende telegrafist moest doen.
Dat neemt overigens allemaal niet weg, dat het voor de morse-man toch
een zaak van gewicht is gebleven om met een zekere snelheid te seinen en
te nemen. Vooral toen de "bug" zijn intrede deed, konden de snelheids
duivels hun krachten gaan beproeven en hun lusten botvieren. Er kwamen
clubs voor snelseiners, waarvan men alleen lid kon worden als men een
bepaalde snelheid (bv. 40 wpm) kon seinen en nemen. De radioamateur verenigingen gaven certificaten uit, die konden aantonen, dat men een
bepaalde snelheid kon nemen; meestal in goed vertrouwen en rekenend op
de gegroeide hamspirit, want het was natuurlijk mogelijk de tekst op een
recorder van de radio op te nemen en deze later langzaam af te draaien.
In Nederland wordt jaarlijks de "zilveren seinsleutel" als prijs uitgereikt
aan de zendamateur, die bewezen heeft snel, maar vooral foutloos te
kunnen seinen en opnemen. Voor de tweede wereldoorlog werden er regel
matig wedstrijden gehouden in het opnemen. In Amerika was er een
instituut, dat de telegrafisten trainde, die hun opnamesnelheid wilden
vergroten en uit de resultaten, die dit instituut boekte, blijkt dan toch ook
weer zonneklaar, dat een zekere aanleg voor de grotere snelheden wel on
ontbeerlijk is. Het was namelijk iedere keer dezelfde, die met de kampioenspluimen ging strijken; een zekere Ted McElroy. Interessant is het uit de
regelmatige publicaties hierover in QST, het Amerikaanse amateurblad,
de vorderingen van McElroy te volgen. Oefening was dus ook wel nodig.
In 1932 doet Ted het nog rustigjes aan met 55 woorden per minuut en twee
jaar later heeft hij er nog maar ij woord per minuut bij. Maar dan gaat
Ted er driftig tegen aan leunen, want 1937 laat hem zien op een snelheid
van 69 woorden per minuut. En in Ashville 1939 haalt hij de top van 72, 5
wpm, een verbijsterend record, dat nooit gebroken, ja zelfs nooit geëven
aard is. Het geheim van de kampioenen is, behalve de meer dan Spartaanse
training, die ze zich getroosten, om met schrijven of typen steeds een
seconde achter te blijven bij de geseinde tekst. Velen zijn bang om ook maar
één seconde hun aandacht te laten verslappen, waardoor ze gespannen
en zelfs de volgende, nog niet geseinde letter, al anticiperen. Blijkt de
verwachte dan anders uit te vallen, dan is men éven in verwarring en mist
men de met grote snelheid volgende tekens.
En dan komen de onvermijdelijke verhalen los... Een old-timer herinnert
zich McElroy, die met één hand een glas water inschenkt, lacht en onderwijl
met de andere hand de schrijfmachine bespeelt met vijftig woorden per minuut.
Een al wat oudere man, een OM dus, moest in het voormalige NederlandsIndië iedere dag de nieuwsberichten in morse opnemen. Troost zoekend in
zijn pijp, voldeed hij trouw zijn plicht, met het grootste gemak 50 wpm uit
zijn schrijfmachine ratelend, ondertussen slobberend aan zijn pijp. Zoals
iedere pijproker weet heeft men voor één gevulde pijp zo om en nabij twee
doosjes lucifers nodig, om er iedere keer weer de brand in te steken, als
het spaarzame vuur in de kop door het neersijpelend speeksel voor de zoveel
ste keer is gedoofd. Was dit weer eens nodig, dan stopte de man met tikken,
stak doodbedaard de brand er weer in en was dan een paar regels achter met
nemen. Maar met een explosie op de schrijfmachine roffelde hij de achter
stand iedere keer weer bij en vervolgde dan rustig in het oude tempo.
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Aan de waarheid wordt getwijfeld, maar waarom zou het niet? We kennen ze
toch, die mannetjesputters, die geen letter missen van hetgeen er hun wordt
toegeseind.
Misschien iets geloofwaardiger is de
geschiedenis van de UNO telegrafist, die
persberichten in duplo moest nemen en
na elk vol velletje, het papier uit de
schrijfmachine draaide, twee nieuwe
formulieren nam, een carbonnetje er
tussen drapeerde en dan, net als de
pijproker, het gemiste in snel tempo
bijtikte.. . .

De verhalen daargelaten; iedere vonkenboer kan met regelmatige oefening zijn
neemcapaciteit opvoeren, ook al is het
beslist niet nodig het record van Ted McElroy te breken. Voor hen, die dit
be-ogen is er een machtig hulpmiddel in het Persbericht voor Zeevarenden,
dat driemaal daags door PCH wordt uitgezonden met een snelheid van zo'n
20 woorden per minuut en wel om 0920 uur op 17103,2 en 22575 kcs,
vervolgens om 1720 uur op 8622, 12966, 17103,2, 4250 en 22575 kcs en
tenslotte te 2120 uur op 8622, 12966, 17103,2 en 4250 kcs. De tekst mag
echter uitsluitend als oefenmateriaal gebruikt worden en nooit of te nimmer
worden verspreid.
De mogelijkheid om grotere snelheden te beoefenen, zijn er te kust en te
keur, waarbij men, als men over de band draait op zoek naar snelheids
duivels, iedere keer weer verbaasd staat, dat morse nog zo'n veelvuldige
toepassing vindt.

~ QRQ...

En tot slot: Geneer U niet, om tijdens een verbinding QRS te geven.
Er is altijd baas boven baas !
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AMATEURS EN HUN CALL

LL

Is 't soms voor Lieve Liesje dat zijn hart
In Lichter Laaie staat ?
En is zijn meest geliefkoosde Liebes-Lied
Een lied in drie-kwarts maat ?
Is 't soms de call van Linke-Loetje
Een Laden-Lichter van zijn vak ?
Of woont hij in het Linden-Laantje
Vier-hoog-achter-onder- ’t-dak ?

Wat ook nog moge lijk is
Bedacht ik gister;
Wie weet is hij niet
Lord Li ster ! !

SA

Is ’t een Slinger-Aap, die in ’t Haagsche Bosch
zijn kost verdient met Sinaas-Appelen plukken ?
Of is't de groote filmster met haar Sex-Appeal
Uit: "Schele Antje wordt nu Miss Molukken" !
Heeft hij soms in een Société Anonyme,
Zijn gave guldens verloren ?
Of is het mogelijk dat hij tot
Een Sturm-Abteilung zou behooren ?
Als 'k ooit een Smokkel-Auto controleer,
Zwaar afgeladen met Amerikaansche pitten,
En de chauffeur fluistert me: Salem Aleikum toe,
Zou ’k 't vrachtje dan maar laten zitten ?

PA0SS 1936
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SSst!
(Brief van PAÓSS als antwoord op mijn verzoek zijn ervaringen als radiotelegrafist op schrift te stellen)

TNZ, 6 X ’72
Dr Rinus !
Tks fr brief van 1 dezer.
In msg-form (’k Moet nog steeds aan de voorjaars-schoonmaak '69
beginnen !!) Wat losse grepen.
Publiceren is timmeren aan de weg. Denk 'ns aan het "beheersen'’
(smerig germanisme) van d'aloude moedertaal. Men staat veel eerder
voor schut, dan men denkt. Houd eens 100 volwassenen staande en vraag
het verschil tussen -ten slotte- en -tenslotte-. Als ze er niet uitkomen
zeg je zo langs je neus weg: "Wanneer is het juist om te zeggen -ben
vergeten- en wanneer moet het beslist -heb vergeten- zijn ?"
Jouw brief, kennelijk in haast getypt, en daarom is 't je al vergeven,
bevat nog dit stijlbloempje: (quote)
of je ervaringen daarmee zijn. &è.
Die twee laatste letters zijn een vergissing. . . (unquote). Er is uiteraard
slechts één laatste letter; had dus moeten zijn: laatste twee. (Balen zand
erover Rinus). Gelukkig wordt men voor zulke slips niet tegen de muur gezet.
In ’t algemeen vind ik je te jong voor zo'n opzet. Was je 74 en vanaf je
20ste jaar radioactief geweest dan had je 't geheel kunnen overzien. Nu moet
je opzet barsten van de hiaten, waarover vergrijsden zullen vallen. Er is
een bijbel van te maken, zo vol zit ’t verleden met lachertjes, 'k Denk nu
aan het de vakbladen halende voorval van de vooroorlogse vliegveldtelegrafist,
die zijn collega in een Engelse kist wilde waarschuwen voor grazende schapen,
die het veld "kort" moesten houden in het toen nog nette Duitsland. De
Germaanse kennis van 't Engels liep niet over, maar hij wist "for sure" dat
"mutton" op de spijskaart schaap betekende. Derhalve ging het QGN de lucht
in gevolgd met de waarschuwing voor schapebout . (in stead of sheep).
’t Begin van de dertiger jaren, toen het "Heil Hitler” de fanatieke nazifunkers inspireerde tot vervanging van GW (gute wache) en GN tot HH.
Op de 600 meter vielen Italianen dan bij met HM, hetgeen de Duitse kuststations overnamen, als ze een Italiaan aan de draad hadden. Als half
Europa dan was uitgelachen kwam er een naamloze Yank even tussen met HR.
Laat 'k maar stoppen, want er komt geen eind aan. Je wist toch dat SOS
vroeger CQD was ? "Come Quick Danger", hetgeen leuk gevonden, maar niet
heus was.
Zakelijk thans. Als je de Zeeuwse radio-illegaliteit erbij wilt halen, moet
je de rest van den lande niet vergeten. Daarin zit zoveel research, dat het
jaren zou vragen voor je alle weduwen had gesproken, (zie rode Ver on
PA-lijst met de posthume ereleden, hoewel die niet allen zijngegrepen met
de key in de hand).
Take it easy, Rinus en laat het zakken. Veel meer ben jij de man om een
net te organiseren, dat iets kan doen, als de Iwans deze kant uitkomen.
Zeg maar aan je baas, dat de ettelijke divisies langs de Chinese noordgrens
al op weg zijn naar het westen. Dat is n.m.m. veel interessanter werk;
niet omkijken, maar in de toekomst blikken.
Pols was Zondagmiddag terug naar 74 maar hoofd wil nog niet. Had daarom
geen lust om er met Bas (RTW) een 3-hoeks QSO van te maken. Sri hoor’
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M'n gehoor is op een of andere manier "beledigd". Het getik van een
schrijfmachine kan ’k niet meer hebben; ook S9 sigs draai ik terug tot
juist hoorbaar.
Begin groentesoep op shackkachel te ruiken; daarom nw sure QRU.

Ouw-doe Rinus
van Piet.
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In een editie van
"CQ" werd een ver
klaring gegeven
voor de gewoonte
{
van sommige tijd
schriftenschrijvers
I
om hun artikelen
te beëindigen met
het getal 30, waar
in de herkomst van
dit getal werd toe■ H
geschreven aan de
pub 1 ic ite i ts indu s tr ie.
.I
Maar het gaat véél
verder terug.
Lang voordat de
y
radio als communi
r—----------- > _
catiemiddel werd
geïntroduceerd,
hadden de morsebeoefenaren de
-officieel callboek van de USA uit 1913uitdrukking "30"
al geheel geaccepteerd als teken om het einde van een uitzending over de
kabel aan te geven.
Waarom deze combinatie van tekens gekozen werd blijft een mysterie,
maar naar alle waarschijnlijkheid kwam dit door het rythmische en gemak
kelijk herkenbare karakter van de groep in de telegrafie-code, zoals dit
ook de adoptie van "SOS" bij de radio heeft beihvloed.
In de morse-code werd het cijfer 3 voorgesteld door drie punten, een
streep en nog een punt. (--------- -------- — ). Een nul bestond uit één extra
lange streep. De combinatie van deze twee cijfers kwam te voorschijn
als dit dit dit daa dit daaa. (------------------------ •). Spreek dit eens snel voor
je zelf uit, dan proef je er het rythme van.
Bij de invoering van de draadloze telegrafie rond de eeuwwisseling werd
deze gewoonte voortgezet, aangezien de eerste berichtgeving werd gevoerd
met gebruikmaking van de Amerikaanse code. Bovendien werden de meeste
radio-telegrafisten gerecruteerd uit de reislustige en avonturierlijke
pioniers onder de kabeltelegrafisten en het was vanzelfsprekend, dat ze
hun gewoonten meenamen naar zee of invoerden op de eerste kuststations.
Wetten voor de draadloze communicatie waren nog niet geschapen, waar
door de berichten en andere informatie werden uitgewisseld op de manier,
waarop de kabel-mannen dit gewend waren te doen. De "Scheepsacte", die
het Congres in 1910 aannam besteedde niet veel aandacht aan de procedures,
waarschijnlijk omdat men de voorkeur gaf aan "laat gaan, wat gaat", zolang
er tot ieders tevredenheid verbindingen tot stand kwamen.
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Telegrafisten, met dezelfde manier van werken, werden op de kranten
bureaus te werk gesteld om de verbindingen te behartigen van de telegra
fische persdienst.... de uitdrukking "30” ging met hen mee. De kranten
verslaggevers, in nauwe relatie met de perstelegrafisten waren er snel
bij om dit over te nemen als sluitteken onder hun artikelen. Dat stond
interessant ! "30" druppelde door in de redactiekamers en werd al gauw
een informele standaardaanduiding voor publiciteitszaken.
Met de aanname van de Radiowet van 1912 door het Amerikaanse Congres
liep het iets anders. De Amerikaanse Morsecode zou vervangen worden
door de Internationale code, (vaak nog "Continentale Code" genoemd, omdat
het de voorgeschreven code was op het Europese vasteland). Alle radiotelegrafieverbindingen van de Verenigde Staten zouden deze dan óók gaan
gebruiken, en zie, wat er met "30" gebeurde in deze code; het werd

En probeer dat maar eens snel en rythmisch uit te spreken !
Om nu toch hetzelfde klankbeeld te krijgen voor "30", kwam er SK uit de bus
--------------------------- , wat, aaneen geseind, dezelfde rythmische klank had
als het oude 30, speciaal wanneer men de laatste streep wat langer vasthield;
iets wat de meesten deden.
En geloof het of niet, de regering toonde een beetje begrip en gevoel voor
romantiek en erkende de gevestigde traditie, door de combinatie SK te
bestempelen als officieel teken voor het sluiten van een radioverbinding.
Het kwijtingsteken. Bewijs ?
Neem Uw vergrootglas en kijk naar de laatste bladzijde van een officiële
publicatie van het Departement van Handel, Navigatiebureau, Radiodienst;
"Radiostations van de Verenigde Staten". De laatste regel van de
"International Morse Code and Conventional Signals" luidt: Transmission
finished (end of work), conclusion of correspondence------------------------------’t Goede, oude "30" mocht blijven, nu officieel !
Radiotelegrafisten noemen echter nooit meer "30" maar spreken van SK,
wat nu internationaal aanvaard is als kwijtingsteken, niet alleen commer
cieel, maar ook voor amateurverbindingen over de gehele wereld.
Bij de Amerikaanse radio-omroep hoort men het nog wel eens, U weet
wel: "That’s thirty for tonight folks, ABCD is now signing off" Eigenlijk
moesten onze r ad iob laden zich wat meer bemoeien met deze enige telegrafieaanduiding, en SK gaan gebruiken als hun afscheidsteken. Wie begint ?

122

AERIAL TOPIC
De Amerikanen in Vietnam hebben proeven gedaan met onder staande
antenne op de 2 - 5 mcs-band, waarbij zeer goede resultaten werden
geboekt. Een Engelse amateur gebruikte in plaats van de acht koperen
pijpen een coax-kabel, waarvan de buitenmantel als straler fungeerde
met onderstaande tuning-unit op 1,7 tot 7 Mes, met eveneens uitstekende
rapporten.
Iets voor experimenteerders met weinig ruimte ?
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en PARAPSYCHOLOGIE

Met lichte, voorzichtige tred, uiterst behoedzaam om ons heen ziend,
wagen we ons thans op spiegelglad ijs; schroomvallig en onzeker dringen
we door op terrein, dat niet het onze is. Maar het moet even. Want Morse
is doorgedrongen in het schemerrijk van de parapsychologie en
visioenen van schamper gelach naar de achtergrond verdringend raken
we in contact met de schimmige wereld van het niet-begrepene, het
onderbewuste, het spirituele.
Er bestaat meer, dan dat wij in onze dagelijkse wandel kunnen waarnemen;
er is meer dan ons dagelijk werk, onze zorgen, vreugden, liefde, haat
en onze berekening.. .
In de huidige mathematische wereld van calculatie, verklaring, atoomreactors, ruimtevluchten en prijzenindex is geen ruimte voor wonderlijke
geestelijke zaken. Dacht U ?
Ervaringen, die ons beangstigen en onzeker maken; die ons de
zweetparels om de haarwortels jagen door de gillende angst voor het
magische aspect van de plotselinge confrontatie met zaken, die we ons
in stilte allen bewust zijn, maar soms zelf niet willen geloven.
In deze abstracte wereld, hoe on-technisch ook, zijn de streep-puntmanipulaties dóórgedrongen. Summier, maar doorgedrongen.

We verplaatsen ons daartoe naar Moedertje Rusland; de plek op aarde
die ons vele geleerden bracht, diepzinnige onderzoekers, grote
geneeskundigen, die hun faam over de gehele wereld lieten rondgaan,
grote revolutionairen, die de geschiedenis een andere kant uitstuurden
en wiens dreiging ons nog dagelijks boven het hoofd hangt, en Raspoetin.
We vertoeven in het land van Raspoetin, de zwarte magiër, de heilige
duivel, die de kroonprins in het eertijds Czaristische Rusland op afstand
genas van een physieke instorting als gevolg van de bloederziekte.
Raspoetin, vereerd door de Czarina hiervoor, verheven en geplaatst
aan het hof, beschermd door de hoogste vrouw in het land, wier invloed
hem een machtspositie verschafte, maar hem ook, doorzeefd met kogels,
afkomstig van jaloerse edelen, in de rivier deed belanden. Psycho-kinese ?
Tele-kinese ?
Opnieuw komt het verbazingwekkende nieuws uit Oost-Europa. En weer
is het de buitennatuurlijke zin van het nieuwe, dat ons verbijstert. Maar
deze keer is het een vrouw...
Op de tafel van Nelya Michailova liggen een paar kleine gebruiksvoorwerpen.
Een horloge, een aansteker, een kompas, een doosje lucifers. Nelya
Michailova, stevig gebouwd, donker, met de iets hoge jukbeenderen van haar
ras en een paar diep-donkere ogen, die niet on-vriendelijk aandoen.
Rondom haar en de tafel met snuisterijen staat een filmploeg of zitten of
hangen journalisten, die gespannen toekijken en waarlijk niets aan hun
aandacht zullen laten ontsnappen. Nelya, haar handen aan de slapen, richt
haar blik op het kompas. Er gebeurt niets
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Alleen het draaien van de
filmcamera’s is te horen.
Enkele minuten gaan voorbij,
dan strekt Michailova haar
gespierde handen uit boven
het kompas. De kompasnaald
trilt. Als de handen een
draaiende beweging gaan maken,
aarzelt de naald even,
en dan, tot ieders verbazing,
draait hij mee; langzaam en
dan vlugger, mee met de
dwingende handen daarboven.
'h
Nelya transpireert, donke
re kringen verschijnen onder
haar ogen, als ze de blik
i??|»'
richt op de andere voorwerpen
op de tafel, en deze langzaam
naar de rand van de tafel
beginnen te schuiven, zonder
dat iemand er maar naar wijst.
Haar polsslag is gestegen tot 250,
als ze achterover leunt in haar
stoel en duidelijk uitgeput is.
Telekinese ? Haar experiment in het bijzijn van de pers zal haar naam over
de gehele wereld bekend maken.
Telekinese. Paranormale verplaatsing, verschuiving of opheffing van
allerhande voorwerpen. Alhoewel psychokinese oorspronkelijk een andere
betekenis werd toegekend, rekent men beiden tegenwoordig, samen met
telephatie tot de grote noemer van de parapsychologie. Het juiste onder
scheid tussen vormen van telekinese en telepathie ligt op het terrein van
de wetenschappelijke onderzoekers. De bemoeienis van de wetenschaps
mensen op serieuze grondslag, d.w.z. waarbij men die gevallen niet
automatisch op rekening schreef van charlatannerie of gestoorde geesten,
dateert van het einde van de 19de eeuw. Het geval van Michailova is dus
niet nieuw of uniek, maar tot nog toe volstonden de geleerden met het
zuivere onderzoek, doch nu gaat men er in Rusland toe over om de
praktische bruikbaarheid te testen. De Russen verwachten een groot
braakliggend terrein met nieuwe communicatiemogelijkheden, dat ongekende
perspectieven biedt.
Nelya werd terdege aan de wetenschappelijke inzichten van de onderzoekers
ter analyse gegeven. Zo bleek, dat haar gaven zich in verhevigde kracht
manifesteerden, wanneer ze opgewonden of boos was. Dan ploften er vazen
en glazen in haar flat, als ze maar even in de buurt kwam; dan gingen de
deuren vanzelf open en dicht en soms ging zelfs de verlichting branden.
De experimenten leerden Nelya ook, iets wat ze voordien zelf niet wist,
dat ze haar telekinetische krachten kon bundelen, bundelen en op ieder
willekeurig tijd te voorschijn kon roepen. Een bijzonder spectaculaire proef
was het scheiden van het eiwit van de dooier van een ei... op een afstand
van twee meter ! Draadloos...
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Dr Sergejev uit Leningrad ontwierp een detector, waarmee hij een
bijzonder krachtig electro-magnetisch veld rondom Nelya Michailova
vaststelde, dat ze door haar wil in trilling kon brengen. Dit betekende
niets opzienbarends, want al in 1935 had een hoogleraar aan de Yaleuniversiteit dit bij iedere mens kunnen constateren, en een andere, een
neuro-psychiater leerde, dat dit veld door de menselijke geest kon worden
beïnvloed, maar bij de Russin was het alles in zeer sterke mate aanwezig.
Opvallend was wel, dat Sergejev kon vaststellen, dat de richting van de
trillingen parallel liepen aan de blik van Michailova's ogen. En interessant
nog, bleek de kracht van haar gaven niet alleen verhevigd te worden door
haar gemoedstoestand, maar zelfs beihvloed te zijn door kosmische
gebeurtenissen. De gunstigste tijd was tijdens magnetische storingen als
gevolg van het optreden van zonnevlekken. Uit het voortgezette onderzoek
bleek eveneens, dat niet alleen de conditie van de proefpersoon bepalend
was voor het welslagen van de experimenten, maar ook die van de waar
nemer. En nu naderde Dr. Sergejev bedenkelijk dicht het verbindingsaspect.
Michailova bleek in staat letters, die ze in gedachte nam, op vrij grote
afstand op fotografisch papier te laten verschijnen. .. .
En toen bogen de Sovjet-Russische wetenschapsmensen zich over de
mogelijke praktische toepassingen. Alhoewel doorgaans in mindere mate,
bleken toch vele mensen over dezelfde krachten te beschikken als hun
vrouwelijk proefpersoon, en twee geleerden, Joeri Kamenski en Karl
Nikolaiev betraden het gebied van de tele-communicatie.
Kamenski, in Moskou, dacht zich in, dat hij Nikolaiev een flinke af
rammeling toediende. Een "behandeling’' van 45 seconden en een zelfde
ingebeeld pak slag van 15 seconden stelden achtereenvolgens een streep
en een punt voor ! En zo werd Morse aan het handje van twee Russen de
parapsychologische wereld binnengeleid. Terwijl Kamenski op zijn
kamer in Moskou om zich heen begon te slaan en te trappen en zich
vreselijk inspande, ervoer Nikolaiev in Leningrad een afwisselend lange
en korte sensatie-periode en kon zo de tekens — ---— —--------------MIG, neerschrijven, hetgeen in het Russisch "direct" betekent. Het
was een communicatie-systeem geworden.. . .
Iedereen kent geschiedenissen, uit eigen ervaring of van horen zeggen,
die nauw gerelateerd zijn aan dit soort gedachtenoverbrenging, allemaal
thans ondergebracht in de para-psychologische wereld, altijd door de superrealisten beschouwd als onzin, inbeelding, gewoon leugen of uitingen van
een ziekelijke geest. Thans blijken het biologisch aantoonbare feiten.
Wanneer een mens sterk gericht aan iemand denkt; iemand, waarmee hij
in een of andere vorm van relatie staat, veroorzaakt dit bij de "ontvanger"
wijzigingen in zijn bloedvolume, ook al verkeert deze in een ontspannen
onbewuste toestand. Veranderingen in het bloedvolume kunnen worden
aangetoond met een plethysmograaf.
Ongeveer een kwart van de mensen, zo wezen de Russische
proefnemingen uit, waren bruikbaar. Zij zijn gevoelig genoeg om de door
het bloedvolume veroorzaakte prikkels te ontvangen. Professor Douglas
Dean, electro-chemicus en specialist in communicatietechnieken,
slaagde er in met voorgenoemde technieken morse-signalen over te
brengen van New York naar Florida, toch een afstand van 1900 kilometer !
De analogie met de eerste proeven van Marconi is wel opvallend.
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Er is zo altijd weer een keerzijde aan de medaille. ..
De grote gevaren, die aan dit nieuwe machtsmiddel verbonden zijn worden
terdege onderkend. Wanneer telekinese de radiografisch op afstand bestuur
de apparatuur in ruimteschepen, in werking zou kunnen doen stellen of in
andere zin zou kunnen lamleggen, doemt er voor de zoveelste maal in de
geschiedenis een toepassing van iets "nieuws” op, die we ons kunnen
indenken en vrezen. Wanneer de energie-voorziening van een grote stad
of groot project op deze wijze kan worden verstoord, zullen de inter
menselijke verhoudingen in een nieuwe fase treden. Tele-kinese zou wel
eens het absolute wapen kunnen zijn. Wat ons echter met genoegen vervult
is, dat bij deze spiksplinternieuwe uitingen van een oude wetenschap Morse
weer een rol speelt !
Zou morse dan toch QLV zijn ?
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OM REGINALD
(1866 - 1932)

"Oh, Holy Night"
Ja, Oh, heilige nacht van de geschiedenis. Oh, nooit verlicht duister,
waarvan de mensheid met centimetersdikke volumen nog maar een tipje
heeft opgelicht; al verbeeldt deze mens zich er al alles van te weten,
zeker van de nog jonge geschiedenis. Niets blijkt echter zo’n twijfel
achtige zaak als door legers geschiedschrijvers op papier gesmeten
jaartallen met, netjes gegroepeerd, feiten, mensen en gebeurtenissen.
Een steeds wederkerende desillusie voor de gravers in de historie, die
op steeds grotere tegenstellingen of onjuistheden stuiten. Hoeveel grote
figuren en ingrijpende gebeurtenissen hebben de plaats, die ze in de
geschiedenis verdienden, ook werkelijk verkregen ?

In 1866 wordt in de provincie Quebec in Canada geboren Reginald
Fessenden, die voorbestemd zou zijn om met zijn uiterzonderlijk
genie te moeten leven in de schaduw van een praktisch zakenman, die
hem op de publieke tribune overtroefde, wat, behalve Reginald Fessenden's eigen karakter, mede aanleiding zou zijn, dat hem een plaats in
de historie is onthouden. Maar weinigen kennen Reginald Fessenden of
hebben zelfs maar ooit van hem gehoord. En toch was zijn vernuft en
vindingrijkheid groter dan van zijn tijdgenoot Marconi maar het ontbrak
hem aan zakelijkheid om er daadwerkelijk de vruchten van te plukken.
De jonge Fessenden was het prototype van de universeel begaafde
leerling, die als een dorstige alles wat er te leren viel opzoog en van
de ene wetenschap naar de andere rende, als was hij bang tijd te kort
te komen. Maar hij had ook iets van de dromer, die hem de Canadese
bossen indreef om te wandelen en zijn kennis te ordenen of een idee nader
uit te werken, maar dan kon hij plotseling omslaan naar de wereld van
alledag en verbitterd vechten om een plan gestalte te geven.
Reginald Fessenden studeerde ’s avonds aan het Bishop’s College in
Lennoxville, gaf overdag les in wiskunde en oude talen, schakelde in
1886 plotseling over op de praktijk en solliciteerde naar een baan op
de laboratoria van Edison. Dat was in die tijd geen gemakkelijke zaak,
maar zijn onverzettelijkheid maakte indruk op Edison, die spoedig inzag
welk vlees hij in de kuip had. Fessenden's spitse geest plaatste hem in
recordtijd bij de beste assistenten van de grote uitvinder, maar in het
dagelijkse leven gedroeg hij zich als een dwalend joch, die op zijn
huwelijksdag tot de ontdekking kwam, dat hij ook maar in de verste verte
er niet aan gedacht had om een onderdak te bemachtigen voor hem en zijn bruid.
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Reginald was een succesvol uitvinder, doch armoede was zijn deel,
omdat de praktische zakelijkheid van een Marconi hem nu eenmaal niet
gegeven was. Met deze Marconi zou hij de degens gaan kruisen.
Hij nam ontslag bij Edison en ging weer lesgeven, ditmaal in de
electrotechniek, waarin hij al gauw als de voornaamste docent werd
beschouwd. Hij richtte voor zichzelf een laboratorium in op het terrein
van de electriciteit en begon, opgejaagd door de morse-successen van
Marconi in die dagen, proeven te doen om de menselijke stem over te
brengen en zo de Italiaan de loef af te steken. De stem overbrengen, niet
met Bell's telefoon, maar over de radio. Hij nam ontslag als leraar en
richtte op het eiland Cobb een station in voor het telegrafisch overbrengen
van meteorologische gegevens naar Washington. Hij lag een stuk achter
op Marconi, maar onversaagd zette hij door. Marconi werd een obsessie
voor Fessenden. In december 1900 gelukte het hem telefonie te plegen
over een afstand van 15 kilometer en streefde hiermee de sluwe vos uit
het land aan de Middellandse Zee voorbij.
Dan, een jaar later, zendt Marconi drie puntjes over de oceaan.
Fessenden richt de National Electric Signalling Company op als antwoord
en bouwt een gigantische antennemast in Schotland. In 1906 lukt het hem
hiermee morsesignalen in beide richtingen over de Atlantische Oceaan te
sturen, iets wat Marconi nog niet gelukt was. Dan vestigt Fessenden
een proefstation bij Plymouth en doet opnieuw proeven met transatlantische
radiotelefonie.
In november 1906 gebeurt dan het onverwachte. Zijn helper in Schotland
seint naar Canada:
"Vanmorgen om 4 uur, terwijl ik luisterde naar de telegrafiesignalen uit
Boston, hoorde ik de stem van de heer Stein, die de telegrafisten vertelde,
hoe ze de dynamo’s moesten bedienen”.
Het project was geslaagd, maar dan ook bij toeval !
Onmiddellijk besluit Reginald Fessenden er zijn tegenstrever Marconi
mee om de oren te slaan, en kondigt een publieke demonstratie aan.
Hij richt ontvangers in op de schepen van de "United Fruit Company" en
bepaalt de "happening" op Kerstavond.
Weer moet morse te hulp worden geroepen om de eerste verbinding tot
stand te brengen, maar dan grijpt Fessenden de microfoon en kondigt het
programma aan. De Edison-fonograaf produceert het Largo van Handel.
Daarna heeft Fessenden het lied "O Holy Night” aan. Vrolijk Kerstfeest !
De rapporten van de luister schepen bevestigen zijn succes.
Maar dan slaat Guglielmo hard terug, niet met zijn intellect maar met
zijn zakentalent. Hij verwerft het monopolie voor alle uitzendingen vanuit
Engeland en zo wordt Reginald zelfs verboden een antenne op te richten.
Fessenden’s geldschieters doen hem tenslotte de das om.
Ondertussen hebben de grote maatschappijen een onbeschaamd gebruik
gemaakt van Fessenden’s vroegere uitvindingen en de eerstvolgende
twintig jaar voert hij bijna onafgebroken rechtszaken om zijn rechten te
verkrijgen, maar wat wil de kleine vorser tegen de machtige kapitale
instellingen ?

129

Maar nog eenmaal rijst zijn ster ■ Als de eerste wereldoorlog uitbreekt
snelt hij naar Europa om Engeland te helpen de oorlog tegen Duitsland te
winnen met electronische middelen. Hij komt in Londen aan met plannen
om vijandelijke artillerie electronisch op te sporen, wijst de Engelsen hoe
ze met zijn richtingsgevoelige antenne de bombarderende Zeppelins reeds
vroegtijdig kunnen signaleren en ontwikkelt de voorloper van de Sonar,
door een echo-lood te construeren, wat de Engelsen in staat stelt precisiedieptebombardementen uit te voeren op de rondsluipende Duitse onderzee
boten. De overwinning is verzekerd en Fessenden keert terug naar Canada.
Hier rest hem als resultaat van zijn procesvoeren om zijn ruim 300
patenten te verdedigen, slechts een minnelijke schikking met de Radio
Trust of America. Voor éénmaal lijkt hij in goede doen te komen, als
deze schikking hem 1 miljoen dollar oplevert. Maar de tragiek achtervolgt
hem. Zijn gezondheid is verwoest. Zijn onuitputtelijke werkdrift geeft hem
gedurende de laatste paar zieke levensjaren, geteisterd door de ene
beroerte na de andere, nog de kracht een werk te schrijven over Griekse
wijsbegeerte, als laatste bewijs van zijn veelzijdige grootheid. In de
geschiedenis is voor Reginald Fessenden geen plaatsje ingeruimd. Hij
sterft vergeten in 1932.
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MORSE EN MARS

Het licht bestaat dank zij de duisternis, goed kan alleen maar bepaald
worden, als er kwaad is om het mee te vergelijken; positief is er omdat
er ook negatief bestaat. Groot is een voorwerp enkel in verhouding met
iets anders dat kleiner is. Snel is betrekkelijk tot iets langzaams.
Iedere medaille heeft een keerzijde en iedere zegening bergt een vloek
in zich. Professor Dr. Einstein heeft er de wereldberoemde theorie
over ontwikkeld, die we allen kennen, maar dikwijls falen te begrijpen.
De zegening voor de communicatie, die Morse ons gaf hield het gebruik
in van hetzelfde middel voor minder aangename zaken. Het was van de
beginne af zonneklaar, dat oorlogszuchtige volkeren de telegrafie zouden
aanwenden om een ander volk de dampen aan te doen. Maar dat het
telegrafie-systeem zelf nog eens als wapen gehanteerd zou worden leren
we eerst uit een geheimzinnig bericht in 1925—stijl.
Enkele correspondenten van buitenlandse dagbladen in Berlijn ontvangen
op een dag een uitnodiging tot een autotocht, die onder leiding van een
Duitser zal staan en waarin hen beloofd wordt, dat iets van groot belang
zal worden gedemonstreerd. Als goede journalisten slaan ze natuurlijk
geen gelegenheid over om nieuws te vergaren, al was het alleen maar om
hun collegae van andere bladen niet de primeur te laten.
Vol verwachting over het beloofde niet-alledaagse stapt een gezelschap
in Berlijn in een auto voor de zonderlinge nachtelijke tocht. Er wordt
weinig gesproken. De chauffeur stuurt onberispelijk de stad uit en voort
gaat het het nachtelijke duister in.. . De Duitse "reisleider” zit met een
geamuseerde trek om de mond naar buiten te kijken. Dan. . . als de wagen
zo'n honderd kilometer buiten Berlijn is, staat hij plotseling stil. De
chauffeur schakelt, geeft gas, maar de motor pruttelt en zwijgt dan.
Hulpeloos kijkt de bestuurder om naar de Duitser, maar die geeft hem een
geruststellend knikje. Dan wendt de Duitser zich tot het gezelschap
krantenmensen en zegt, een tikkeltje hautain:
"Wat U thans constateert, Mijne Heren, is niet het gevolg van enig
mechanisch defect aan het voertuig, noch een onverwacht gebrek aan
brandstof, terwijl al evenmin onze trouwe bestuurder van het uitvallen
van de motor de oorzaak is. We bevinden ons thans in de nabijheid van
het kortegolfstation Nauen, waarmee we een afspraak hebben om op dit
tijdstip een nieuwe vinding te demonstreren aan U, Heren van de pers."
Enkele van de journalisten maken al aantekeningen, de anderen kijken
nieuwsgierig naar de Duitser.
"Wilt U beweren, dat het stilstaan van deze auto het doel van Uw proef
neming is?", vraagt de correspondent van de Chicago Daily News.
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"U zegt het, antwoordt de Duitser, "het station Nauen heeft met draadloze
morsesignalen, die sterk plaatselijk gebundeld en gericht zijn, de magneto's
buiten werking gesteld, waardoor we thans stilstaan."
Verder kon, mocht en wilde de Duitser niet gaan, maar hij voegde er nog
wel aan toe, dat proeven gaande waren om dit systeem ook toe te passen op
vliegtuig- en duikbootmotoren, wat een algehele omwenteling in de moderne
oorlogvoering zou kunnen teweeg brengen.
"Dat was alles, Heren", besluit de Duitser en kijkt op zijn horloge,
"over vijf minuten stopt Nauen met de proef, dan zal ik U weer bij Uw
respectieve hotels laten afzetten".

Toen dit verhaal in de wereldpers verscheen, stootte het bijna overal op
ongeloof, maar zeker op een grote gereserveerdheid. Slechts enkele landen
schenen het serieus te nemen, althans de waarheidsgetrouwheid te willen
nagaan. In Parijs bleven de wildste geruchten de ronde doen, in Amerika
werden soortgelijke proeven ondernomen, die, volgens de berichten niet
helemaal zonder succes waren en uit het toenmalige Helsingfors kwam een
bericht, dat de Sovjets grote belangstelling hadden voor de nieuwe Duitse
vinding, waarmee men vliegtuigen tot landen hoopte te kunnen dwingen.
Men nam zelfs aan, dat de vinding door de Duitsers reeds was toegepast
op verkeerstoestellen van de Franco-Roumaine-Maatschappij , waarvan
ze er twaalf in handen zouden hebben. De Russen benoemden een commissie
om de perfectie en de mogelijke toepassingen te bestuderen.
Sedert die eerste alarmerende berichtgeving is er van het fantastische
project weinig meer gehoord, al is het nadien nog wel meermalen in
science-fiction-lectuur smakelijk opgediend. Waarschijnlijk was lucht
afweergeschut toch nog effectiever!
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ZEEUWSE IDYLLE.
DE LOTGEVALLEN VAN TWEE AETHERSCHUIMERS.
Er waren eens. .. . (De inzet is gelijk een sprookje, maar de inhoud is
geheel vrij van fantasie); er waren dus eens twee ob’s, die in een onbewaakt
ogenblik idee kregen om de UKG te gaan verontrusten. Begonnen moest
worden met het bouwen van de ontvanger. Old man "Vinger Vlug", die
we gemakshalve voortaan VV zullen noemen, bezat de technische vaardig
heden en de onderdelen, die er voor nodig waren en onder leergierig toe
zicht van BV (Bijna Vlug) (die hoorde kletsen over hoogfrequent, handeffect,
terugkoppelcondensator en die er toch geen laars van snapte) werd dan de
ontvanger (1 pitje A415) in elkaar geschroefd.
Intussen had BV de morse-tekens van buiten geleerd en diverse uren
nachtrust opgeofferd om via de b.c.1. de scheepsseinen te beluisteren,
met als resultaat, dat hij al een tempo nam van 5 letters per minuut.
Toen kwam het grote gebeuren. De ontvanger was gereed en werd getest.
Ge had die triomfantelijke gezichten moeten zien toen onmiddellijk muziek
werd gehoord. Vol ongeduld gewacht tot de mop uit was en ja hoor, daar
kwam het: "Hallo, hallo, hier is Hilversum de AVRO . U zult thans horen
de knipcursus. ..." Nou, die hebben ze niet gehoord, maar ze hebben elkaar
verbluft aan staan staren. VV, die werkelijk "goed bij" was, kwam tot de
slotsom, dat het wel de distributie zou wezen. BV knikte natuurlijk "ja".
(Dat doet hij nog steeds, als VV iets beweert).
Na een hele serie protesten van de ontvanger gelukte het eindelijk om een
paar "piepjes" op te vangen. Toen kwam BV in aktie en na twintig maal gehoord
te hebben--------------- --------------------------------, had hij uitgerekend, dat dit PLV was.
"Niet veel zaaks", zei hij, "dat is Kootwijk, want het begint met een P". Op
dit moment was VV met zijn kundigheden ver in de minderheid, reden waarom
deze nu "ja" knikte.
Na het ontvangertje nog wat mishandeld te hebben gelukte het BV om uit
een stelletje "langzame piepjes" IWV te ontcijferen. Dat moest Amerika
wezen. VV knikte weer op dezelfde manier en ze hadden dus al een geweldige
afstand genomen.
De eerste dagen verstreken voor beiden zeer verschillend. BV-s OW was
vaak tot in de kleine uurtjes alleen-bezitster van de echtelijke sponde, terwijl
BV (thuis in die tijd geregeld, thans nog af en toe genaamd "die gek") met de
koptelefoon via de bel luistervinkje speelde op GNF, PCH enz. Hij hoorde
Duitse, Amerikaanse, Griekseen-ik-weet-niet-wat-al-meer schepen en
zijn fantasie doorkruiste verre werelddelen.
VV daarentegen verzorgde de "technische afdeling" en prutste en prutste
en was een bron van huiselijk QRM (klein behuisd als hij was met 2 yb's
en hele dagen "blijf eraf" -"laat dat liggen" en zulks in diverse toonaarden
van pianissimo tot ff).
Maar.... de zaak ging vooruit. Het enthousiasme groeide, want BV, die
lang niet stilgezeten had, was tot de ontdekking gekomen, dat PLV Indië
was en JNL werd gelogd en dat allemaal op dat ene pitje! ! ! Er was dus reden
tot jubelen in het kamp.
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Tja, nu kwam het "zender"-vraagstuk op de voorgrond. De naïVelingen
hadden wel eens gehoord van een zender, die in beslag genomen was,
maar dat waren "omroepzenders". Amateurzenders bestonden nu eenmaal,
dus dat zou dan ook wel "magge"."Als het alleen maar bij morsetekens
blijft op de UKG", zei VV, "dan is er geen vuiltje aan de lucht. BV, W’s
meerderheid in deze weer erkennende, "legde zich er bij neer" en toen W
tevens verklaarde gemakkelijk zo’n ding in mekaar te kunnen gooien, was
BV onmiddellijk bereid om als contrölepost te gaan fungeren.
De zender werd dus op touw gezet en BV’s twijfel of er wel ooit
"geluid" uit te krijgen zou zijn, sloeg over in grenzeloze bewondering voor
W’s technische kwaliteiten, want de zender deed het direct.
In de ene kamer werd "uitgezonden" en in de andere kamer werd een
soort gorgelen gehoord in de ontvanger, dat W vol trots verklaarde de
"golf" van zijn zender te zijn. Tot dusver was de zaak dus OK.
"Nou neem je dat ding mee naar huis", zei VV, op de ontvanger doelende,
"en pas op dat je niet aan de condensator draait, want precies op dét punt
moet hij staan, anders komt er niets van terecht. Dus wees er voorzichtig
mee".
Behoedzaam, alsof het een baby was, sleepte BV de ontvanger mee naar
huis (7 km van VV verwijderd), alwaar hij liefderijk in de familiekring
werd opgenomen.
Eerst de volgende avond zou de proefuitzending plaats vinden en vol
ongeduld wachtte BV tot het bestemde uur was aangebroken.
Eindelijk was het zover. Er was afgesproken, er zou een half uur aan
één stuk door, niets anders geseind worden dan de letters z o. (Dat was
het hele repertoire van W en toen ze voor het eerst gehoord werden kwamen
ze "op afbetaling").
Met een hart vol verwachting zette BV zich achter de ontvanger na eerst
alles "gecontroleerd" te hebben. Plaatspanning, gloeistroom, antenne,
aarde, alles was aangesloten volgens instructies van VV. Vooruit dus maar!
"Maar op je gemak wachten, het kan misschien wel iets later worden voor
ik kan beginnen", had VV gezegd, "je moet me horen op dét punt". Wat W
zei was wet, dus BV zat een half uur lang zijn ontvanger te hypnotiseren,
met resultaat, dat zijn oren pijn gingen doen van het niets horen. Er kwam
geen "piepje". Verslagen en met gonzende, gloeiende oren kroop BV daarna
in zijn mandje.
"s Anderendaags rapport uit gaan brengen, ontvanger weer omzichtig in
de hand gedragen en 7 km in de sneeuw gefietst om VV van de teleurstellende
uitslag kond te doen. Deze was wel ge- maar niet verslagen en met zijn
bekende intelligentie had hij onmiddellijk een oplossing voor deze trubbel
gevonden. "Kijk eens" zei hij, "jouw antenne is natuurlijk niet zo lang als
de mijne en daarom geeft dat zaakje "verstemming". BV was het roerend
met hem eens en greep met vernieuwde energie deze strohalm vast.
De instructies waren precies dezelfde als de vorige keer, alleen met dit
verschil, dat BV nu moest draaien in de buurt van het punt, waarop de
condensator stond en dan maar moest proberen om de z o ’s van W op te
pikken.
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Op de gestelde tijd BV weer aan het werk en na 20 minuten allerlei
tekens gehoord te hebben, die niet in zijn kraam te pas kwamen,
schenen de aethergoden medelijden te koesteren met zó’n jachthond en
gooiden zij hem de vette kluif in de bek. Heel flauw, als een aftandse
kanarie met keelontsteking, hoorde hij in oneindige verte z o sjilpen.
Een ononderbroken stroom z o ’ s volgden, ( d.w.z. BV wist dat het
z o ' s moesten voorstellen, want er werd lichtelijk gestotterd) tot het
"hele halve" uur om was. Triomfantelijk werd de o.w. uit de armen van
Morpheus gerukt en de kreet "ik heb hem gehoord" galmde door het
slaapvertrek. Koude douche volgde onmiddellijk. Eerst een woord
dat geen twijfel liet omtrent ow’s mening betreffende de geestesgesteldheid
van haar echtvriend en dan "moet je me daarvoor wakker maken? , daar
was morgen toch ook tijd genoeg voor".
De andere dag gauw het ontbijt ingeslikt en weer "en route" naar VV,
(weer 7 Ion, weer fiets, ditmaal regen) om hem het heuglijke nieuws te
melden. Een lawine van enthousiasme stortte zich over het duo en zij
zagen perspectieven van ongekende verten. Eilacie... de ontgoocheling
volgde spoedig. Dezelfde avond nog zou weer geëxperimenteerd worden.
Er zou nu worden "gecorrespondeerd" en alles drie keer seinen.
BV was in aktie, draaide en draaide met de afstemcondensator,
bediende met ware virtuositeit de terugkoppelspoel, vertoefde een uur in
een chaos van morse-tekens, maar zijn stotterende koppelgenoot kon hij
niet in het vizier krijgen. Moe en afgetobt moest hij zich tenslotte gewonnen
geven.
Andere dag: wéér op de fiets, wéér rapport, wéér samen in de put.
BV’s rapport luidde: "Ik heb je niet gehoord, wel heb ik opgemerkt, dat
op het punt, waar ik je de vorige maal hoorde een voortdurend fluittoontje
was. Misschien is dat wel de oorzaak, dat ik je niet hoorde.
"Ben je gek" (zoals U ziet, werd er nog al eens aan de toerekeningsvatbaar
heid van BV getwijfeld), zei VV, de optimist, "dat was ik, maar dan heeft
er zeker iets aan de zender gemankeerd. En dan, ik geloof nooit, dat jij
goed met dat ontvangertje kunt om springen".
Er werd krijgsraad gehouden en ziet een schitterend idee werd geboren.
VV zou alles zover "bedrijfsklaar" zetten, dat de ow niets anders te doen
had dan de stekker in het stopcontact te steken en de "draaggolf" zou de
lucht in geslingerd worden. Na diplomatieke onderhandelingen met VV’s
betere helft werd aldus besloten. (Deze medewerking werd niet zo
gemakkelijk verkregen, als men bedenkt dat W’s werkkring hem pas
’s avonds om 11 uur vrij liet. Dat werd dus half twaalf, voor hij bij
BV was en daarna moest de stekker nog een half uur blijven zitten, dus tot
precies middernacht was de assistentie er aan "koud" en moest dan de "golf"
verdwijnen).
Het gewichtige moment was aangebroken, om half twaalf werd de zaak
aangezet bij BV, en. . .. precies op het punt, waar VV eenmaal tekenen
van leven had gegeven, werd de draaggolf gehoord. W knikte ernstig "ja"
en BV knikte mee (Natuurlijk, W was de expert). In doodse stilte
verstreek het halve uur. Gesproken werd er niet. Af en toe werd eens
begrijpend tegen elkaar geglimlacht en gingen de hoofden in regelmatige
cadans op en neer. Precies twaalf uur hield de draaggolf op (historisch),
de glimlachen werden breder, maar nog geen kwart minuut daarna werden
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de wenkbrauwen van VV gefronst, (ook BV stelde dit gedeelte van zijn haar
tooi in beweging) want de draaggolf ging vrolijk verder. W, hoopgevend als
altijd, zei: "hij kan het toch wezen hoor, want ik heb thuis nog gezegd:
"als je soms later opblijft dan 12 uur, laat dan maar aanstaan, want je
leunt niet weten, wat we soms moeten uitproberen. "
Laten we deze korte episode besluiten. Het werd later en later en VV's
ontboezemingen hadden ongeveer dit verloop: half één: "Nou, ze blijft
lang op, kwart voor één: "Nou, vrouwke, je maakt er een potje van".
Eén uur: "die is natuurlijk al lang te bed en heeft vergeten om die stekker
er uit te halen". Kwart over één: "Ik geef het op en rij als de bl. . .. naar
huis, want nou staat dat ding, als ik thuis kom al twee uur stroom te
slobberen voor niks". Nog enkele minder vleiende opmerkingen betreffende
ow's geheugen in het verband met uittrekken van stekkers en mopperend
en foeterend kroop VV op zijn fiets om zijn nachtelijke terugtocht van 7 km
te aanvaarden.
De ow trof echter geen schuld, want zij had de aanwijzigingen trouw
opgevolgd en haar opmerking: "Idioten, om daar tot half twee in de kou bij
zo’n smerig ding te zitten", (de ontvanger kon ook werkelijk geen aanspraak
op uiterlijk schoon maken), was volkomen uit het hart van BV's gade
gegrepen. Alleen vielen aan die kant nog enkele lastige vragen te beantwoor
den, als b.v. waar een asbak voor diende? Hoe het kwam, dat de haard leeg
gebrand was en of ze déér thee voor moest zetten ? Het met huismoederlijke
zorg gereed gezette potje thee, had namelijk geen actief aandeel in het
experiment genomen. BV’s neerslachtigheid over het provere resultaat
van VV’s bezoek, waar hij alles van verwacht had, begon weer te wijken
toen de vernufteling, VV, kwam aandragen met een nieuw woord.
"Condities" , was thans het parool en gretig werd dit in het vocabulaire
opgenomen. "Condities", dat was waar ze reeds lang naar gezocht hadden,
want het bleek stut en steun en redding uit alle beroerde situaties.
Natuurlijk, de condities waren natuurlijk niet goed geweest, ofwel ze
waren buitengewoon goed geweest de ene keer, dat VV was
gehoord. W was na ellenlange berekeningen tot het resultaat gekomen,
dat zij inderdaad al heel goed moesten zijn om hem met zijn input van 1|
Watt op één lampje te horen. Thans werd een nieuwe periode ingeluid :
de ontvanger moest worden versterkt. Eerst werd een "ding"
bijgeschroefd, "transformator", verklaarde VV gewichtig (BV’s hoofd
maakte de bekende beweging) en werd het hele geval met het omroeptoestel
verbonden).
Eureka! BV’s verwondering over de handigheid van zijn mentor kende
geen grenzen, toen bleek, wat een resultaat hiermede werd verkregen.
Al was het niet altijd keihard, VV werd toch regelmatig gehoord.
Enkele dagen werd rapport uitgebracht en controleerden glunderende
gezichten of het opgenomene klopte met hetgeen de operator had opgediend.
Een nieuw woord deed toen zijn intrede: QRM. Daar werden dan de hiaten
mee aangevuld, die bij het opnemen waren ontstaan.
Ziezo, dat wisten ze dus allemaal en nu moest worden "uitgekiend" of
de zender ook in omgekeerde richting zou willen werken. De spullen
werden dus geruild. De ontvanger koos weer domicilie bij W en BV
werd de gelukkige bezitter van de "zender".
VV begon dus op te nemen en tergend langzaam zaagde BV diverse
nonsica’s af, in de hoop daardoor VV’s opneemkwaliteiten op hoger
peil te brengen. Ook deze periode verliep niet zonder "troubles!.
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Gij moet weten, dat wanneer BV zich aan sleutelacrobatiek ging bezondigen,
er eerst talloze manipulaties moesten worden verricht. De plaat- en
gloeistroom van het omroeptoestel moesten aan de zender worden verbonden,
de antenne moest worden overgeschakeld op "zenden”, de sleutel moest
worden ingepikt, dan de sleutel indrukken en met een neon-lampje
(liefkozend herhaalde BV vaak dit woord, het klónk zo) werd over de "tank"
(ook al zo'n emmes woord) gestreeld en wanneer dan het lampje met zijn
blauw-paarse gloed zijn gezicht verhelderde, brak een tevreden glimlach
door, want dan was de zaak ok.
Zo gebeurde het op zekere avond, dat het spel weer om 11 uur zou
beginnen. Vindingrijk als zij waren, was afgesproken, dat geseind zou
worden een kolom van een feuilleton uit een krant, die ze beiden lazen.
VV was dan onmiddellijk in de gelegenheid om nog, desnoods diezelfde
avond te controleren of hij alles genomen had.
5 minuten voor elf was BV gereed tot de aanval, alles was ok, want zijn
blauwe lichtje had vriendelijk geknipoogd. Nog juist even tijd om de kolenkit
te vullen, de kachel te voorzien en dan aan de slag. Nog even de stroom
uitschakelen, "want anders liep de spanning van de condensator zo op" had
VV gezegd.
Klokslag 11 uur, een vriendelijk vuurtje brandde in de haard, een doos
grafpaaltjes had op tafel post gevat en in een weldoende stilte nam de
voorstelling een aanvang. Het was een lyrisch gedeelte in de feuilleton,
dat BV ging verslaan. De maan scheen met zilveren licht op het kabbelende
water, (en de klok tikte en de sleutel tikte mee) een zacht voorjaarswindje
ruiste door de pas ontloken blaadjes, (en de klok tikte en de sleutel tikte
mee) en BV zorgde intussen ijverig voor de vermeerdering van zijn
cigarettenbonnen. (Uit dit laatste kunt U concluderen dat deze gebeurtenissen
plaats vonden in een lang vervlogen tijdperk). Met zijn melodieus geluid liet
de dorpsklok (in de feuilleton) zijn middernachtelijke stem horen en toeval
lig was BV's klok het daarmee eens en de sleutel tikte niet meer mee.
BV was aan het einde van zijn uithoudingsvermogen en had geruime tijd
reeds met vingerkramp zitten vechten.
Ziezo, nu de zaak weer in orde brengen, zodat de ow de andere dag weer
direct de bel zou kunnen gebruiken. Eén, twee, drie, klaveren aas.. . en. . .
BV staarde verbluft naar zijn stopcontact en kwam tot de ontdekking, dat
hij vergeten had de netstroom in te schakelen, toen nij klaar was met de
verzorging van zijn kachel! !!
Even een stemming ver beneden nul, maar zijn gevoel voor humor kreeg
spoedig de overhand, toen hij dacht aan de krampachtige pogingen, die VV
ongetwijfeld in het werk zou hebben gesteld om zijn geliefkoosde feuilleton
uit de aether op te pikken. De andere dag vernam BV, dat VV tot één uur
met de ontvanger aan het manoeuvreren was geweest, dat talloze lelijke
woordjes zijn lippen waren ontvloden, en dat hij zich ter ruste had
begeven in de overtuiging, dat de "Condities" hem die avond parten hadden
gespeeld. Toen BV hem op de hoogte had gebracht van de oorzaak der
condities hebben ze samen smakelijk gelachen en nog heden ten dage, als
dit experiment ter sprake komt, vertrekken hun gezichten tot een brede grijns.
Maar de zaken gingen vooruit... De liefdesgeschiedenis in de feuilleton
vorderde en W's opneemvaardigheden hielden daarmee gelijke tred.
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Op zekere dag kreeg BV dan ook de mededeling, dat "het tempo gerust kon
worden opgevoerd". Dat was goeie.... en spinnend als een kater van
tevredenheid, (want was VV's meerdere vertrouwdheid met het morsealfabet niet zijn werk?) zette hij zich 's avonds weer aan de key.
De vrijerij verliep die avond in versneld tempo (op order van VV) tot
ongeveer kwart voor twaalf, midden in een aandoenlijke scène BV plotseling
met schrik overeind sprong, want de electrische bel snerpte gillend door
het huis. Gedachten aan wel of niet mogen zenden flitsten door zijn geest,
z’n verbeelding toverde hem een lading blinkende knopen voor zijn voordeur
en visioenen van deftige heren in witte toga's en witte beffen spookten door
zijn brein.
Opnieuw slaakte de bel een jammerklacht. De sleutel werd opgeborgen,
in no time werd de bel in orde gebracht (met het oog op mogelijk onderzoek)
en toen de bel voor de derde maal een hartverscheurend gejammer aanhief,
stormde hij naar voren en.. . daar stond VV, die hij rustig aan het opnemen
waande. VV's begroeting kon met de beste wil niet hartelijk genoemd
worden. Het begon met "suffert" en deszelfs varianten en daarna: "je kon
toch weten, dat ik het was, ik seinde toch op je bel ZO!!! (historisch)
tableau
(Alsof iemand hersens, wanneer hij aan de rand van een
afgrond slingert nog op morse zijn ingesteld).
VV wilde niet binnenkomen, maar kwam alleen maar "even" berichten,
(14 km fiets in de nacht) dat er geen d
van deugde, véél te vlug.
Hij reed nu als de bl. .. (U ziet, er worden nogal enkele natuurverschijnselen
bijgesleept) naar huis en dan kon over een goede 20 minuten het festijn
voortgang vinden. Met geen microscoop was ook maar een korreltje
hartelijkheid in dit voordeur-QSO te ontdekken. Na zijn overkropt gemoed
behoorlijk te hebben ontlast, VV af.
Met nog hartkloppingen van de doorstane schrik heeft BV die 20 minuten
gewacht, maar het heilig vuur was voor die avond (lees kwart over twaalf)
geblust en ter bestemder tijd seinde hij aan VV: "zit te sterven van de kou,
ga naar bed, maf ze". Hij meende toen als antwoord een zucht door de kamer
te horen ruisen, die hij kon ontcijferen in zo'n heel klein woordje, st...
Maar dat kan ook wel verbeelding zijn geweest.
Toen kwam de tijd, dat de "dritte im Bunde" zijn intrede deed. Laten we
hem Piet Seingraag noemen. Dat was de morse-expert van de ploeg. Hij
had zijn tijd gehad, dat hij op zijn slofjes 20 woordjes QSQ prikte en de
morse-roem, die tot dusver van BV was afgestraald, zonk natuurlijk in
het niet bij dergelijke capaciteiten.
PS dan, begon ook aan de zenderfabrikatie en nadat de technische
kwaliteiten van VV nog eens hoogtij hadden gevierd, gelukte het ook de
zender van PS met leven te bezielen. BV, die in dezelfde "country"
woonde, pikte hem direct en ’s avonds na elf uur zou getracht worden of hij
ook kon doordringen, 7 km verder, in de nederige stulp van W.
En ja hoor, klokslag elf uur ging het er op los en de kreet: hoort gij mij ?
hoort gij mij? snerpte door de lucht en weerklonk sjirpend door BV's huis
kamer, daar hij voor deze gelegenheid zijn luidspreker had aangezet.
Hoort gij mij? Hoort gij mij? klonk het nogmaals en toen
stilte als
van het graf. (Hij is nooit meer gehoord ook).
BV bevreemd, dat PS zijn mededelingen op zo'n rare manier eindigde,
zocht hem de andere dag op en kreeg het volgende verhaal:
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PS was, terwijl hij sleutelde, tot de idee gekomen, dat er een of ander
niet in orde was. Hij trok daartoe op onderzoek uit en was gedwongen ge
weest om gehurkt voor zijn psa en aanverwante artikelen te gaan zitten.
Het electro-duiveltje had hem in de nek gegrepen, want hij had kort maar
krachtig QSO met de netspanning gekregen. Door de plotselinge schrik
was zijn evenwichtstoestand verbroken, met gevolg dat hij achterover op
de vloer was getuimeld, in zijn haast het tafelkleed annex kopje en theepot
medenemende. De ow was wakker geschrokken (zij had hem dus ook gehoord)
en bezorgd voor ’s mans welzijn "en négligé" naar beneden gehold, waar de
ruïne "direct haar oog trof". (Ook de ow vertoonde toen neiging tot achter
over vallen). Dit is de enige, eerste en laatste maal dat PS gehoord werd.
Sindsdien is dit station QRT.
BV, die nog geregeld in visual QSO met PS en diens ow is, geniet nog
regelmatig van die "proefuitzending". Want, ofschoon hij het antwoord reeds
lang van buiten kent, vraagt hij om de maand: "Zeg Piet, hoe staat het er nou
mee? Wanneer komen we weer in de lucht?". En stereotyp klinkt dan:
"Ik kijk wel uit, ik kom er met me p.... niet meer aan", terwijl dit antwoord
dan steevast gecompleteerd wordt door de ow met: "Ik wil het niet meer
hebben, ongelukken komen ervan en je gaat er voor de bajes in ook".
In een en ander zit misschien een kern van waarheid, maar het opmerkelijke
is, dat steeds het "ik wil het niet meer hebben" op de eerste plaats komt en
op zo'n agressieve toon. Tja, ce que femme veut. .
"En hoe staat het nu met de aetherschuimers?", heb ik enkelen van U
reeds horen mompelen. Welnu, brave PA’s, wees gerust. Zij bewandelen
nu reeds lang het smalle pad des rechtvaardigen, want nu komen we aan
de geschiedenis van:
"Het dartele zonnestraaltje en het stukje Pyrex".
Het gebeurde, dat een PA uit VV’s "country" om des brodens wille de stad
op zijn fiets doorkruiste. Plotseling werd hij verrast, doordat een zonne
straal coquetteerde met zijn brilleglazen. Op zichzelf zou dit niets
bijzonders geweest zijn, ware het niet, dat hij belicht was geworden uit een
richting waar de zon, gezien dat uur van de dag, niet kon staan. Zijn
inquisitieve geest kwam terstond in actie teneinde de verklaring van dit
vreemde natuurverschijnsel te bestuderen. Hij sloeg zijn "kwartet" hemel
waarts en ontdekte een pyrex-isolator, die zich koesterde in het najaars
zonnetje.
"Beet", dacht Sherlock Holmes, want pyrex en xmtr waren by hem
synoniem .
Door speling van het noodlot zat juist VV met zijn ontvanger op de loer
toen deze pyrex-geschiedenis door onze PA werd aangeroerd in een QSO,
dat hij had met een vriend van "over there". "Ja", zei PA c.a. "ik denk
nu te weten wie die grappenmaker hier is, want ik zag vanmiddag PYREX
glinsteren en wat voor een sterveling gebruikt er nu pyrex?. Nee, ik heb
hem aan zijn jasje hoor, ik zal er wel eens naar toe stappen".
VV grinnikte, want die storm zou over zijn hoofd niet losbarsten en de
pyrex-man was een welkome bliksemafleider. Aangezien W nog nooit
voldoende kapitaal voor pyrex had bezeten "werkte" hij steeds met pyrexloze antenne. Zijn eerlijk gemoed kwam echter in opstand, bij de gedachte
dat een onschuldige werd belast met zijn zondenregister en na ruggespraak
met BV, die zijn edele opwellingen ondersteunde, besloot hij "zich te
melden".
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Hij bezocht ten dien einde PAenz, die voor deze aangelegenheid zijn shack in
pakkie-an-deftig had gestoken. (Des shacks ingewanden blonken en boender
en dweil hadden met lofwaardige ijver QRL). VV werd genadiglijk ontvangen,
de beste doos cigaretten werd geslacht en het kruisverhoor viel nogal mee.
Een fone-verbinding werd bij wijze van demonstratie op touw gezet en VV
luisterde verrukt. Dat was je DAT. PAo kletste honderd uit (die kerel heeft
nooit gebrek aan stof, want dat ligt er volop in ’t atelier) en met opgetogen
verhalen kwam VV bij zijn factotum aan.
Via de pyrex zijn zij alzo in QSO gekomen met een braaf specimen van het
PA ras en deze heeft hun met tact en op vaderlijke wijze weten aan te tonen
het verkeerde van hun handelingen en hen tevens ingelicht op welke wijze
zij in het bezit van een licentie kunnen komen. Vol ontzag en een héél, héél
klein tikje benijdend zien de twee piraten tegen hun "leider” (de gelukkige
bezitter van dat papiertje) op. Zij worstelen thans met Coulomb en mijnheer
Joule, verkrachten de wetten van Ohm en Faraday, vechten op leven en dood
met diëlectrische constante, frequentie, periodes en inductieve weerstanden,
alles in de hoop om bij het eerstvolgende examen niet met de kous op de kop
thuis te komen. Reeds lang is de "zender" afgebroken en is dit onderdeel
taboe. Hun vingers jeuken voortdurend om nog eens aan hun zendneigingen
toe te geven (de sleutel lacht hen steeds zo verleidelijk tegen) maar met
mannenmoed weten zij telkenmale die aandrang te overwinnen. Denkende
dat ware deugd beloond zal worden, rekenen zij erop nog dit jaar gelicenseerd te worden en als amateur hun intrede te doen in de N. V.I. R. en de
HAMwereld, teneinde hun aetherlusten te kunnen botvieren.
De lezer, die het uithoudingsvermogen bezat deze ervaringen tot hiertoe
te volgen, kan nog worden medegedeeld, dat dit geen verhaaltje is van
horen vertellen, maar dat inderdaad een en ander werd beleefd, door VV,
PS en schrijver deze, thans Bijna Vaardig voor examen en die tevens QRT
maakt met vy 73 voor allen es hpe cuagn sn

Ijverig naspeuren naar de identiteit van beide bovenstaande aetherschuimers,
nu de misdaden toch verjaard zijn, heeft ons geleerd, dat hiervoor de toen
malige PA0JJ uit Vlissingen en PA0LF uit Middelburg model hebben
gestaan. Beiden thans helaas "silent key".

De Spoelhouder van ons huis
W. A. BIRGFELD • BERLIJN r
trok op onzen Stand ter Jaarbeurs de
algemeene aandacht. Hij is inderdaad
EEN SIERAAD OP ELK TOESTEL
H H. HANDELAREN
vraagt prijsopgaaf bij de Vertegenwoordigers;

Halbach, Slinger Si Co. - 21 van Wijckskade - Utrecht
nog steeds 1924... .
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op de onderwijsinrichting,
waar ze toevallig beland zijn. Of die Ome Willem, die niet uitgepraat raakt
over zijn verzameling zeldzame gesteenten. Die zitten dan altijd aan Uw
linkerhand, terwijl de belezen neef, die zo interessant over alles kan mee
praten en originele inzichten heeft, aan Uw rechterhand met iemand anders
in gesprek is. Dan herinnert U zich ook nog, dat U in staat was het gesprek
aan Uw rechterkant te volgen, afgaande op de welluidende basstem van
bolleboos neef Jan, terwijl U instemmend knikt tegen tante, die vertelt,
dat haar zoon Bert een 8 gehaald heeft voor zijn proefwerk plantkunde. In
werkelijkheid hoort U haar helemaal niet, maar volgt met interesse het
andere gesprek, terwijl U toch, beleefd als U nu eenmaal bent, tante aan
kijkt.
Het is mogelijk het menselijk oor ongevoelig te maken, zowel voor gelui
den uit een bepaalde richting, als voor geluiden van een bepaalde frequentie.
Daarvandaan de uitdrukking; Het oor spitsen 1 Aangezien de meeste mensen
het vermogen om de oorschelpen te draaien in de richting van het geluid
(maar er zijn er nog!) verloren hebben, zijn we genoodzaakt voor maximum
ontvangst de spreker "aan te zien".
Maar de kunst om ons gehoororgaan te gebruiken als een filter om
ongewenste frequenties buiten te sluiten is bij de meesten nog aanwezig.
Onbewust vaak, wordt door de meeste telegrafisten van deze mogelijkheid
gebruikt gemaakt om, op de overvolle banden, in het inferno van telegrafiesignalen, het ene gewenste signaaltje er uit te destilleren, als het ook maar
enigszins in toonhoogte van de anderen verschilt. Onze wil om dit signaal er
uit te pikken stelt automatisch ons oorfilter in op de gewenste frequentie.
Wanneer er geen QRM is, die de anderen gewoon van de band af drukt, lukt
dit meestal vrij gemakkelijk. Natuurlijk is deze selectiviteit van het oor niet
voor alle frequenties dezelfde. Uit het grafiekje, gevonden in "QST" blijkt
dan ook, dat de grootste effectiviteit ligt in het frequentie-gebied van 150 tot
300 herz. Hier is het menselijk oor in staat de biologische bandbreedte te
reduceren tot zo'n 50 Hz. De merkwaardige gewoonte van vele vonkenboeren
om te luisteren naar "toontje duizend", omdat dat zo prettig klinkt, gaat dus
goed op wanneer de band schoon is en vrij van storende signalen.
Is dit echter wel het geval, en meestal is dat zo, dan vindt men meer baat
bij het biologisch uitfilteren van de storingsbronnen, door het gewenste
signaal zo veel mogelijk te nemen met de toonhoogte, die het oor selectief
kan verwerken, bijvoorbeeld 250 Herz. Hierbij kan men dikwijls het onge
wenste signaal op "nul" stellen, wat het nemen nog meer vereenvoudigt.
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De techniek heeft natuurlijk niet stil gezeten om filters te vervaardigen,
die de oorspronkelijke taak van het oor moeten overnemen. Behalve dat ze
dikwijls meer beloven, dan in werkelijkheid bereiken, vermoeien deze
filters ons oor, doordat het "omhullende” van het signaal is afgesneden en
dus maar een kleine band aan het oor wordt toegevoerd, wat tot gevolg heeft,
dat slechts een klein gedeelte van ons gehoor van buiten af wordt belast
en daardoor kannibalisme pleegt op het grote geheel van een zo ingewikkeld
precisie-instrument.
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DE SLEEPRADDETECTOR.

De tijd is hard en onverbiddelijk geweest voor een uitvinding, die zo in de
jaren rond de eerste wereldoorlog opgang maakte om de signalen van de
eerste ongedempte zenders in hoorbare signalen om te zetten. Om ongedempte
signalen inderdaad neembaar te maken, gebruikte men het idee van Poulsen,
die een onderbreker in de antenne plaatste en zo de ongedempte golf in kleine
stukjes hakte, waarna ze door de toen bekende detectoren konden worden
gelijkgericht en in de telefoon hoorbaar gemaakt. Deze onderbreker, later
niet in de antenne maar in de plaats van de detector gezet, onderging natuur
lijk verschillende verbeteringen en resulteerde uiteindelijk in een dun
zilverdraadje, dat men met grote snelheid en lichte druk over een ronddraai
ende schijf liet slepen.
Verschillende uitvoeringen werden geprobeerd, diverse metalen voor het
draadje en voor de schijf, motor- en uurwerkaandrijving, grote en minder
grote snelheden. De
contactveranderingen
van het naaldje op de
schijf deden hetzelfde
werk als de onder
breker. Het bleek een
zeer eenvoudig middel
om de steeds in aantal
toenemende zenders
met ongedempte golven
te kunnen ontvangen.
Tevens bleven de oude
vonkzenders hoorbaar,
al veranderde zij wel
iets van toon, wat soms
als een nadeel gevoeld
werd. De gevoeligheid
voor uiterst zwakke
signalen bleek uitstekend.
Maar de reeds aanwezige lampdetector, die aanvankelijk nog als te
ingewikkeld werd beschouwd, heeft een kort en abrupt einde gemaakt aan
het bestaan van dit stukje eenvoud. In de geschiedenis van de Interrupted
Continuous Wave komt hij dan ook praktisch niet voor.
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QSD
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GEPROBEERD!

In de tijd, dat de aloude morseschrijver terrein aan het verliezen was op
de radio; in de tijd voorafgaande en onmiddellijk volgend op de eerste
wereldbrand; in die tijd, dat de lampversterkers hardere signalen mogelijk
maakten; toen heeft men nog een tijdlang geprobeerd grotere berichtenverwerking te stimuleren door de snelle signalen van een machinezender
aan de ontvangkant op een wasrol op te nemen en dan de wasrol langzaam af
te draaien. Zo'n toestel werd eigenaardig genoeg, een parlograaf
genoemd. Om de vele, door de snelle machinezender geproduceerde rollen
bij te houden, waren meerdere telegrafisten nodig, die de volgeseinde
rollen moesten ontcijferen. Belangrijk daarbij was dat de seintekens
muzikaal bleven, maar de luchtstoringen werden door het langzame af
draaien uiteengerukt, waardoor ze verhoudingsgewijs aan sterkte verloren.
De seintekens kregen weliswaar ook een andere toon, maar bij het gebruik
van een lampontvanger, kon men dit door de interferentietoon bijregelen.
Nog een afwijkende methode, die men probeerde, was die, waarbij men
gebruik maakte van de snaargalvanometer, uitgedacht door Einthoven.
Hierbij werden de signalen door een tussen twee magneetpolen gespannen
draad gestuurd. In doorboringen van de twee magneetpolen zijn micros
copen geplaatst. Door nu een sterke lichtbron voor de ene microscoop en een
scherm achter de andere te plaatsen konden de bewegingen van de draad, zo'n
duizendmaal vergroot, op het scherm projecteren of op fotografisch papier,
dat achter het stelsel werd langs geleid. Na fixatie van het fotorolletje kon
men de tekens aflezen. Dit soort "ontvangers" schijnen in de eerste wereld
oorlog nog wel in vliegtuigen gebruikt te zijn.
Andere afwijkende methoden werden uitgedacht ten aanzien van het aan
leren van morse, mede ook om de opneemsnelheid te vergroten.
Dr. R.A. Biegel, adviseur bij de PTT, beschrijft de wijze, waarop
men bij de opleiding van radiotelegrafisten voorkomende moeilijkheden
kan voorkomen, door reeds vanaf het begin der opleiding de leerling te
confronteren met tekens, die op de verlangde eindsnelheid geseind, door
grote pauzen worden gescheiden en zodoende de ad spirant-telegrafist al
direct te gewennen aan het "beeld" van het teken, waardoor het denken in
punten en strepen werd voorkomen. Geleidelijk werden dan de tussenruimten
korter gemaakt totdat de verhoudingen correct waren. Het blijkt, dat dit bij
de Marine in Amsterdam en bij de radio-afdeling op Soesterberg in de jaren
dertig werd toegepast. Sommige morse-instructeurs preferen dit systeem
nog steeds.
Nog revolutionairder was de methode, die men, natuurlijk in Amerika,
uitprobeerde. Enkele opleidingsinstituten aldaar realiseerden zich, dat de
gemiddelde mens slechts duizend woorden nodig had om zich in het Engels
te kunnen uitdrukken. Zorgvuldig werden nu de woorden, die men dacht nodig
te hebben geselecteerd en in een klankbeeld aan de leerlingen bijgebracht.
Eén klankbeeld per woord, dus een soort morse-stenografie. Ook deze werden
bij de aanvang der cursus snel geseind, om dan, wanneer het hele scala was
doorgewerkt, de snelheid andermaal te verhogen.
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Dit was de reden, dat men in Amerika soms fabelachtige snelheden kon
rapporteren, maar al snel bleek, dat deze methode in Europa moeilijkheden
opleverde en dat de Amerikanen, die een dergelijke opleiding genoten hadden
en 40 tot 50 woorden aankonden, niet in staat waren 20 woorden code te
nemen en er bij telegrammen in het Frans of Duits duidelijk naast zaten.
Vernuftig uitgekiende afwijkingen op de bestaande systemen, met veel
verve gebracht en toegepast, maar niet voldoende effectief om d'aloude
vonkenboer met zijn handsleuteltje van zijn stoel achter de ontvanger te
verdringen.
En hij zit er nog

-Funkturm Berlin-
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CQD....

Het werkt heden ten dage ietwat beangstigend, wanneer men bedenkt, hoe
vóór de komst van de draadloze telegrafie de schepen op zee volkomen van
de wereld waren afgesloten. Zodra de stomer uit het gezicht van de kust was
verdwenen, waren schip en opvarenden volkomen op zichzelf aangewezen.
Dat was nog in de dagen van de flessenpost ! De dramatische laatste groet,
veel misbruikt door grappenmakers, die de zeeman aan zijn nabestaanden
trachtte te brengen. Heel vaak waren de restanten van een schip, die op de
kust aanspoelden, de eerste tekens van een drama, dat zich op zee had
afgespeeld.
De radio heeft dit tijdperk afgesloten. Het Duitse stoomschip "Kaiser
Wilhelm der Grosse" werd in 1900 als eerste met een radio-installatie
uitgerust, nog in hetzelfde jaar gevolgd door de Belgische "Princess
Clementine".
Nederland kon als zeevarende natie niet achterblijven. Behalve het licht
schip "Maas", dat in 1902 reeds radio-verbinding onderhield met Hoek van
Holland, en de boot tussen Enkhuizen en Stavoren, was de Holland-Amerikalijn reeds in 1904 begonnen de oceaan-stomers met radio uit te rusten.
Uiteraard waren de eerste radiozenders en ontvangers van bijzonder
primitieve constructie en ook de inrichting van de radio-hut aan boord
voldeed nog lang niet aan de eisen, die men daar tegenwoordig aan stelt.
Meestal was het een rommelig hok, slechts node afgestaan, waar de radiomiddelen van die tijd, een ruhmkorff-klos, een cohaerer een morsesleutel
en wat accu’s bijeen waren gebracht. Hoogstwaarschijnlijk is daar de naam
"shack" vandaan gekomen.
Ook het gebruik van de apparatuur en de diensten van de marconist waren
nog niet onderhevig aan de vrij strenge bepalingen, die daar tegenwoordig
voor in het leven zijn geroepen. Het grootste deel van de dag hing de marco
nist, bij gebrek aan berichtenverkeer maar wat rond en zo kon het gebeuren,
dat als hij niet luierde, hij de passagiers ging vermaken met wat gratis
"shows", om de verveling bij langdurige zeereizen een beetje stuk te slaan.
Hij liet dan grote vonken uit de zender springen, waarbij het geknetter nooit
zijn uitwerking miste op de nieuwsgierige passagiers. Af en toe verzond hij
ook nog wel eens een bericht
Soms hield hij een praatje met een collega op een ander schip; hield deze
band soms uren met onnuttig geklets bezit, en berokkende dikwijls schade
aan het officiële berichtenverkeer, waarvoor dan geen tijd was. Men schijnt
zelfs dam- en schaakwedstrijden te hebben gehouden.
Kwam men in contact met telegrafisten van andere maatschappijen, dan
ontaardde het verkeer, door de onderlinge naijver, niet zelden in ordinaire
scheldpartijen over en weer, of men ging eens gezellig de concurrent zitten
storen door de sleutel vast te zetten.
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Voegt men daar nog bij, dat praktisch iedereen een zender in elkaar kon
prutsen om de aether onveilig te gaan maken door het uitzenden van valse
noodberichten, dan heeft men zo ongeveer een indruk van wat er zich toen op
op de frequenties afspeelde. Zelfs over het noodsein was nog geen overeen
stemming bereikt. De meeste marconisten gebruikten de algemene oproep
CQ, gevolgd door de D van Distress, CQD; de Duitsers echter gebruikten
gewoonlijk SOE. Ook nadat in 1908 officieel SOS werd voorgeschreven bleven
vele marconisten trouw aan hun oude gewoonte. SOS, gekozen omdat het een
gemakkelijk te herkennen teken was en niet, zoals velen geloven, omdat
het "Save Our Souls" zou betekenen, kwam er slechts langzaam in. Toen de
marconist Phillips van de luxueuze, "onzinkbare Titanic" de noodseinen
uitzond, liet hij dan ook CQD de aether ingaan en niet SOS.
Deze ramp was de aanleiding om het draadloze verkeer aan strenge
bepalingen te binden en tegenwoordig ziet men dan ook een totaal ander
beeld in de radiohut aan boord van de grote zeeschepen. De meesten hebben
meerdere marconisten aan boord, waardoor een 24 uurs-frequentiebewaking
mogelijk is. Op kleinere schepen, waar slechts een of twee marconisten
zijn, wordt gebruik gemaakt van een automatisch alarmtoestel, dat een bel
doet rinkelen op de brug, bij de machinisten in de radiohut, wanneer 3 of 4
strepen van 4 seconden worden ontvangen.
De marconisten worden beziggehouden met het opnemen van beursberichten,
zenden en ontvangen van telegrammen, weerberichten, tijdseinen en
mededelingen van en voor de scheepvaartmaatschappijen. Het lanterfanten
is er niet meer bij.

148

BRAND AAN BOORD !

=Steunend en zuchtend zwoegde de oude schuit zuidwaarts met bestemming
Buenos Aires.
Deze reis was echter nieuw voor haar, daar haar grootste afstand wel
de Oostzee-havens was geweest.
De kapitein was met zijn schuit verouderd en, wellicht door minder
aangename levenservaringen, een zuurpruim, zodat het scheepsvolk gnuifde
als ze hem een loer konden draaien.
De schuit had, zij het dan ook gedwongen, toch iets moderns en webradio.
Omdat ze enkele Engelse havens moesten aandoen, waren de reders, om te
voldoen aan de Engelse wet, schoorvoetend er toe overgegaan een paar
toestellen plus een marconist te huren.
Zij het dan nog op een koopje !
De ouwe was echter met die moderne poespas” maar bitter weinig
ingenomen. Zijn vader was er toch ook altijd zonder die radiorommel
gekomen en hij tot nog toe ook, behalve. . . nou ja (maar dat is iets anders).
Toch zwierf hij, door nieuwsgierigheid gedreven, dikwijls rond de
radiohut en in een dikke mist onder de Portugese kust trok hij de stoute
schoenen aan en stapte de hut binnen, waarna hij de marconist toebulderde:
”JÖ, hoor je de misthoorn van Kaap Roca niet ?"
De marconist, een "neweomer”, verspeelde de kans op populariteit door,
met een technisch betoog de ouwe aan zijn verstand te brengen, dat dit zo
maar niet ging. Waar deze niks van snapte en ook niet naar luisterde.
"Radio”, bromde de kap terwijl hij wegliep en de deur dichtpatste, heb
je niks an. Gezwam in de ruimte”. Met welk laatste hij toch, onbedoeld,
niet zo ver mis was !
Reeds een dag of zes, zeven waren ze de keerkring gepasseerd en steeds
voeren ze onder een starre wolkenloze hemel. De passaat woei flauwtjes
en de zon brandde de ganse dag, zodat een ieder snakte naar de koelte van
de nacht.
Toen.... op een avond de passaat stijver begon te waaien en enkele
wolken kwamen aandrijven, floot schril de fluit van de spreekbuis in de
radiohut.
De marconist, soezend, schrok op, nam de buis van de haak en hoorde
heer "gezagvoerder" dreigend vragen: ”JÓ, hoor je niks ?"
Omdat de schuit buiten de gewone scheepvaartroute zat en de marconist
met zijn kristalontvanger uitstekende ontvangst had, mits hij niet meer dan
50 mijl van de zender af was, hoorde hij niet veel meer dan een verdwaalde
luchtstoring, zodat hij enigszins witjes antwoordde: "Nee, niks kapitein".
"Kan niet", klonk het aan de andere kant.
"Heus niet, kapitein".
"Dan is je rotzooi niet in orde !"
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Zware stappen dreunden over het bruggedek, de deur van de hut werd open
gerukt en de kapitein brulde in de ingang:
"Hé, is je zooitje nou in orde of niet?”
"Ja, kapitein".
"Nou, vooruit dan, laat horen dat we hier zijn en probeer verbinding te
krijgen met die schuit daar vóór ons". (Met een duimbeweging naar 't
voordek).
De wacht op de brug en de "vrije prik" op het voordek tuurden naar de
horizon, waar een zware rookwolk hing, veel te zwaar om van een stoom
schip te zijn.
De kapitein stapte, onrustig pruim kauwend, heen en weer, telkens wijd
beens stilstaand om met zijn kijker naar de rookwolk te turen.
De zender in de radiohut, het "ouwe potkacheltje" van Marconi knalde
morsetekens uit, toen werd het weer stil. Marconist naar dek.
"Wel?", vroeg de ouwe.
"Niks, kapitein, hij geeft geen antwoord”.
"Nou, jongeling, dan zal ik je eens wat zeggen: al dat modern spul kan
je cadeau krijgen. Ginder staat een schip in brand en zonder jouw radeloze
rommel zullen ze geholpen worden, snap je”.
Uit de schemer rezen nu de vormen op van een grote schoener, waarvan zo
nu en dan de vlammen van het dek opkronkelden.
De boots en de verdere état-major stonden op de bak bij het ankerspil.
"’t Is een Baltimoreman", bromde de boots.
"Ja, een walvisvaarder”, grinnikte de stuurman, hij stookt zelf zijn
traan, verdorie, het zal me benieuwen of de ouwe het in de gaten krijgt!"
Dichterbij gekomen zag men de gegeide zeilen en veel bedrijvig geloop
aan dek.
De ouwe zette de telegraaf op "langzaam" en hield achter de schoener om.
De zwarte, vettige rook ronkelde over de golven.
"Schoener ahoy ! ! " praaide de kapitein.
"Ahoy" drensde het terug en de donkere gestalten reiden zich langs de
verschansing van de schoener.
De ouwe, vol vuur, zoog zijn longen vol en langgerekt donderde het over
het water:
"Kunnen we helpen?"
Een wijle bleef het stil
toen daverde een schaterend gelach over de
golven. De marconist, eveneens nieuwsgierig geworden, hing ook over de
verschansing.
De ouwe, door dit onverwachte onrustig geworden, brulde door de
scheepsroeper:
"Wa’s er an de hand?"
Waarna van de schoener in een lachpauze terug klonk:
"Man, we koken een walvis!!...."
In de radiohut is de ouwe niet meer gezien.

(Wireless in CQ-NVIR)
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4

DE AARDBEVING.

In de tijd van de "Tonende Funken" verbleef Hollands omroeppionier
Willem Vogt een tijdlang in Duitsland om aanwezig te zijn bij de bouw van
de radiostations voor Nederlands-Indië door de Telefunken-maatschappij.
Een van de informaties, die Telefunken van Willem Vogt wilde hebben,
was de bodemgesteldheid in Indonesië in verband met de te bouwen antennetorens. Moest men rekening houden met eventuele aardbevingen?
Voor zover Vogt zich herinnerde was dit alleen het geval geweest op
Ambon in 1898 en juist op Ambon zou één van de drie bestelde stations
komen. Het was dus zaak om bij de constructie van een en ander rekening
te houden met deze vervelende beweging van de bodem.
Logisch dat Vogt hieraan terugdacht, toen hij in 1914 benoemd werd tot
chef van het radiostation op Ambon! Een van de eerste dingen, die hij deed
was dan ook een onderzoek instellen naar de manier waarop de toren tegen
aardschokken beveiligd was. Nu is aardschokbeveiliging uiteraard alleen
mogelijk wanneer het lichte bevinkjes betreft; wanneer de aarde zich
werkelijk schudt is er geen beveiliging mogelijk, in welke vorm dan ook.
De afspanningen van de 85 meter hoge mast bestonden uit in elkaar
gehaakte stalen stangen, die de mast op drie plaatsen aan betonnen blokken
verankerden. Verder waren er nog tuien aangebracht, die de toren rechtop
zouden houden als de stangen het begeven hadden. Er waren twee antenne
draden voor het telegrafische verkeer met Timor en een voor het scheeps
verkeer.
De zenders bleken ruimschoots aan de verwachting te voldoen. Men bleek
met die "vonkenbruggen" op zijn sloffen te kunnen werken met schepen
die zo'n slordige 3000 km ver waren.
En toen maakte Vogt zijn eerste aardbeving mee. Bij het eerste vreemde
gevoel vam duizeling rende Vogt naar het dienstgebouw om te zien hoe de
mast zich zou gedragen.
De toren bewoog en een vreemd suizend geluid ging door de antennedraden.
Maar de zaak bleef overeind. Sinds dien was dit specifieke geluid in de antennes
voor de bemanning het teken om te maken dat ze weg kwamen. In het vrije
veld was het minder gevaarlijk en daar wachtten ze dan op het sein""veilig".
Toen eens de draden suisden en de mensen naar buiten waren gerend, vroeg
de tegenpost, nadat de wacht weer was betrokken:
"Waar waren jullie ineens?" Het antwoord luidde:"Oh, niets bijzonders
hoor ! Alleen een aardbeving
"
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AVRO’s ULTRA-KORTEGOLF ONTVANGER. (1928)

"Heel voorzichtig draaien we nu aan den fijnregelknop
den condensator in. Niet zo vlug nu, anders hebben
we geen tijd om geruchten waar te nemen!
Plotseling hooren we knetterachtige fluitstooten in het
ritme van het morse-alfabet! Even heel voorzichtig
de terugkoppelspoel iets dichter bij de tweede brengen
of de eerste daarvan verwijderen; ja, nu zijn de
signalen beter. We hebben kennis gemaakt met het
gebied der korte golven!”
(Uit een beschrijving bij dit toestel)
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TEMPO DOELOE

W8
"Rondom je waren alleen maar bergen en theetuinen. Ik was eerste
employé op de thee-onderneming Passir Datar en daar ziet het er zo uit.
Bij Soekaboemi ga je een kronkelige bergweg op, dan heb je links de fabriek
en daar vlakbij de ingang van het huis en daar wéér vlakbij. ... de antenne!

Aldus mijmert de Heer A.G. de Groot, neef van de veelbesproken
Dr. de Groot van de Malabar-zender PBX, als hij terugdenkt aan het prille
radiobegin in het hem nog zo na aan het hart liggende Insulinde. De naam
"de Groot" kan voor zover het Nederlands-Indië betreft en radio, waar
achtig geen "misnomer" zijn. De uitroep: "What’s in a name?" is in dit
geval met een krachtig "Veel!" te beantwoorden. Het standbeeld op het
"blote-billenplein" in Bandoeng houdt de herinnering aan de Dr. de Groot van
de 2800 kilowatt-zender, waarmee hij de rechtstreekse verbinding met
Nederland realiseerde, levend.
In grote trekken kan men een analoge ontwikkeling van de radio met het
moederland bespeuren, maar het eigene, dat dit mooie, onvergefelijke
eilandenrijk aan dit pionierschap verleende, is een bron van zoete
herinnering voor de mensen, die "tempo doeloe" zelf hebben beleefd.

Aanvankelijk gestart met bamboestokken, draad en zelfgemaakte radioonderdelen, begon A.C. de Groot, voor zijn vele radiobroeders PK1PK met
radio, waar hij zijn hart aan had verpand, te experimenteren op de 300 meter.
Alle pionierschap werd gebundeld in zijn vrij schaarse vrije tijd, die hem
op de thee-onderneming gelaten werd en mede daardoor zou het zes maanden
duren voor de zender gereed was. Op zijn eentje en in de wildernis..
Zijn station, Goenoeng Haloe Rongga gedoopt, bleek bij zijn vrienden in
Bandoeng niet te ontvangen. Wél echter op het vliegveld Andir, zodat hij
ijlings de zaak moest verstoppen, want Andir had de PTT ingelicht. Maar
er gebeurde niets en toen achteraf bleek, dat zijn uitzendingen in Batavia
wel gehoord waren, bleek dit een geweldige stimulans om voort te gaan en
met de snel verworven kennissen in Batavia kwam het tot de oprichting van
de Bataviase Radiovereniging. Maar bij de oprichting kon hij zelf niet
aanwezig zijn omdat hij niet weg mocht van de administrateur van de thee
plantage! Vrij kort daarna eigenlijk al werd in Bandoeng en wat later ook
in andere plaatsen soortgelijke verenigingen gesticht, die uiteindelijk
resulteerden in de NIROM, de Nederlandsch-Indische Radio Omroep
Maatschappij. Het aanvankelijk vermoede illegale van de uitzendingen van
PK1PK bleek achteraf mee te vallen omdat er op dat stuk in de Indische
wetgeving een leemte bestond.
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Met het stijgen van de belangstelling voor de 300 meter van de omroepen,
werden, zoals overal elders, de amateurs naar lagere regionen verbannen
en ook hier deed men vanzelfsprekend dezelfde ondervinding op. Deze banden
leverden verbindingen op, die door de vakmensen voor onmogelijk waren
gehouden. Dat was de oorzaak, dat tot 1927 de banden voor het overgrote deel
bevolkt waren door amateurs met hun, volgens huidige begrippen, uiterst
primitieve zenders en ontvangers, bijna uitsluitend te gebruiken voor telegra
fie.
"Het was in 1924 een opwindende tijd", zegt A.C. de Groot, "kortegolfzenders verrezen als paddestoelen uit de grond ! Maar het jaar 1925 zou zo
mogelijk nog interessanter worden"

-VVV DE ANE VW VVV - THIS IS THE TRANSMITTER OF THE
PTT RADIO SERVICE OF BANDOENG, JAVA. D.E.I. PSE QSLIndië was dus ook op de kortegolf en ons QSL-rapport naar Bandoeng had
tot gevolg, dat we een vriendelijke uitnodiging per kerende post terugontvingen
om de installatie aldaar eens te komen bezichtigen. We lieten ons niet twee
maal noden en een paar dagen later zijn we reeds ter plekke.

"Weldra was het middernacht en de zender moest worden aangezet. Vanaf
het schakelbord werden de gelijkstroommachines ingeschakeld en de spanning
geregeld voor gloeidraden en plaat. Het snerpen van toon 500 was nu duidelijk
hoorbaar. Met de seinsleutel op de aparte tafel gaf men een paar stoten en de
anodes sloegen fel rood aan! De zender werkte!
De dubbelpool-schakelaar van de eigen sleutel werd omgegooid en per
telefoon verzocht men de Bedrijfscentrale om het bandje met ANE in bedrijf
te stellen en weldra klapten de relais het eentonige rythme van de seintekens,
die we thuis in onze ontvanger zo vaak gehoord hadden. Boven alles uit klonk
het snerpende geluid van de nu belaste 500-perioden-transformator en een
tijdje later moest men zelfs met een ventilator de spoelen afkoelen.
Dan rinkelt de telefoon. . .
Ingenieur Langedam, de projecteur van deze kortegolf-zender neemt de hoorn
op, luistert even en zegt dan opgewonden:
"Zegt U dat nog eens!" Het wordt kennelijk herhaald. Dan wendt Ir. Langedam
zich tot ons: 'We worden in Holland gehoord!".
Ongelooflijk! Met dat kleine pruts-zendertje verbinding met Holland?
De relais stokken even en komen dan terug met:
PCG PCG PCG DE ANE ANE ANE.
Regelmatig en met lager tempo nu gaan de eerste proefberichten de lucht in!
Dus toch! We waren stomverbaasd! Dat kleine piete-peuterzendertje van
een half kilowatt presteerde hetzelfde als 26 kilometer zuidelijker de 2800
kilowatt van Malabar!
Als we om 4 uur 's nachts op onze motorfiets door de koele Pr eanger-lucht
huiswaarts keren, moeten we ons dwingen de aandacht te houden op de weg
in het licht van de koplamp, maar telkens weer dwalen de gedachten af naar
wat we zo pas hebben ervaren.

156

Jaren, véél jaren later is OM de Groot voorzitter van de vereniging,
die zich beijvert om oude PK-makkers opnieuw bijeen te brengen in een
jaarlijkse reünie, oude herinneringen ophalend, en gegevens over "tempo
doeloe" schriftelijk vast te leggen. Op zo’n bijeenkomst van PK's komen
de verhalen los

Pasar Malam 1971:
OM de Groot, PK1PK,
opent de stand van de
Indische Radioamateurs.

Dan kan PK1PK verhalen....

Het was wel een vorstelijk verjaarsgeschenk, dat we ons op Nieuwjaarsdag 1925
zelf aanboden; een verjaardag, waar we nog 8 maanden op moesten wachten, maar
er hingen stoutmoedige plannen in de lucht, plannen, aangewakkerd door een on
stuimig en niet te onderdrukken amateur "feu-sacré" om een KG-zender te bouwen
en om op de kortegolf te gaan zenden! Daartoe waren we op die Nieuwjaarsdag juist
gearriveerd 2 stuks Philips Zl-zendbuizen, 2 stuks Devicon variabele
condensatoren, 4 stuks buisvoetjes, 1 gloeistroomweerstand, een plaat eboniet
en nog wat boutjes en schroeven. Capaciteitsarme zendspoelen en het zendergestel zouden we ter plaatse wel fabriceren.
Stoutmoedig was het plan wel. Alhoewel we diep in de binnenlanden van
leefden, toch was het een land, waar een streng zendverbod heerste. Er
werd echter niet te zwaar aan getild, want juist op die tijd verklapte één
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onzer vrienden in Batavia, met connecties bij Justitie, dat door een leemte
in de wet bij overtreding van het zendverbod niet verder gegaan kon worden
dan het verstrekken van een stevige berisping en waarschuwingen, maar
een vervolging zou nimmer kunnen plaatsvinden en beslaglegging zou ten
enen male onrechtmatig zijn. Tot onze grote opluchting natuurlijk’ Hierdoor
zouden we niet het predicaat "piraat” hoeven te voeren en derhalve gingen
we met een gerust hart verder!
Reeds enkele jaren hadden we als amateur ervaring opgedaan met zelf
gebouwde zenders en het experimenteren daarmee. Het begon in 1919/1920
met een vonkzender, uitgaande van een tot vonk-inductorium omgebouwde
Ford-coil, die met 6 Volt, 5 Ampère een vette vonk gaf van circa 2 cm
lengte. De instelbare vonkenbrug was gemaakt enerzijds van een aluminium
schijfje en met als tegenelectrode het binnenste gedeelte van een bougie. Het
voldeed uitstekend. Later werd deze vervangen door een Wiensche vonken
brug, bestaande uit koperen 2|-centsstukken, daarop zilveren dubbeltjes en
het geheel gescheiden door mica ringen. De antenne, dubbeldraads en 2
meter uit elkaar, was 60 meter lang en ongeveer 18 meter hoog. Een hittedraadsmeter bezaten we niet. Daarvoor in de plaats werd een 4 volts gloei
lampje gebezigd. Bij goede afstemming lichtte dit lampje fel op.
Bereikte afstanden ongeveer 100 kilometer en misschien nog wel verder,
want in die tijd kenden we nog maar weinig amateurs, aan wie we luisterrapporten konden vragen. De toegepaste ontvangers waren alle uitgerust
met Dl of D2 buizen en bezaten zonder uitzondering 2 trappen LF-versterking.
De resultaten waren derhalve niet zo slecht .
Maar de tijd ging verder. De vonkzender was breed, zeer breed zelfs,
maar wie maalde in die tijd daarom? Ruimte genoeg’ Onder de 600 meter
(scheepsgolf) was er kip noch kraai te bekennen. De meestal zeer zware
luchtstoringen hadden het rijk alleen. Het heette, dat de 300 metergolf een
scheepsgolf was, maar deze golf was zo dood als een pier en daaronder was
het helemaal nul komma nul nihil. Storing van officiële zenders op dit
gebied was derhalve uitgesloten. Waarom zouden wij amateurs hier geen
gebruik van maken? Echter ook wij dienden met onze tijd mee te gaan.
De vonkzender was goed voor een experiment en om ervaring op te doen,
maar nu moest deze periode als afgesloten beschouwd worden. De "lampzender" moest nu aan de beurt komen.
Hadden wij voor onze vonkzender de daarvoor benodigde nog eenvoudige
onderdelen beschikbaar; voor de lampzender werd het anders. Het meest
penibele was de hoogspanning (tegenwoordig anodespanning). Zendspoelen
voor 300 meter conform Wireless World, werden capaciteitsarm gewikkeld
voor de antenne, secundaire en terugkoppelkringen van koperdraad van
1,2 mm. Buisvoetjes werden besteld. Sullivan draaicondensatoren, enkele
jaren terug in Engeland besteld, bezaten we reeds en het was omstreeks
januari 1923, dat de 300 meter lampzender gereed kwam.
Hoge bamboe als mastartikel was steeds makkelijk verkrijgbaar. Ook
werkkrachten om zulke masten op te zetten waren steeds beschikbaar en
niet te vergeten de 4-buizen zéér gevoelige ontvanger met het schema van
Dr. Komans, toen in 1923 het wonderschema bij uitstek. Ook werd in die
tijd de ontvangantenne op de te ontvangen golf afgestemd, wat tegenwoordig in
onze moderne ontvangers niet meer geschied en wat enorm zal schelen!
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Omstreeks 1924 kwam de grote BOEM ! Engelse amateurs bereikten toen
met een krats van energie vanuit Engeland de andere kant van de aarde op de
korte golven, met name Australië en Nieuw-Zeeland en dat terwijl geleerden
en vakmensen in die tijd nog grote en bijna niet te overwinnen moeilijkheden
hadden en zich over hun paperassen bogen om de vermogens van de toen toe
gepaste honderden kilowatts sterke lange-golf zenders op te voeren en
geleerde theorieën ontwierpen over het voortplantingskarakter der golven.
Op onze beroemde Malabar-zender ten zuiden van Bandoeng bijvoorbeeld,
kon niet met meer dan 2800 kw vermogen gewerkt worden, want dan begon de
antenne aan het eindpunt te sproeien. Dit was dus de grens.... En opeens....
deden de naar de als onbruikbaar verklaarde korte golven verjaagde amateurs
het met enkele tientallen watts.
Dat was ongehoord!
De radiowereld raakte in opschudding en stond op zijn kop. Ook wij, gewoon
aan die grote vermogens, stonden perplex ! Met spoed zouden wij ons naar
dit gebied van de Ultra-korte golven moeten begeven. Geen wonder, want elke
rechtgeaarde amateur raakte er door in vervoering. Nu konden we met elkaar
over grote afstanden in contact komen.
Wie had dat kunnen denken of verwachten ?
Doch allereerst moesten wij ervaring opdoen met het bouwen van de alom
door handeffect beruchte KG-ontvangers en
we bouwden er 2 stuks, de
één na de ander.
Toen deze periode, begin 1925, achter de rug was, moesten wij ons het
ontcijferen van morse-signalen eigen maken, want daar mankeerde vrijwel
alles aan en elke avond werden één è. twee uren besteed aan het opnemen van
signalen van de toen nog zeer langzaam seinende amateurs (nog gering in
aantal) en hun onderlinge communicatie te volgen, hun adressen te noteren en
aan te schrijven met het verzoek de gebezigde golflengte te willen vermelden.
Er volgde dan vrijwel altijd een brief of QSL-kaart met allerlei bijzonderheden
en met de vermelde golflengte werd onze ontvanger ge-ijkt en zo mogelijk
vergeleken met zeer lange Lecherse draden en op millimeter-papier vast
gelegd. Want deze golflengten hadden we nodig voor de toekomstige instelling
van onze KG-zender ! Wat wisten wij in die tijd van de korte golven ?
Een golfmeter hadden we nog niet !
Het zijn deze pionier-amateurs van het eerste uur, die verdienen hier te
worden gememoreerd, pioniers, die onder de moeilijkste omstandigheden en
met de meest gebrekkige materialen in de lucht kwamen. Daar waren FI1BB
(monsieur Jamas) in Saigon - PI1HR (Roberts) in Manilla en eveneens daar
PI1AZ (Jimenez) en PILAV (Felizarda), A2YI (Nolan). A6AG (Coxon, Perth),
Z4AA (Bell) Nieuw-Zeeland, OB2 (Barnes) Borneo en enkele Amerikanen
waaronder de bekende V7IT (Dixon) in Oregon en nog enkele anderen, die de
korte golf tussen de 30 en 40 meter bevolkten.
Zo ver gevorderd meenden we wel over te kunnen gaan tot de bouw van de
eerste KG-zender. In feite was de zender bijna een copie van de middengolfzender. Eenmaal alles gereed werd met twee stuks Zl-zendbuizen en 180
volt aan Hellesens-anodeblokken één avond op de golflengte van 42 meter voor
het eerst gezonden :
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HERE JAVA AMATEUR STATION GHR ASKING FOR REPORTS OF
RECEPTION STOP PLEASE SEND LETTERS TO BATAVIA RADIO
SOCIETY IN BATAVIA JAVA STOP MANY THANKS STOP
Dat deden we een uur achtereen, midden 1925, ’s middags om 5 uur.
De volgende dag kwam een bericht om een strafoverplaatsing met spoed
in overweging te nemen.. . .
Dat maakte wel een zéér onwelkom einde aan deze met zo’n voortvarendheid
ingezette korte-golf-proeven !
Niettemin kregen wij via de Bataviase radiovereniging ongeveer 10 dagen
nadien schriftelijke rapporten binnen in de vorm van brieven en QSLkaarten van Singapore, (de latere VS1AB), van Saigon (FI1BB), van de
Philippijnen (PI1AZ), van Semarang (de latere PK7, OM Hilling), van
Soerabaja (later PKO,PK3AR, OM Oldenboom) en van enkele luister stations uit Batavia. Dat was wel moedgevend !
Maar alle rapporten waren het er over eens, dat de signalen ”very chirpey”
waren.. . . Maar het was nu geboden de radiokamer af te breken.
We waren overgeplaatst naar de Poentang, een streek vol met heuvels en
ravijnen en daartussen valleien diep in het achterland en ongeveer 60 KM
luchtlijn ten zuiden van Bandoeng, kennelijk in de veronderstelling, dat we
nu, wat radio betrof, wel gekortwiekt waren.. . . Maar het was alléén, dat
we nu ook nog voor eigen energie moesten zorgdragen, voor het overige
waren we met dezelfde bedoelingen bezield.
Tot ons stomme geluk konden we de hand leggen op een tweede-hands
één-cylinder petroleum-motor met groot vliegwiel en een uit de eerste
wereld-oorlog stammende Bosch-vliegtuigmotor-generator, die met wat
kunst- en vliegwerk wel aan de Delco zou aan te passen zijn. Maar zo ver
was het nog lang niet. Ze waren voorlopig nog niet ter plaatse, boven,
waar onze woning op zo’n 6000 voet boven de zeespiegel in een koude,
betrekkelijk ondiepe vallei gelegen was. Maar zó lang konden we niet
wachten ’ In de kortst mogelijke tijd werden zenders en ontvangers opnieuw
opgesteld. De geheel nieuwe, ééndraads-antenne zou een prachtkwestie
worden. Links van ons hadden wij op enige afstand een heuvel van 25 meter
hoogte, rechts een ravijn en aan de andere kant daarvan wederom een
heuvel. Wat was logischer dan dat wij op beide heuvels bamboepalen zouden
planten en daartussen een ongekeerde L-antenne zouden aanbrengen ?
Zulks geschiedde dan ook !
FSM1 was de eerste die, luisterend op een 0-V-1 R7-8 en "very chirpey”
rapporteerde op onze CQ's. Ons eerste QSO, gelardeerd met vele vergissingstekens, de eerste verbinding, die we nimmer zullen vergeten !
Maar we zaten met dat chirpey ! Natuurlijk veroorzaakt door de hoge
inwendige weerstand van de Hellesens-blokken. De machines waren nog
steeds niet boven. Dat zou nog wel even duren. Opeens Inrijgen we een
"brainflits" ’ Die Ruhmkorff van de vonkzender ? Was dat niet iets ?
In plaats van de anode-batterijen werd de secundaire van de Ruhmkorff
gebezigd, de seinsleutel kwam in de primaire en het geheel op 6 volts accu
geschakeld. Onze blik gericht op de hittedraad-meter, de ene hand behoedzaam
aan de draaicondensatorknop en de andere hand aan de seinsleutel. ... en nog
een seconde later een plof ! Onder rookverschijnselen bezweek er een Z 1 !
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Bij nader onderzoek bleek er onder aan de kneep, buiten het vacullmgedeelte, zich een vonk gevormd te hebben, die door oververhitting de
kneep had doen barsten. Dit was dom 1 We hadden het kunnen weten ’ Een
dure les, maar gelukkig hadden we nog een reserve-exemplaar. Maar wat
stond ons nu te doen ? Hoe of wat, de Ruhmkorff-spanning diende drastisch
verminderd te worden. Er was maar één middel, de anderen waren op niets
uitgelopen. Het verwijderen of verkleinen van de 1 pF condensator, die
parallel stond op de interruptor.
Met de defecte Z1 als proeflamp werd aldus nagegaan of nog vonkoverslag
plaats vond. Maai’ we dienden ook rekening te houden met het onprettige
karakter van de wisselspanning, zo eigen aan de Ruhmkorff door het
spanningsverschil bij ”maken” en "breken". Maar in de defecte Z1 ontstond
geen overslag meer en nu werd de proef met twee goede zendbuizen herhaald,
voorzichtig, met korte sleutelstoten, en nauwkeurige observatie van de
zendbuizen. Geen overslag ' Maar nu waren antenne- en anodestroom minimaal !
Maar ook dat werd weer opgelost. En zo werden gedurende enkele maanden
vele verbindingen op de korte golf tot stand gebracht met ons in die tijd
algemeen bekend geworden jungle-station PK1 ! Onze grootste vriend was
toen OM Cooper van A6HG in West-Australië, met wie we praktisch elke
avond gedurende enige tijd een babbeltje maakten. .. .

In 1929 komt van de Gou vernemen tszijde de vergunning af voor amateurs
om proefnemingen te doen. En dat deden ze ! De geschiedenis van de veldgeoloog van Oord (PK5VO), nu PA0VO , die in de dertiger jaren als onder
zoeker werkzaam was in het hartje van Borneo, bewijst het.
Alle conclusies en metingen van OM van Oord, evenals die van tientallen
collegae, moesten.per prauw en per schip naar Balikpapan worden
gezonden, wat zo’n slordige 14 dagen in beslag nam. Bleek men soms op
de verkeerde weg dan duurde het nog eens 14 dagen voor de geologen er iets
van hoorden en zodoende was er een maand nutteloos werk verricht !
Verloren kostbare arbeid ! Maar OM van Oord had zijn kortegolf-apparatuur
meegenomen naar het Barito-bekken en toen deze binnen twee uur antwoord
kreeg op zijn rapporten, was het voor iedereen duidelijk, dat er op commu
nicatiegebied nog wel het een en ander verbeterd kon worden.
Tekenend voor die tijd was, dat het nog acht weken moest duren voor de
overheid toegaf en het nut van radio inzag. Progressiviteit !

De Jappen hebben alles stuk gemaakt ! Toen A. C. de Groot naar het
Jappenkamp moest, smokkelde hij in zijn koffertje enkele essentiële onder
delen voor de vervaardiging van een 1-lamps ontvangertje mee. Bijzonder
zenuwslopend, wat er stond de doodstraf op zo iets ’ Alleen op "veilige"
momenten kon er geluisterd worden. Geruime tijd is hij hier mee bezig
geweest, maar zijn luisteren was niet tevergeefs. Na 2j jaar, precies op
zijn verjaardag, smaakte hij het genoegen te horen: "the Japanese have
been ordered to an unconditional surrender". 6 augustus 1945, iets, wat
je nooit meer vergeet !
Later is OM de Groot nog bij de PTT geweest als employé.
De PTT, die in 1929 zijn uitzendingen naar Nederland stopte, kennelijk om
de primeur te hebben, waarvoor het overigens toen al te laat was.
Vele artikelen zijn van de hand van de ex-PKIPK in de tijdschriften versche
nen, artikelen die getuigenis afleggen van een arbeidzaam leven op het on
vergefelijke gebied van de radio
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Op 23 april 1973, vlak vóór de 3e PK-reUnie, komt er een einde aan dat
werkzaam leven. OM A.C. de Groot is dan "silent key”

-Strijdkrachtenzender N. O. Indië-
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OM GERTON

Hooggewaardeerd, rijk geschakeerd en velerlei zijn de vliegerverdiensten
van de luchtvaartpionier en oud-gezagvoerder van KLM en KNILM,
Gerton van Messel.
Hooggewaardeerd, blijkens zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje
Nassau toen de KNILM in 1938 tien jaar bestond en de verlening van het ereinsigne van de Koninklijke vereniging "Onze Luchtmacht" in 1972 en andere
bewijzen van achting tussen die twee data in.
Rijkgeschakeerd, door de vele spectaculaire vluchten, die de "Captain
maakte, zoals de openingsvlucht Batavia-Sydney, zijn vele recordvluchten
en speciaal de vele snelle vluchten om chirurgen en zieken in noodgevallen
bij elkaar te brengen.
Velerlei, door de miljoenen kilometers, die hij in de loop van zijn lange
carrière bijeenvloog en die echt niet allemaal incidentloos onder de vleugels
van zijn machine zijn doorgeschoven.
In de historie van de luchtvaart is de naam van de Commodore niet meer
uit te wissen. Maar dat hij naast zijn verdiensten achter de stuurknuppel ook
nog tijd vond voor manipulaties met de seinsleutel als PK-man, en er aan
trekkelijk over kan vertellen, bezorgt hem zijn plaats in de "Vonkenboer".
Dat hij zich soms bezighield met telefonie zij hem vergeven. . .
Gerton vertelt
En dan begon het in je shack, afgesloten van de wereld en toch met de gehele
wereld om je heen, want plotseling klonk daar in je koptelefoon door je
ontvangergeruis en de qrm een onbekende stem:
"PK1VX PK1VX" en dan de roepnaam van een onbekende in een onbekende
shack met een onbekende rig in een ander deel van de wereld. Dan was je
een echte wereldburger, een echte democraat, want ongezien ras, kleur,
geloof, politiek of wat dan ook; je zocht en had contact met iemand, die op
dat moment op dezelfde wereldfrequentie was afgestemd.
Het klinkt allemaal een beetje hoogdravend, maar zó heb ik mijn eerste
zenderjaren echt beleefd. Dat je soms het zweet van je voorhoofd wiste en
een Canadees seinde: "Het sneeuwt hier verdomd hard! ", daar trok je je
niks van aan. Je verheugde je alleen maar over het feit, dat je contact had
met de anderen, die net zo werelds dachten als jij !
Ik vloog toen veel op Sumatra, Medan en Sydney. Dan kon ik soms mijn
eigen rig beluisteren, want de auctor intellectualis van mijn installatie,
Jan Leunis, kroop dan achter de tafel en wachtte op mijn oproep vanuit de
lucht. Je eigen rig horen is toch wel iets bijzonders, want wat je met eigen
handen bouwt en verzorgt ligt je nader aan het hart dan de duurste gekochte
bullen.
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In Sumatra had ik veel contact met PK4DG, OM van Eysbergen, die me
vaak af kwam halen van het vliegveld en meenam naar zijn plantage op zo'n
200 kilometer afstand van Medan, in de buurt van Kisaran. Hij had een rig
om van te smullen, zo mooi, met een apart zenderhuis, enz. enz. Het was
er ook altijd een oergezellige boel. . ..
Sydney...
Voordat ik in juli 1938 de Batavia-Sydneylijn opende had ik met een paar
VK3's contact gehad, maar door het drukke officiële programma geen
bezoeken af kunnen leggen, iets wat ik daarna wel geregeld heb gedaan.
En dan mijn contact met Holland : Op fone ja !
In Bandoeng was het me nog nooit gelukt een PA0 aan de draad te krijgen;
wel Engelse en Franse hams. Op een nacht, ik meen begin 1938, hoor ik
PA0ON cq-dx roepen. Ik er meteen achteraan en jawel ! r6, S6-7. Hij
heeft mijn schoonmoeder nog de groeten overgebracht en per kerende post
kwam er bericht terug, dat Oma óók zo'n "ding” wilde hebben. Daar hebben
we maar even mee gewacht. Ik heb nog contact gezocht met PA0ON, maar
de huidige bezitter van die call heeft zich pas na de oorlog in laten schrijven
en kende de oorspronkelijke niet. Dus maar verder zoeken, teroes sadja !
Het gaf natuurlijk vele grappige voorvallen met deze verbindingen. Als
je zei, dat je wel eens langs zou komen om hun rig te bekijken, zei men
altijd: ” You are welcome!”.
”OK, zal ik dan overmorgen opbellen ?”
Dan kwam altijd de verbaasde vraag, hoe dat mogelijk was en natuurlijk
mijn vaste antwoord: "Kom maar naar Mascot Airfield en vraag naar het
KNILM-vliegtuig met Captain van Messel !" "Als dat niet kan, laat dan
maar een boodschap achter in het Australia-Hotel of kom ’s avonds een
borrel halen!" Hieruit zijn vele fijne contacten ontstaan.
In de oorlog was het gehele amateurisme natuurlijk voorbij, maar toch
maakten wij aan het einde ervan en direct erna vele amateurverbindingen,
voor ons eigen squadron, het fameuze 19th Squadron, N.E.I. Vandaar ons
geheime callsign : "one nine S. Q. " .
Een keer vloog ik ’s nachts, want over de Pacific tussen Amerika en
Australië vlogen wij altijd ’s nachts, omdat je was aangewezen op astronavigatie, tussen Mather Field bij San Francisco en Hawai. Zo halverwege,
toen mijn co-pilot had overgenomen, vroeg en kreeg ik toestemming van mijn
marconist om op 14 mc een beetje te dx’n. Hijzelf bleef op wacht op een
andere set. Na cq dx kreeg ik een W2 aan de lijn. Ik gaf hem mijn qth in
lengten en breedten op en even later vroeg hij:
"Are you a ship?" Ik antwoordde:
"No, aircraft’ Your qth pse k"
En toen kwam het terug:

We hebben wel gelachen ! ! !
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-links OM van Messel, rechts OM Evers, nu PA0LEVOM Gerton, nu Commodore b.d. , is een trouw bezoeker van de PK-reunies
waarbij hem de eer te beurt valt, deze reünies met een daverende knal te
openen en te sluiten.
"Het is waar", zegt ex-PKlAE, nu PA0PKC en volijverig secretaris van
het PK-comité, een beetje cryptisch: "We zijn een uitstervend ras, maar je
leunt nooit weten. ..."
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VVV de FL....

Op een stralende dag in 1917 zit een telegrafist van de Eiffeltoren rustig
en ontspannen de band af te luisteren op zoek naar seinen, die misschien
de moeite waard kunnen zijn als bron van informatie voor de Franse strijd
krachten, die nu al drie jaar in een strijd op leven en dood gewikkeld zijn
met hun vaste tegenstander op het vasteland van Europa, Duitsland.
Speciale oplettendheid is dan ook vereist, als de Duitsers in de lucht komen.
Maar het is rustig vandaag. Veel bijzonders is er niet te bespeuren.
De telegrafist is vooral benieuwd naar de berichten, die in code-vorm uit
geseind worden, want die hebben uiteraard iets te verbergen.
Ja’ Daar meent hij iets te horen! Vrij zwak hoort hij een zender v'tjes
draaien en vlak daarop Nauen aanroepen. Als het nog een keer roept kan hij
het identificeren als afkomstig uit Spanje, maar reeds dondert Nauen er
over heen: "POZ K!"
Ondanks het zwakke signaaltje is het bericht voor Nauen goed te nemen
en het is in code ! Als het zendertje stopt heeft de telegrafist van FL op
een paar tekens na de gehele tekst op papier staan. De rust op de band is
weergekeerd. Voorzien van tijd van ontvangst en paraaf gaat het papier
naar de ”code-jongens”, die het gebruikte systeem al lang kennen en er
weinig moeite mee zullen hebben. Rustig draait hij verder aan de ontvanger.
Seinen en opnemen! De rest zoeken ze maar uit!
Weinig vermoedt hij, dat dit simpele code-berichtje zal beslissen over
een mensenleven.
Voor de ontcijferaars blijkt het bericht een peuleschilletje. Tot hun verba
zing bevat het bericht een opdracht aan een Duitse bank om een aanzienlijke
som geld te storten op de "Banque des Pays Bas" in Parijs, ten name van
Mata Hari.
Mata Hari, het oog van de dageraad, is van Hollands-Friese afkomst en
heet in werkelijkheid Margaretha Geertruida Zelle. Al geruime tijd
spioneert zij voor de Duitsers, terwijl ze officiéél haar kost verdient door
op te ti’eden als exotisch danseres in Franse nachtclubs.
Het is nooit met zekerheid vastgesteld of ze opzette
lijk door haar opdrachtgevers is prijs gegeven of dat
het gewoon een ordinaire fout van de organisatie was,
die achter haar stond, om het geld op haar naam te
storten. Sommigen houden vol, dat Mata Hari
nerveus begon te worden en vergissingen ging maken,
waardoor de Duitsers haar kwijt wilden spelen.
Als Mata Hari zich bij de Banque des Pays-Bas ver
voegt om het geld te incasseren wordt ze bij het ver
Mata Hari
laten van de bank gearresteerd.
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Na een verwarrend proces wordt ze ter dood veroordeeld en ïn de vroege
morgen van de 15e oktober 1917 schokt haar lichaam ineen onder de kogels
van een executiepeloton.

"POZ POZ POZ DE FL FL FL"
Het is vroeg in de morgen van de 11e november 1918 als FL het Duitse
station Nauen aanroept op de 1800 meterband.
In Arnhem zit op dat moment een amateur-radiotelegrafist, na een lange
nacht achter zijn ontvanger een beetje moe de band nog even af te zoeken,
vóór hij er mee denkt te stoppen. Het is een beetje fris in de shack en de
telegrafist, S. Lantinga, is moe. Net als hij de knop om wil draaien, hoort
hij FL. Dat moet iets bijzonders zijn als de Eiffeltoren Nauen aanroept!
Koortsachtig noteert Lantinga als FL een bericht begint uit te seinen.
Het is zeven minuten voor half zes.
-POZ DE FL
= 27 wds=
armistice a été signé ce matin È cinq heures dix minutes/heures
francaise et entre en viguere è onze heures/heurs francaise aujourd’hui.
erzberger =
De overseining wordt in langzamer tempo herhaald. Opgewonden leest de
Heer Lantinga het bericht na. Dus eindelijk zijn de vijandelijkheden gestaakt’
Erzberger. Dat was de Duitser Mathias Erzberger, die aan het hoofd stond
van de delegatie, die met de Entente onderhandelde over de wapenstilstand!
Dan, om half zes, komt FL opnieuw in de lucht met een telegram van de
Franse opperbevelhebber, Maarschalk Foch, gericht aan alle afdelingen van
het Franse leger en zijn geallieerden, met woordelijk dezelfde inhoud als het
telegram van Erzberger. Erzberger, de man, die jaren later door Adolf
Hitler zal uitgekreten worden voor Novembermisdadiger! Maar dan zijn
reeds de voorbereidingen begonnen voor een nieuwe wereldoorlog.
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Welke oude-rot-in-het-vak kent of gebruikt zelfs nog heden ten dage
het symbool —------------------ — --------voor OK? Wie? Niet veel
meer, vermoed ik, al zal de situatie in Amerika wellicht iets anders
liggen. Dit teken is namelijk nog een remanant uit de sinds 1 juli 1913
officieel afgeschafte Amerikaanse Morse Code. Toch schijnt het zelfs
nu nog hier en daar voor te komen, maar dan bijna uitsluitend op de nog
resterende kabelverbindingen.
In de Amerikaanse Morse Code, die welke Morse in eerste instantie
heeft ontworpen met verschillende streep- en pauzeduur, werd de letter O
voorgesteld door twee normale punten, gescheiden door een ruimte, die
tweemaal langer was dan normaal. De letter K was gelijk aan het thans in
gebruik zijnde symbool.
OK moest dus geseind worden als — —-------------- en niet als IK of EEK!
Maar bij het verscheiden van de Amerikaanse Code was dit snel vergeten.
Iets dergelijks gebeurde met het teken &, in de oude landlijncode voor
gesteld dooi’ een punt, een verlengde rust gevolgd door drie punten:
—------- —
! Het bestaan van de verkortingscode in het telegrafieverkeer heeft zijn nut afdoende bewezen. CUAGN in plaats van CALL YOU
AGAIN is een aanmerkelijke tijdwinst, maar het gebruik om in plaats van
EN vaak ES te seinen geeft geen enkele tijdwinst! En zie, waar dit onnodige
gebruik uit stamt! Van het morseteken voor
— — — —, want toen de
verlengde rustpauzen verdwenen werd dit al spoedig aangezien voor ES.
IK

- - H

OK

- - &

EEK

- - ES

Over het ontstaan van de moderne afkortingen in de telegrafie heersen
vele misvattingen. Veel wat gepubliceerd is blijkt op onbetrouwbare gronden
te berusten. Van enkele, zoals bovenstaande is de herkomst echter met
zekerheid vastgesteld. In 1851 kwam het huidige systeem in gebruik, onder
de naam "Duitse Morse Code", later "Internationale Morse code of
"Continental Code" genoemd.
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NAVIGARE NECESSE EST !

De perfect werkende en onberispelijk georganiseerde radiodienst, waar
over de Koninklijke Marine in onze tijd beschikt is gegrondvest in 1904 en
ontving ze als St. Nicolaassurprise op 5 december van dat gedenkwaardige
jaar uit handen van Vice-Admiraal Ellis, toen hij zijn handtekening plaatste
onder Ministeriële Resolutie S/B no. 66, waarbij de Kapitein-Luitenant
ter zee H. T. Hoven werd aangewezen als Chef van de Dienst der Draadlooze
Telegrafie.
Indrukwekkend veel is sindsdien veranderd, zoals bij alle radiodiensten
ter wereld. Van de gebrekkig werkende toestelletjes uit de kleuterjaren
tot de super-moderne, bijna feilloze apparatuur van heden heeft de Marine
zijn draadloze telegrafie altijd beschouwd als de navelstreng, die de
schepen met de wal en de thuishaven verbond. Zeevaart en telegrafie hebben
het door de jaren heen steeds bijzonder goed met elkaar kunnen vinden.
De jaren, waarin de Koninklijke Marine de telegrafie leerde kennen,
leerde waarderen en heeft ontwikkeld en geperfectioneerd, vormen in de
lange, illustere historie van dit krijgsmachtdeel een hoofdstuk apart.
Aan Gerrit Jan Kniphorst, LTZ II en electro-technicus, was al twee
jaren tevoren opdracht gegeven om proeven te doen met toestellen voor
draadloze telegrafie en hiertoe werd 12000 gulden op de begroting uitgetrok
ken, met de bepaling echter, dat
"de commissie haar voordeel zal doen met de reeds ontvangen en
nog te verwachten aanbiedingen tot het kosteloos ter beproeving in
bruikleen verstrekken van verschillende systemen van toestellen"
Met de instelling van die commissie, waarvan Kniphorst de leiding had,
nam de Marine de leiding bij de proeven, die al een tijd aan de gang waren,
iets waarvoor LTZ Kniphorst bij de verantwoordelijke leiding reeds geruime
tijd pleitte.
Toch was de Marine reeds vóór de instelling van de commissie bij de
proeven betrokken geweest! Op 23 april 1902 namelijk was er een testverbinding geweest met een marconigraaf door Engelse ingenieurs georga
niseerd vanuit de villa "Jacobson" naast het Kurhaus naar het pantserschip
"Evertsen", 50 mijl uit de kust. Merkwaardigerwijs zwijgt de Marine
hierover, wellicht doordat er van marinezijde geen opdracht was gegeven,
doch alleen medewerking was toegezegd.

169

|

/

| /

I'
1/ \

'

-ft.

: ' 'XL
•

' '

■

'^■■' "WFT "&
•

•

. ...

BI

De taak van Kniphorst zou tevens bestaan uit het opleiden van het voor
de dienst vereiste bedieningspersoneel voor de apparatuur en het geschikt
maken voor het opnemen der seinen. Het is de grote verdienste van
LTZ Kniphorst geweest, dat hij dit dermate uitstekend uitvoerde, dat zo
spoedig daarna al de officiële instelling van de dienst kon plaatsvinden,
waarbij hij terzelfdertijd van zijn taak kon worden ontheven. Die pré-natale
tijd was een moeilijke tijd, waarin de problemen soms onoplosbaar
schenen, te meer nog daar niet iedereen in de nieuwe tak van dienst geloofde.
In die tijd kon de Chef van de Marinestaf nog openlijk verklaren: "Er gaat
toch maar niets boven een draadloze verbinding, tenminste onder voorbehoud,
dat zij veiligheidshalve ter verzekering van de richtige overeenkomst
steeds gesteund wordt door een gelijktijdige kabelverbinding".
De Marine nèm de leiding. Meer en meer trad de P en T in contact met
de vloot om proeven te doen; de Koninklijke Landmacht detacheerde een
genie-officier bij de Marine-proefnemingsdienst en direct na de terugkeer
uit de West van de toen reeds op draadloos gebied deskundige LTZ van
Iterson, werd laatstgenoemde chef van het station Groningen, waar hij met
zijn heldere adviezen enorm veel bijdroeg tot de oplossing van de menigvuldige
problemen, die zich voordeden.
Van diverse buitenlandse firma’s ontving men aanbiedingen om hun
apparatuur te doen testen op betrouwbaarheid en geschiktheid voor de vloot.
De eerste proeven werden ondernomen met het Franse systeem BranlyPopp, waartoe de Marine een overeenkomst moest aangaan om niet met
andere systemen te experimenteren. Gelukkig bleken de in Nederland gesta
tioneerde deskundigen van de fabriek nalatig om hun hotelrekening te betalen,
zodat er beslaglegging op de apparatuur volgde en de Marine zich van de
overeenkomst ontslagen voelde, want het Franse systeem bleek volkomen
waardeloos. Er werd gebruik gemaakt van een trépied, een soort driepotig
tafeltje, dat voor een onvolkomen contact moest zorgen met het onderliggende
blad om detectie te verkrijgen, maar de weigeringen waren veelvuldiger
dan de succesvolle momenten.
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"Er gebeurden toen geheimzinnige dingen op de Marinewerf te
Amsterdam. Aan den waterkant zaten enkele officieren te hengelen
en aan den hengelstok was een soort luchtnet als snoer bevestigd.
Zoo trachtten zij van de eene zijde van den waterkant naar de andere
te telegrafeer en, min of meer gehoond door passerende collega's"

In januari 1904 ging men met Telefunken (later Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie) in zee en werden uitgebreide proeven gedaan tussen
Amsterdam en Kampen, daarna met Groningen en Hoek van Holland. De
toestellen in Amsterdam stonden opgesteld in een loods op de marinewerf,
terwijl de antennes waren opgehesen in de masten van de "Admiraal van
Wassenaer". In Kampen gingen de antennes in top aan de toren van de
Groote Kerk en in Groningen werd vanzelfsprekend de Martinitoren als
steunpunt in gebruik genomen. DeDuits-grondige afwerking van de
Telefunkentoestellen en de grote openheid, waarmee de Duitsers alles
demonstreerden, wekten vertrouwen bij de Marineleiding.
Heel anders lag de situatie met de Marconi-company !
Met lede ogen hadden zij de Duitse successen in Nederland aangezien.
Natuurlijk hadden zij ook een aanbod tot het bouwen van een station
gedaan, maar ze wilden beslist niet dat de Marine-officier en met de
werking van de toestellen vertrouwd zouden raken, en de apparatuur - en
dat was de voornaamste reden, waarom de commissie van verdere
onderhandelingen afzag - kon alleen in huur verkregen worden. De
bediening mocht door marine-personeel geschieden, maar ze moesten
met de vingers van de ingebouwde geheimen afblijven!
Voor een operationele Koninklijke Marine was iets dergelijks volstrekt
onaanvaardbaar! Het door Mare on i aan de Overtoom ingerichte station,
tot ergernis van de P en T, dat regelmatig berichten wisselde met
Chelmsford op een magnetische detector (gehoorontvangst!) veranderde
daar niets aan. De proefnemingen werden begonnen met toch wel iets
verouderde toestellen van Telefunken.
"Wat hebben we geploeterd die zomer!" zegt LTZ Putman-Cramer.
"Maar wat hebben we ook een schat van ervaringen opgedaan!"
Tekenend voor het enthousiasme, waarmee de werkzaamheden werden
verricht, was de uitroep van een van de "draadloze officieren" na een
geslaagde test : "De Zuiderzee is overbrugd! Er zijn geen afstanden
meer!".
Omstreeks september 1904 waren de proeven afgelopen en werden
de proefstations opgeheven. Voor de hand liggend was het, dat toen
Telefunken aanbood een station te installeren op de pas afgebouwde
"Hertog Hendrik", hierop werd ingegaan. Méér nog, er werden drie
stations aangekocht; de laatste twee zouden gebruikt worden voor
proeven in Oost-Indiö, onder tropisch-atmosferische condities.
Van Iterson en Holtzappel zouden met de "Hertog Hendrik" en de nieuwe
stations naar de Oost vertrekken.
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-Hr. Ms. "Admiraal van Wassenaer " - van hout gebouwd -

Het was beestenweer in het Kanaal toen op 9 november 1904 Hr Ms
Hertog Hendrik het Nieuwediep uitvoer en de reis naar de gordel van
smaragd was begonnen. De ontvangst op de fijn-afgeregelde toestellen
werd zeer ongunstig beihvloed door het in de novemberstorm stampen
de schip, maar de Kapitein beval een huldetelegram te sturen naar het
Loo. Het antwoord van de Koningin werd door de "Wassenaer" over
gevonkt naar de "Hertog Hendrik".
Dan geeft de gezagvoerder toestemming aan de bemanning om
afscheidstelegrammen kosteloos te versturen aan de achtergebleven
familiebetrekkingen, waar zó'n gretig gebruik van wordt gemaakt, dat
de berichten in verkorte vorm de lucht in moesten!
Voor de afvaart had de Consul-G ener aal te Londen de Marconicompany benaderd om gedaan te krijgen dat de "Hertog Hendrik” zou
kunnen werken met Marconi-walstations, maar de maatschappij
antwoordde:
"Zelfs indien het mogelijk ware, dat het station a/b Hr. Ms. "Hertog
Hendrik" zou kunnen seinen met, door ons, geexploiteerde stations
(hetgeen sterk wordt betwijfeld), dan nog kunnen wij onmogelijk aan
Telefunken-stations faciliteiten verlenen. Indien er prijs wordt gesteld
op communicatie met de walstations, die Hr. Ms. "Hertog Hendrik"
op reis naar Indië zal passeren of met schepen, voorzien van Marconiinstallaties, dan kan de Minister van Marine zulks gedaan krijgen, door
172

het schip met een dergelijke station uit te rusten. ’’
Op deze wijze trachtte Marconi een monopolie-positie op te bouwen,
die eerst in 1906 op de Conferentie te Berlijn gebroken werd.

-Hr. Ms. "Hertog Hendrik" verlaat de haven met radio a/b-

Eind 1904 wordt in Amsterdam de cursus begonnen voor de opleiding
van officieren, onderofficieren en matrozen voor de draadloze dienst.
Een der eerste vraagstukken, welke moesten worden opgelost, was welk
tekenschrift men zou gaan gebruiken; het systeem Vreede of Morse. Het
systeem Vreede was toen al jaren in gebruik, maar bevatte slechts 25
lettertekens, terwijl Morse daarentegen meer dan het dubbele had. Boven
dien kon men verwachten, dat de Marine-verbindingen zich niet uitsluitend
binnen eigen verband zouden afspelen, maar ook contact zou moeten worden
opgenomen met andere stations, niet door marine-personeel bediend, maai'
wel allemaal overgegaan op Morse. Tevens dienden dan de andere seinwijzen eveneens op Morse over te gaan, dus ook bij de topseinlantaarn,
het zoeklicht en de stoomsirene"Twee stelsels tekenschrift waren wel te
onthouden, maar beide stelsels met een seinsleutel te seinen was onuit
voerbaar. Het kostte wel enige moeite de marine-au thoriteiten daarvan
te overtuigen en het zou nog tot 1906 duren alvorens Morse bij alle
seinwijzen van de Marine was ingevoerd.
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Bij de personeelsopleiding werden de officieren bekwaamd voor chef
van een station en de seiners voor de bediening van de seintoestellen.
De laatsten werden geoefend in het opnemen op de band en op het gehoor
en tevens werd enig onderricht gegeven in de beginselen der electrotechniek. Het was in het begin wat uitproberen om vast te stellen tot
hoever men hiermee kon gaan, maar al gauw kwam men tot de conclusie,
dat aan intelligente schepelingen heel wat kon worden bijgebracht.
Bovendien kregen ze onderricht in aardrijkskunde, rekenen, kaartpassen,
schijfschieten, exercitie en gymnastiek ’ De matrozen in opleiding werden
hoofdzakelijk gerecruteerd uit de seiners, die opgeleid waren op de
"Buffel” in Hellevoetsluis of op het eskader in Indië. Omstreeks juli 1905
werd de kwaliteit van seiners der eerste klasse ingevoerd, de organisatie
van de onderofficieren-seiners georganiseerd met als hoogste rang
adjudant-seiner.
Het was een moeilijke maar dankbare taak en het succes was na een
opleiding van 12 maanden groter dan ooit werd verwacht.
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Inmiddels waren de rapporten uit Indië begonnen binnen te stromen.
Luitenant ter zee Holtzappel verhaalt daarover:
"Op de Indië-reis was door de "HertogHendrik" uiteraard weinig geseind,
deels omdat er nog zo weinig kuststations waren en deels omdat de Marconistations weigerden de telegrammen te accepteren, zoals het Engelse station
op het eiland Wight, waarmee we korte tijd in verbinding waren.
Tot op ongeveer 150 km hadden we verbinding gehad met het marinestation te Amsterdam en met het kuststation van de rijkste legr afie te
Scheveningen. Verder kregen we nog contact met het Franse station Quessant,
een Engels marine-station in Gibraltar en een Italiaans station in de buurt van
Messina, welke laatste twee wel een Marconi-inrichting hadden, maar het
niet zo nauw met de bepalingen van hun baas namen.
Zonder verder nog draadloze verbinding te hebben liepen we eind december
1904 Tandjong Priok binnen.
Vanaf die tijd begon onze kennismaking met de enorme storingen, die zich
in de tropen manifesteerden. Direct na aankomst werd er een station te Anjer
opgericht om gegevens over de neembaarheid te verzamelen in verband met
het bergland en langzamerhand werden ook de grotere gevechtseenheden met
telegrafie uitgerust en begonnen mijn omzwervingen over de vloot. We raak
ten vertrouwd met de knallen op de 300 meterband, die ons als kanonschoten
in de oren klonken, de invloeden van het bergland en de klimaatsinvloeden.
Tijdens de expedities naar Boni en Bali werd reeds van het nieuwe verkeers
middel gebruik gemaakt door in Makassar en Ampenan radiostations in te
richten voor de verbinding met de schepen.
De niet genoeg te waarderen LTZ Iterson verloor ook de wetenschappelijke
zijde van de zaak niet uit het oog en richtte hiertoe stations in te
Weltevreden en Cheribon, die door marinepersoneel werden bediend. De
stations waren van het in het Duitse leger gebruikte "vonken-karren’’-type,
namelijk één kar met de benzine-motor en dynamo en een tweede kar met de
zender en ontvanger, die te Weltevreden in tijdelijke gebouwtjes werden on
dergebracht op het Koningsplein en te Cheribon op het achtererf van de
Residentswoning.
De antennes waren in die tijd nog van het zo geliefde "dak"-type- een
aantal draden gespannen tussen de masten en schuin naar beneden verlengd-,
waartegen vooral op de schepen de Commandanten nogal eens te keer gingen
in verband met het ontsierend effect aan de scheepsmasten. Later is men
overgegaan op het veel eenvoudiger L-type, wat ook aan boord goed voldeed.
Dat marine-team van het eerste marine-uur heeft werk van onschatbare
waarde verricht en toonden een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen":
"De ontvangtoestellen waren van een iets modernere uitvoering, doch
bevatten naast de inmiddels wat populair geworden gehoor-ontvangst middels
Schlömilch-cel ook nog altijd de schrijfontvangst met coherer.
Dit laatste toestel bevatte een element, dat voor velen een nachtmerrie
was, n. 1. het polaire relais, omdat het inderdaad een grote mate van handig
heid vereiste, om het beestje klein te krijgen. Ik heb daar de helderste
koppen op zien stranden en de eigenaren daarvan in de verschillende seinhutten, die door hun plaats op het schip, vooral in de tropen een Turks bad
naar de kroon staken, in doffe wanhoop wel eens naar een zwaar voorwerp
zien grijpen, teneinde dat ellendige ding voorgoed het zwijgen op te leggen.
Gelukkig voor henzelf bedachten ze zich op het laatste ogenblik. ’’
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-oude "vonkenknar" van de Marine-

Het programma van proefnemingen reeds, getuigt van een voor die tijd
bijzonder scherp inzicht in de fundamentele problemen van de radio-telegrafie
en bewijst het hoge peil van de stand van de wetenschap hieromtrent bij de
Marine.
Punt 4 van dit programma luidt bijvoorbeeld:
"Het voortzetten van waarnemingen van luchtstoringen zo mogelijk
onafgebroken over minstens een jaar op vaste tijden van de dag,
om te kunnen komen tot het vellen van een juist oordeel over de
belemmering veroorzaakt door atmosferische storingen tijdens
verschillende moesons en op verschillende gedeelten van de dag"
Punt 5 daarentegen vermeldt:
"Opmeten van enige golflengten van bomen. Daar in de laatste tijd toch
meer gebruik wordt gemaakt van grotere golflengten zullen de kleinere
golflengten van de bomen minder invloed hebben. "
De klapperbomen hadden een vaak niet te weerstane verleiding op de samen
stellers van het programma! Over het resultaat van de boommetingen is
niets bekend.
Uit alle rapporten uit Indië bleek, dat men daar door de luchtstoringen en
het bergachtige terrein behoefte had aan krachtiger stations dan in Nederland.
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Deze behoefte resulteerde, na een studiereis naar Telefunken in Berlijn,
in de installatie van zogenaamde 500 km-stations op Hr. Ms. "Koningin
Wilhelmina der Nederlanden" en Hr. Ms. "Tromp", waarna eerstgenoemde
bodem naar Nederlands Indië vertrok.
Langzamerhand werden steeds meer schepen van een telegrafie-installatie
voorzien. De opleiding van het personeel ging onverdroten verder. De draad
loze telegrafie was er "in".
Toen de Nederland-Indische Telegraafdienst in 1904 besloot eveneens
proeven te gaan nemen met draadloze stations, te Sitoebondo, Timor Koepang
en op Ambon, was de Marine zo bereidwillig een aantal Luitenants-ter-zee,
met hun schat van ervaringen, ter beschikking te stellen van het Gouvernement.
Hierbij duikt weer de naam op van Dr. de Groot, die tal van jaren de snelle
vooruitgang bewerkstelligde en leiding gaf bij de ontwikkeling van de radio
telegrafie in Indië.
Ook hier weer nam hij de leiding van het proefstation te Sitoebondo, terwijl
de LTZ Holtzappel in Timor Koepang en LTZ Brouwer op Ambon dezelfde
functie kregen. De door Telefunken geleverde stations waren voor die tijd
betrekkelijk zwak (5 KW antenne-energie), als gevolg waarvan opstellingen
moesten worden ingenomen, die een vrije uitstraling toelieten, maar zóveel
extra kosten meebrachten vooi' aan- en afvoer van personeel en materieel,
dat gemakkelijk sterkere stations hadden kunnen worden aangekocht, met een
gerieflijker plaats van opstelling.
Speciaal in Ambon vereiste de opstelling, vanwege Ambon’s beruchtheid om
aardbevingen, extra zorg, zware, dubbele stalen trossen, parallel aan iedere
tui en met grotere doorhang, moesten bij een eventueel bezwijken van de
tuien, de mast alsnog redden. Daarnaast werd de mast extra zwaar
verankerd.
Nadat op 10 mei 1913 de Telefunken-Maatschappij de installaties gereed
verklaarde, werden de proeven gestart. De beste golflengte was door
Telefunken opgegeven als zijnde 1600 meter. De leiders van de proefstations
hadden een grote mate van vrijheid bij het bepalen van het soort proeven,
dat genomen ging worden op technisch-wetenschappelijk terrein.
De conclusies van alle experimenten werden vastgelegd in een uitvoerig
verslag. Het proefjaar 1913-1914 was voor alle betrokkenen een degelijke
leerschool. Geheel onvoorzien viel deze proefstations een belangrijke
maritieme taak ten deel, toen de eerste wereldoorlog uitbrak en zij, ondanks
de nog talrijke tekortkomingen, de belangrijke verbinding tussen de regering
en de vloot konden onderhouden.
De latere ontwikkelingen van de eerste wereldoorlog zijn voor wat
Indië betreft praktisch analoog verlopen aan de gang van zaken elders. De
komst van de lampzenders en het gebruik van kortere golven waren, ook
voor de Marine, de revolutionaire stoot tot een onvoorstelbare, intensieve
gebruikmaking van radiotelegrafische verbindingen.
In Nederlands West-Indië kwam draadloze telegrafie eigenlijk pas in
zwang, toen de eerste proefnemingen in de Oost en in het moederland
succes begonnen te krijgen. En dan nog bij toeval!
In 1908 dreigen er grote moeilijkheden tussen Nederland en Venezuela,
i. c. president Castro. (niet Fidel!) Venezuela voerde een aantal beperkende
maatregelen in om de Curaq aose zeilvaart op Venezuela te beperken en het
kwam zelfs zo ver, dat de diplomatieke betrekkingen werden verbroken.
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Een Venezolaanse schoener, geladen met suiker, waaraan op Curacao
groot gebrek was, moest onder bescherming van de Marine worden geplaatst.
De operaties, die de Nederlandse marine ondernam, hadden ten doel de
toegangen tot Maracaibo af te sluiten, waardoor het troepenvervoer van dat
gebied naar de oostelijke provincies onmogelijk werd en bestonden hoofd
zakelijk uit akties tegen Venezolaanse schepen en andere aan het rijk
toebehorende gouvernementsvaartuigen.

*
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-de seinlamp, de voorloper van de radiotelegrafieDe Marine stuurde er het pantserdekschep "Friesland" heen.
En zo debarkeerde de LTZ van Anrooy 19 september 1908 in Curaqao,
waar een hele scheepsmacht tesamen gekomen was of nog moest komen:
de ’•Utrecht", "Gelderland”, "Heemskerck” (met aan boord een walstation
en een draadloos station voor de Gelderland), de "De Ruyter", de
Amerikaanse kruiser "Desmoines,", de Franse "Cassard" en nog enkele
anderen.
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de portable-uitvoering-

-Hr. Ms. Pantserdekschip " Friesland”-
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Het walstation zou worden opgericht op het Riffort. Binnen tien dagen
verrezen twee masten van 40 meter hoogte met daartussen het "vangnet”.
Dit was hoofdzakelijk te danken aan de majoor-seiner Timmerman,
wiens toch al grote populariteit nog steeg, toen de dag na de opening van
het station een hevige regenbui over het uitgedroogde land losbarstte,
waardoor de majoor daar als "regenmaker" werd beschouwd.
In verband met het onbeschaafde lawaai van de Dieselmotor met gelijkstroom-dynamo, werd de voeding in een kazemat achter het fort
ondergebracht. De motor moest dag en nacht doorlopen, want het opnieuw
"aan depraat” krijgen was telkens een zeer riskante factor.
Het zendstation was samengesteld uit 6 grote flessen van 10. 000 cm
capaciteit per stuk en een enkele, grote ringvormige vonk, die bij grote
energie een tot ver van het Rif-fort hoorbaar, donderend geraas veroor
zaakte. De 50-perioden wisselstroomdynamo, aangesloten op een
resonansinductor, werd aangedreven door een gelijkstroommotor, die al
gauw voor verrassingen zou zorgen! Want nadat het station binnen 20 dagen
na het lossen gereed was gekomen (liet was aanpeuteren geweest!) sloeg
bij het proefzenden de isolatie van de ankerwikkelingvan de motor door.
De vlammen sloegen eraf en het was uit met seinen! De oorzaak was al
gauw ontdekt. De leiding van de gelijkstroomdynamo naar de motor liep
over een lengte van 100 meter als bovengrondse leiding onder de antenne
door en was de schuldige! Van de in deze leiding geïnduceerde spanningen
viel een buik juist in de ankerwikkeling! Dus werd de leiding ingegraven,
waardoor de moeilijkheid was opgelost.
Monteur Bruinsma moest het anker overwikkelen. Veterband werd gekocht
en bij gebrek aan prespaanpapier werd briefkaartenkarton gebruikt om de
groeven te isoleren, waarbij menige briefkaart van 5 cent sneuvelde!
Maar in 4 dagen was het rond en de verbinding met onze scheepsmacht in
de Caribische Zee, die de kust van Venezuela blokkeerde, was hersteld.
De ontvangst geschiedde op Schlömilch-detector, waarbij regelmatig het
platinapuntje moest worden schoongebrand! Omstreeks die tijd, doken echter
al de eerste geruchten op over het gebruik van perikon-, Silicon- en
carborundumdetectoren, maar de geïsoleerde positie van Curaqao hield de
marine er in die tijd van verstoken.
Ditzelfde gold voor de benzine-aanvoer. Er moest een accu worden
aangeworven. In januari 1909 stond die er! Het was een fraai gezicht,
die 60 grote glazen cellen met cellenschakelaar en nog mooier werd het
toen bij de eerste lading het zwavelzuur violet kleurde! Literatuur over
accu's was er op Curaqao niet te vinden, maar het kleuren had geen invloed
op de batterij zelf. Het station heeft goede diensten bewezen bij de blokkade
en is daarna als kuststation in dienst gebleven. De 30e april 1909 kon aan
Hr. Ms. "Gelderland”, die dagen tevoren was thuisgevaren en zich op
2000 km van Curaqao bevond, het bericht van de geboorte van Prinses
Juliana worden doorgeseind. In die jaren was dat nog een formidabele
afstand, die 2000 km!
Ook de draadloze stations voor Aruba en Bonaire konden nu worden
opgezet, waarbij de Passat voor de lading van de accu's zorgde, door
de aanschaffing van windmotoren. Zij hebben vele jaren dienstgedaan.
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Ondertussen vonden de uitbreidingen en verbeteringen aan de technische
uitrusting en de opleiding van het personeel in het moederland gestadig
voortgang. Aan boord van de schepen was het grote bezwaar: het doen van
herstellingen aan de apparatuur. Een eigen dienst voor dit doel ontbrak en
assistentie van de Rijkswerven was moeilijk te verkrijgen.
Een héél klein werkplaatsje was in Amsterdam ontfutseld aan een oude
houtloods; een oude draaibank, een werkbank en wat gereedschap comple
teerden de uitrusting.
Het antieke zendstationnetje te Amsterdam - toch nog voor velen een
studieobject - heeft voor het laatst toch nog goede diensten bewezen, toen
door hevige sneeuwval de telegrafische communicatie met Noord-Holland in
het honderd was gelopen.
Dit marine-station nam, na overleg met het Rijkstelegraafkantoor, de
dienst voor P en T waar, door de telegrammen naar Nieuwediep te seinen,
vanwaar ze verder konden worden gerouteerd.
Maar het station ging verdwijnen.
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-Het gebouw van de MRD in Amsterdam in de twintiger jaren181

De zaken werden nu voortvarend aangepakt.
Het was weer hoofdzakelijk LTZ Iterson, die het nieuwe station ontwierp,
waardoor directe correspondentie niet de marineschepen tot in de
Middellandse zee mogelijk werd en eveneens stond een goed geoutilleerde
werkplaats op de begroting.
De dienst werd langzamerhand uitgebreid door de steeds grotere behoefte
aan draadloze stations buitengaats. Compactere inrichtingen maakten het al
mogelijk installaties onder te brengen op torpedoboten. Het aantal seiners
nam toe. Personeel moest worden afgestaan aan de diensten in Oost en
West; assistentie werd verleend aan de Genie van de Koninklijke Landmacht.
De algemene belangstelling voor de draadloze dienst nam zienderogen toe.
Het vakmanschap en de kennis van de marine-specialisten werd hogelijk
gewaardeerd, wat wel bleek uit de afvaardiging van de LTZ Guépin naar de
conferentie in Londen in 1912. Het ontduiken van de kusttax (voornamelijk
door Hollandse en Duitse schepen) door direct met het thuisstation te
werken, liet de conferentie bijna mislukken. Om dat te voorkomen gaven de
Hollanders en Duitsers toe en beloofden zich te houden aan de regel om met
het dichtstbijzijnde kuststation de berichtenwisseling af te handelen, maar
door de oorlogsjaren is er niet veel van terecht gekomen.
De tijd van de algemene mobilisatie...
Belangrijke dagen en hard werken in 24-uurs dienst op het Amsterdamse
marinestation. De oorlogsverklaringen waren letterlijk en figuurlijk niet
''uit de lucht", waaronder het emotievolle ogenblik, toen we de Engelse
mededeling over de oorlogsverklaring aan Duitsland opvingen op 4 augustus
1914.
Maar ook de zo noodzakelijke humor ontbrak niet.
0^3 een dag werd tussen twee Marine-directies een code-bericht gewisseld.
Het was ondertekend met een zeer lange persoonsnaam van een van de
Marine-authoriteiten , die in marinekringen zeer bekend was, doch een
over-geheimzinnig codeur had de naam ook vercijferd, waardoor de
gebruikte sleutel al wel heel eenvoudig was af te leiden. Na decodering
bleek het telegram een verzoek in te houden om voor een met name genoemd
magazijn met grote spoed een aantal "emmers , gemak" op te zenden!
Wat leefden de telegrafisten mee met de opvarenden van de "Tubantia",
toen ze het bericht van de ondergang opvingen!
Natuurlijk moesten in sneltreintempo allerlei vaartuigen van radio
worden voorzien; mijnenleggers, loodsvaartuigen, sleepboten, commandementsvaartuigen enz. wat wel moeilijk was, maar uiteindelijk met de
gebrekkige middelen toch wel weer voor elkaar kwam. Enorm veel werk
moest worden verzet!
Een aantrekkelijk moment was het ook wel, toen de dames Bakker en
Overduin, in het bezit van een telegrafistencertificaat le klasse , hun
goede diensten kwamen aanbieden!
En natuurlijk vond de hele draadloze dienst in Amsterdam het een blijk
van grote waardering voor hun prestaties, toen op 27 maart 1915 Hare
Majesteit de Koningin een bezoek bracht.
Meermalen werd de hulp van het station ingeroepen om een onderzoek in
te stellen naar de herkomst van allerlei verdachte seinen, zoals het geval
van de lichtseinen op de Mokerhei.
Na een paar nachtelijke omzwervingen van een paar bekwame telegrafisten
is dat "geheimzinnige" geval opgelost.
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In een hoog gelegen huis brandde een petroleumlamp en de blijkbaar door
zorgen gekwelde bewoner ijsbeerde voor de lamp heen en weer, waardoor
het de indruk wekte, alsof er aan de nabijgelegen "Ulanen" werd geseind!

-moderne installatie aan boord van een onderzeeër-

Maar door de langdurige mobilisatie verouderden de installaties op radiogebied van de Koninklijke Marine. Doordat de oorlogvoerende mogendheden
weigerden te leveren, maar daarentegen hun eigen radio-uitrustingen
perfectioneerden, verkreeg de marine een grote achterstand, die eerst
na het sluiten van de vrede kon worden ingelopen.
Maar dat werd dan ook met grote voortvarendheid aangepakt !
De "toverdoos", de telegrafistenbenaming voor de lampontvanger was een
grote sprong voorwaarts! Het beginsel van de ongedempte golven werd
toegepast, beproefd en verbeterd.
Bewondering verdiende toen ongetwijfeld de firma, die in de zéér
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beperkte ruimte van de onderzeeboten met passen en meten en compacte
installatiebouw radio wist in te bouwen en zowaar nog een ruimte overhield
voor de telegrafist! Al was die plaats wel erg bescheiden uitgevallen!
Verouderde inrichtingen werden buiten dienst gesteld en vervangen door
1/4 KW Marconi-stations en vervolgens moest de vliegdienst van modern
materiaal worden voorzien, wat weer aparte kopzorgen met zich mee bracht.
Een van de marine-officieren ontwierp een zendertype voor kleine vaar
tuigen, dat een groot succes bleek te zijn.
En last but not least moest het personeel met de nieuwe apparatuur en
werkwijze vertrouwd worden gemaakt.
De snelle ontwikkeling was verbijsterend! Niets bleek blijvend!
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-radiokamer van Soerabaia-radio-

Met het in zwang komen van de korte-golfverbindingen, was een weg
ingeslagen, die in de komende jaren tot bijzondere resultaten zou leiden
en die, juist voor een oorlogsmarine, van alomvattende betekenis zou
worden.
Toen in 1926 "Soerabaia-radio" was ingericht en een soortgelijk station
te Amsterdam gereed kwam, kon tot een geregelde dienst met Indië worden
overgegaan.
Niet de Zuiderzee, maai’ de aardbol was omspannen!
Telegrafie bleek een levensnoodzaak geworden. Hoezeer het een levensnood
zaak bleek werd duidelijk toen de Koninklijke Marine in de tweede wereldoor
log slag moest leveren en slag leverde !
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-VROMAR's (vrouwenorganisatie der Marine)
opgericht in N.O. Indië op 13 december 1941,
voorlopers van de Marva. Vice-Admiraal Helfrich
had spijt ze niet meegenomen te hebben naar
Australië, omdat ze zulke uitnemende telegrafisten
waren. De seinleraar is de Hr. DitmarDe vonkenboeren bij de Marine hebben hun werk gedaan, zoals bij alle
andere diensten ze dat doen, al moest het vaak onder Spartaanse omstan
digheden. Afgezien van de Vromar’s, die in Indië tot vonkenboerin werden
opgeleid, is er bij de Marine slechts één Marva geweest, die ooit tot
telegrafiste is opgeleid. Aan boord zouden het graag geziene figuren
geweest zijn!
Het vooraan staan op de bres voor snelheid en verfijning heeft de
Marine Radio Dienst gemaakt, tot wat ze nu nog is!
Een jonge, levende, slagvaardige dienst!
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Het afscheid van onze Koninklijke Marine moet een charmant tintje
hebben!
We doen dit met een opname van onze enige Marva, die het tot
vonkenboerin gebracht heeft. Uniek dus!
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-nogmaals de Funkturm Berlin-
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SIMPEL....

0
Het gebeurde in het thans geheel vergeten Hellevoetsluis, eens een
flinke marinebasis. Vele jongens werden daar opgeleid om later op de
vloot dienst te doen. In het Vorensche kanaal lagen toen de opleidings
schepen "Van Galen” en "Buffel". Voor de "Buffel" stond het houten
radiostation. De "luchtdraad", toen zo genaamd, was opgehangen tussen
de masten van dit schip. De zend installatie was nogal "modern" uitgerust
met de zogenaamde draaivonk. De ontvanger was als alle anderen, een
kristalontvanger.
Het is eigenaardig, maar hoewel deze instrumenten door de Radiodienst
werden verstrekt, had toch iedere telegrafist zo’n kristalletje van zich
zelf, hetwelk trouw bij elke overplaatsing werd meegenomen. Een uit
voering welke zeer eenvoudig was. Een ebonieten blokje met een koperen
bakje, waarin een stukje Silicon lag geklemd. Aan de andere zijde een
schroef, waaraan een stukje mandolinesnaar bevestigd was. Het voordeel
was, dat deze gemakkelijker te regelen waren dan bijvoorbeeld de contactdetector, welke door de Radiodienst werd verstrekt.
De radiohut was in die dagen nog zeer primitief ingericht. Maar er
waren twee vaste kooien en daar werd een gretig gebruik van gemaakt
door de jonge telegrafisten.
In de winter brandde er een kacheltje, dat in de eerste plaats diende
om het station droog te stoken. Het station was in die mobilisatiejaren
doorlopend bezet en onderhield verbindingen met de onderzoekingsvaar tuigen.
Eens op een avond, toen mijn "schat" en ik terug kwamen van een Sint
Nicolaasbal bij Scheigrond op de Brielse straatweg, hoorden we, toen we
dicht bij de radiohut kwamen, een paar van de echte zeemansknopen. Wat
zou er aan de hand zijn? Met een bevend hart stapten we de radiohut
binnen en jawel, daar stond de chef van de wacht met een bleek gezicht
tussen een hoop draden, batterijen enz. enz.
"Wat is er aan de hand, chef?"
"Wat er aan de hand is? Zien jullie dat hier en daar niet? De ontvangst
is op straat!"
Mijn sobat maakte een grap en zei: "Misschien heeft Sint Nicolaas de draad
stuk getrapt met z’n paard! Die zag ik vanavond nog op het dak van de
Buffel". Prompt volgde er een streng: "Die lolletjes hou je maar voor je!
Trekken jullie je jas uit en help mee!"
We hadden er geen flauw idee van wat het kon zijn.
"Heeft U de detector van Jaap, Piet en Kees al geprobeerd?"
"Alles heb ik al geprobeerd. Zes elementjes van de zoemer al leeg
gefoeterd en niks geen ontvangst"
"Zal ik even mijn dictaat halen, Chef? Misschien kunnen we daar
iets vinden om het euvel te verhelpen!"
"Wat dictaat? Jullie met je boekenwijsheid, jullie snappen er ook niets
van!"
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Neen, we snapten er inderdaad niets van. De tijd verstreek en de spanning
steeg. Om 12 uur zou het onderzoekingsvaartuig in de lucht komen om te
vragen of er nog iets was. De chef begon zenuwachtig te worden, want hij
móest om 12 uur ontvangst hebben, hoe het ook zij.
We hebben toen nog eens rustig zitten piekeren wat er toch eigenlijk
gebeurd kon zijn.
"Hoe laat bemerkte U, dat de ontvangst weg was?"
"Nou om een uur of tien heb ik de kachel opgestookt, die lag op uitgaan,
ben daarna weer gaan luisteren en bemerkte toen, dat de ontvangst larie
was. Ik heb alles geprobeerd, maar zoals jullie zien, resultaatloos".

Opeens schoot mijn sobat in een harde, daverende lach! Ik lachte
van de weeromstuit mee, tot groot ongenoegen van onze chef, die zich dan
ook erg boos maakte.
De telegrafist van de wacht had tot taak om tevens de kachel brandende
te houden. Doch met de hoofdtelefoon op en de stekker in het toestel kon
hij de kachel niet bereiken. Het was dan ook de gewoonte om de telefoon
op het hoofd te houden, doch de stekker uit te trekken en het loshangende
telefoonsnoer met steker in de zak te steken.
Dat had de chef ook gedaan, doch vergeten de stekker weer in het
ontvangtoestel te steken. Die zat nog rustig in z’n vestjeszak!

-machine voor het wikkelen van honingraatspoelen-
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BESCHIKKING 060....

"Enne.... Sergeant, al wat gehoord, iets binnen gekregen?"
Ik draaide mij om en zag wéér dat rooie hoofd van die chef kok door de
patrijspoort. Vervelende kerel, dacht ik, hangt maar steeds door die
patrijspoort en weet dat het verboden is. Maar ja, je moet ook een beetje
sociaal blijven in zo’n geval, dus antwoordde ik hem: "Sorry Chef, nog
niets hoor".
Mistroostig draaide het gezicht uit de poort en even later zat hij weer
kruislings over zijn balie met wortelen.
Toch moest aan dat vervelende gezeur een eind komen, dacht ik.
Dat gemier! Denkt die vent, dat ik hem zo heet van de naald, of liever
heet van de koptelefoon zal vertellen, dat het is afgekomen? Ik trok een
telegramformulier uit het rek en begon dit nauwkeurig in te vullen,
borg het vervolgens na het gezegeld te hebben, zorgvuldig in mijn bureau
lade. De volgende morgen tegen tien uur nam ik de korporaal-telegrafist
in de arm en vertelde hem, wat ik van plan was. Deze toonde zich onmid
dellijk bereid mee te doen.
"Ga jij dus langs de kombuis en trek de aandacht van de Chef, de rest
gaat vanzelf".
De korporaal speelde zijn rol best. Fluitend liep hij het brugdek af,
trap af langs bakboord tot aan de kombuis. Hier boog hij zich over de
railing en keek geheimzinnig in het water, onderwijl zo nu en dan even
een blik werpend in de kombuis, waar de chef druk bezig was met het
vlees. Het duurde niet lang of hij zag de telegrafist staan en nu wenkte
de korporaal met het telegram. In twee tellen stond de chef naast hem.
"Hei je wat?"
"Ssst, en kijk uit, dat niemand iets ziet!"
De korporaal toonde het telegram, waar met sierlijke letters op geschreven
stond: "CDT".
"Je kunt het even inkijken, maar dan direct weer terug, want ik moet
het vlug naar de ouwe brengen.
Weg was de chef. De korporaal verdween gelijk naar het achterdek, maar
had toch nog gezien, hoe met een ruk het zegel werd verbroken en de chef
zich over de inhoud boog.
"BELANGRIJK. CDTHR. MS. ZEEHOND"
"INGEVOLGE BESCHIKKING NR 060 VAN DF CHEF VAN
HET RADIOSTATION, VFRZOEKE MEDEDELEN AAN:
KORPORAAL KOK P.J. F. VAN W. „ .. STBN.. .. ZIJN
MALLE HOOFD NIET MEER DOOR DE PATRIJSPOORT
VAN DE RADIOHUT TE LATEN HANGEN AANGEZIEN
DIT ALLE TELEGRAFISTEN STIERLIJK BEGINT TE VERVELEN".
De korporaal mijdde langszij en de chef kok de radiohut
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DE LDE.

Californië, 22 september 1969, 6 uur namiddag.
De 20 meterband vertoonde normale condities, het was rustig en veel dx
was er niet te horen.. ..
WB6VKV heeft een qso op de sleutel met WA3KQA. Het contact is goed
te noemen en ontspannen verloopt de babbel tussen de beide radioliefhebbers.
Het WA3-station is een beetje langzaam met terugkomen iedere keer alsof
hij een ander de gelegenheid wil geven erbij te komen. Het station in
Californië besluit zijn uitzending weer met:
"WA3KQA de WBGVKV K"
Ingespannen luistert hij naar het antwoord. Maar wat is dat nu? Ineens
lijkt WA3KQA een stuk zwakker, net even boven de ruis:
"WA3KQA de WB6VKV K"
Maar dat is exact wat hij zelf seinde’
Dan begint het langzaam bij WB6VKV door te dringen, dat dit zo’n
zeldzaam geval van een "long delayed echo" moet zijn, een LDE’ En hij
is een van die weinigen, die ooit zo iets hoorden’
Wat precies is het geheimzinnige verschijnsel van de LDE en hoe is het
mogelijk, dat men zo iets kan ontvangen?
Laten we maar meteen vaststellen, dat dit een van de oudste onopgeloste
mysteries is uit de radiowereld.
De eerste verschijnselen van een LDF moeten dateren van vóór 1927. In
dat jaar namelijk experimenteerde Philips in Eindhoven (PCJJ) reeds met
een kortegolfzender om de LDE's te onderzoeken, wat impliceert, dat ze
toen reeds bekend waren. Philips onderzocht de echo's en hun vertragingstijden. Na vele maanden van vruchteloos uitzenden was het geluk met hen
en werden echo's van hun eigen uitzendingen gehoord. De vertragingstijden
varieerden tussen de 2 en 35 seconden.
Omstreeks dezelfde tijd onderzochten Professor van der Pol en
Professor Stórm er uit Noorwegen de echo's, waaruit een aantal eigen
schappen als vaststaand konden worden gedestilleerd. Als proefsignaal
werden drie punten uitgezonden, die bij sommige van hun echo's (hoofd
zakelijk de echo's met een langere vertragingstijd) niet meer als drie
afzonderlijke tekens waren te onderscheiden. Om dus vergissingen uit te
sluiten werden de signalen toen genummerd, waarbij tegelijkertijd in
Eindhoven en Oslo dezelfde echo's werden opgevangen. De frequentie,
waarop de echo's terugkwamen bleek in alle gevallen, ook in die, welke
door de amateurs werden gerapporteerd, precies gelijk aan de frequentie
van het oorspronkelijk signaal, maar de frequentie zelf schijnt van weinig
belang, aangezien rapporten bekend zijn van LDE-gevallen op frequenties
tussen de omroepband en de 2 meter.
Soms werden vertragingen gemeten tot 5 minuten 1
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Een bepaalde regelmaat in het verschijnen van de echo’s kon niet worden
vastgesteld. Op één dag werden soms 50 echo's genoteerd en dan duurde
het weer maanden voor men ze weer hoorde. Het blijkt, dat met de
toenemende drukte op de banden steeds minder gevallen van een long-delayed
echo in de publiciteit komen, wat logisch is, omdat ze niet meer worden
opgemerkt. Daarnaast was de signaalsterkte van een LDE altijd vrij zwak.
Zorgvuldig opgezette theoriën van Prof, van der Pol en de beroemde
Appleton, die het beiden zochten in optredende vertragingen van de signalen
in de Heaviside-laag, bleken op de lange duur toch niet houdbaar.
De gedachte aan "leukerds", die LDE-grapjes uithaalden, kon weten
schappelijk uit de weg geruimd worden, al zal in enkele gevallen er
beslist wel eens sprake van geweest zijn. Nee, LDE’s bestaan! Dat staat
vast!
Maar het raadsel van hun verschijning is in al die jaren nooit opgelost’
Iets voor wetenschappelijk georiënteerde amateurs?

-ontvangapparaat met inductieve koppeling en voorschakelspoel-
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AANSCHOUWELIJK ONDERWIJS.
Luitenant-Kolonel Wagner had de leiding bij de huldiging en de uitreiking
van de herinneringsmedailles aan de vierdaagse afstandlopers in 1924.
Bij deze plechtigheden werd een druk gebruik gemaakt van radio-apparatuur.
Op welke, voor het publiek aanschouwelijke en verklarende wijze dit
geschiedde, demonstreert op waarlijk unieke manier onder staande foto uit
de film "40 jaar radio" van PA0PKC.
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RDB’s

In de eerste dagen van de luchtvaart, toen de toestelletjes van fietswielen,
lappen en garen hun pionierswerk hadden gedaan en overgeschakeld was naar
de iets betrouwbaarder modellen, toen kwam de radio ook op dat terrein
zijn diensten aanbieden. En het kon niet uitblijven of morse bleek een hulp
vaardige dienaar voor de bestuurder van de ''kist”.
Hoe vindt de piloot zijn koers en hoe landt hij bij slecht of geen zicht?
Bij goed zicht waren er uiteraard geen moeilijkheden. De piloot vergeleek
het landschap, dat onder hem doorgleed met zijn kaart en dan moest het al
bijzonder beroerd gaan, wilde hij zijn kist niet op het verwachte moment op
zijn grasveld "prikken”.
Bij slecht weer konden de in het leven geroepen peilstations de piloot
de koers naar zijn bestemmingshaven opgeven over de radio. Hiertoe werd
door draaiing van een peilraam de richting van waaruit de radiotekens
kwamen bepaald en door kruispeilingen van twee of meer stations de
positie van het vliegtuig bepaald. Bovendien hadden later de meeste vlieg
tuigen reeds eigen peilapparatuur aan boord, waarmee ze hun eigen
peilingen konden verrichten.
Weei' iets moeilijker werd het wanneer hij met slecht of geen zicht moest
landen op de thuisbasis. Hiertoe was een speciale methode ontworpen.
Een speciale bakenzender zond in een bepaalde richting morsetekens uit
en wel gescheiden in sectoren. In de ene sector werden strepen gegeven en
in de aansluitende andere sector punten. Hoorde de vliegtuigbestuurder nu
in zijn koptelefoon een streep of een punt, dan wist hij dat hij naar stuurof bakboord een afwijking in de koers had. Hoorde hij echter een ononder
broken toon (de punten vielen in de tussenruimten tussen de strepen), dan
zat hij goed op koers, op de zogenaamde bakenlijn. In dat geval vloog hij
linea recta op zijn basis aan.
Drie kilometer vóór de basis doorsneed hij een voor-merkbaken, dat
een lage toon uitzond en 300 meter voor hij aanvloog klonk er een hoge
toon in zijn hoofdtelefoon. Onmiddellijk daarop doemde de luchthaven uit
de mist op en kon hij behouden landen.
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Al is de methode enigszins gewijzigd, de apparatuur modern en bijna
volmaakt, al hebben we nu radar, ground-controlled approach, SHF, UHF,
VHF-bakens, al kan iedere beweging van het vliegtuig thans op het scherm
worden gecontroleerd en gedirigeerd, al is het thans moge lijk een kist
letterlijk "aan de grond te praten", toch zenden vele bakens daarom nog
steeds hun naam verkort uit in morse symbolen.
Wanneer men de band zo tussen de 250 en 550 kcs afluistert, kun je ze
horen:

PS

— Rotterdam

274,5 Kcs

STK — Stadskanaal

316, 5 Kcs

TWN — Twenthe

335.5 Kcs

PBV — Valkenburg

339,0 Kcs

WDT — Woensdrecht

345,0 Kcs

LAK — Lake

347.5 Kcs

SPY — Spijkerboor

381,0 Kcs

GUL — Gulpen

383.5 Kcs

STD — Stad a/h Haringvliet 386, 0 Kcs
TGE — Teuge

391,0 Kcs

EHV — Eindhoven

397,0 Kcs

HSD

— Haamstede

404.5 Kcs

ENK — Enkhuizen

411.5 Kcs

THN — Thorn

514,0 Kcs
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DRAMA AAN DE POOL .

Vaz Diaz meldt uit Mailand:

Alle voorbereidende werkzaamheden voor de grote Noordpoolexpeditie van Nobile en zijn mannen zijn thans gereedgekomen en
de datum van vertrek is vastgesteld op 14 april a. s.
20 personen zullen de tocht meemaken, waarvan 18 Italianen zijn
en twee buitenlanders, n. 1. Professor Malmgren uit Zweden en
Professor Behounek uit Tsjecho-Slowakije. Beide buitenlandse
professoren zullen de tocht meemaken voor het doen van weten
schappelijke waarnemingen.

Eindelijk schenen dan alle bezwaren en moeilijkheden uit de weg geruimd en
stond in de hangar de geel-glanzende "Italia” gereed voor de voorgenomen
sprong naar de Noordpool. Het luchtschip, toen nog veel Zeppelin genoemd,
was een schepping van de constructeur Umberto Nobile en was bijna iden
tiek aan het luchtschip "Norge", eveneens van Nobile, waarmee Roald
Amundsen 2 jaar tevoren een geslaagde vlucht over de Noordpool had
gemaakt.
Bij die vlucht van de ''Norge'1 was Nobile als piloot van Amundsen mee
geweest, maar, ofschoon de vlucht geslaagd mocht heten, waren er nare
consequenties geweest voor Nobile en Amundsen.
De beroemde poolvorser Amundsen, commandant van de "Norge", was
tijdens deze vlucht door de bemanning vereerd en aanbeden om zijn vroegere
ontdekkingsreizen naar Antartica, iets, wat het trotse hart van constructeurpiloot Nobile had gegriefd.
Nobile begon schampere opmerkingen te maken over de commandant, in
die zin, dat niet Amundsen, doch hijzelf de oorzaak was, dat de vlucht zo
succesvol verliep. Amundsen haalde hier aanvankelijk de schouders over
op, maar Nobile ging door met zijn laatdunkende uitlatingen, waardoor
Amundsen, geprikkeld, op een gegeven moment zei, dat die "bekwame"
piloot dan toch maar tot drie maal toe de "Norge" van een zeker schijnende
ondergang moest redden door eigen besturingsfouten.
Het eindigde ermee, dat ze elkaar tenslotte doodzwegen.
Maar eenmaal terug in Italië zwoer Nobile, dat hij Amundsen zou tonen,
dat het ook zonder hem ging.
"De ontdekking van de Noordpool is niet het alleenvertoningsrecht van
de volkeren rond de Noordelijke Ijszee! Wij, Italianen, zullen laten zien,
wat vernuft en energie van Italië vermag!"
Umberto Nobile ging op bezoek bij de Italiaanse regering om financiële
steun voor zijn project een nieuwe Zeppelin te bouwen en aan de Noordpool
de Italiaanse vlag te planten.
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Ofschoon het fascistische regiem van
Benito Mussolini in die dagen niet af
kerig was van de nodige "grandezza",
antwoordde de dictator: "Mijn beste
Nobile, je moet het noodlot niet voor de
tweede maal tarten!"
Nobile was teleurgesteld maar gaf niet
op. Hij wist de stad Milaan voor zijn
plannen te interesseren en verwierf
tenslotte ook de steun van de
Koninklijke Geografische Vereniging.
De bouw van de nieuwe Zeppelin, die de
"Italia" zou gaan heten, was mogelijk
-Generaal Nobilegeworden, doch de twee vliegtuigen, die
in geval van nood voedsel zouden aanvoeren, konden niet worden geleverd.
Wel zou de kruiser "Citta di Milano" in Spitsbergen worden gestationeerd
met aan boord een groep geharde alpenjagers en uiteraard de niet weg te
denken persmuskieten.
Nobile voerde zijn plannen uit en door zijn drastische en wilskrachtige
aanpak stond dan thans de "Italia" voor vertrek gereed.

31 maart 1928 was Nobile nog op audiëntie geweest bij Paus Leo XI om
de zege van de kerkvorst over zijn onderneming te vragen.Leo XI
overhandigde hem een groot, zwaar kruis om aan de pool achter te laten.
"Zoals ieder kruis, zei de Paus, is het zwaar om te dragen". Het
zouden welhaast woorden van een profetische strekking blijken te zijn.
Het kruis werd gevoegd bij de Italiaanse vlag, die hij van de koning
kreeg en het stadsvaandel van Milaan; en dan op 14 april 1928 stijgt
langzaam en statig in Milaan's blauwe lucht omhoog, de " Italia", op weg
naar het noordelijkste punt der aarde. Een reis, die de wereld wekenlang
de adem zou doen inhouden.. .
Behalve de commandant waren twee korvettenkapiteins aan boord,
Mariano en Zappi, de luitenant Viglieri, Ingenieur Trojani, de werktuig
kundigen Arduino, Caratii, Pomella, Ceccioni, Ciocca en Alessandrini,
de radiomonteur Pedretti, en de radiotelegrafist Biagi. Hieraan waren
drie geleerden toegevoegd, de Italiaan Pontremoli, de Tsjech Behounek
en de Zweedse meteoroloog Malmgren, die ook aan boord van de "Norge"
was geweest.
De eerste halteplaats zou Stolp in Pommeren (nu Slupsk in Noord-Polen)
zijn en al gelijk op het eerste traject dreigde de hele missie een fatale
wending te nemen, doordat de "Italia" boven Zuid-Tsjecho-Slowakije in
een storm terecht kwam, maai’ ze ontsnapte als door een wonder heel
huids en onmiddellijk na Stolp richtte de "bestuurbare" Italia zijn neus
noordwaarts, naar Vadsoe op het noordelijkste punt van Noorwegen.
Dit deel verliep voorspoedig. Gemiddelde snelheid 80 km per uur.
Eenmaal echter in Vadsoe verslechterde het weer en de start voor het
derde traject moest herhaaldelijk worden uitgesteld door mist, ijzel en
storm.
Op 5 mei 1928 klaart het op en zonder uitstel stijgt de "Italia" op met
bestemming Koningsbaai op Spitsbergen.
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Maar weer schijnt alles tegen te gaan zitten, want na een paar mislukte
proefvluchten duurt het tot 23 mei eer Nobile de omstandigheden gunstig
genoeg acht om de laatste sprong naar de pool te wagen.
Een lichte mist niet meegerekend ziet alles er stralend uit en de voor
spellingen zijn hoopgevend. Aan boord heerst een opgewekte zelfverzekerde
stemming en iedereen is druk doende met de aan zijn specifieke zorg toe
vertrouwde attributen of werkzaamheden. De geleerden doen metingen en
waarnemingen. Vooral de nog nooit verkende oostkust van Groenland krijgt,
als deze in zicht komt, hun bijzondere belangstelling. Biagi, de telegrafist,
onderhoudt voortdurend contact met het radiostation van de ”Citta di
Milano" in Kingsbay. Richting pool gaat het, het denkbeeldige punt, waar
de meridianen allemaal samenkomen.
24 mei 1928. 0030 uur. Ondanks het nachtelijke uur schijnt de zon in
een lage stand en geeft een onwerkelijke schittering aan de grote
verlaten ijsvlakte.
Biagi seint, dat de ”Italia” boven de pool hangt, maar dat men afziet
van een landing vanwege de veronderstelde toestand van het ijs.
Vreugdetelegrammen in trotse bewoordingen gaan naar de Italiaanse
koning, de Duce, de Paus en de persagentschappen. Het ceremonieel van
kruis en vlaggen is voltooid. De grootheid van Italië is bevestigd
De geleerden hebben hun waarnemingen en metingen verricht. Alles is
voorspoedig verlopen en Biagi seint, dat de terugreis onmiddellijk
wordt aanvaard. Biagi is in actie om de vele glorieuze telegrammen
naar het basisschip in Kingsbay door te seinen.
Aan boord van de kruiser wordt gespannen ieder sein van de telegrafist
gevolgd. Het schijnt, dat het weer gaat verslechteren.
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Om het luchtschip van Nobile steekt een dichte mist op en de wind
wakkert aan. De snelheid van de "Italia" loopt terug tot 40 km per uur.
Een laag ijs zet zich af op de romp van de reuzensigaar en het geel van
zijn kleding verandert in een, in de poolzon, vreemd lichtend wit.
Nog doet niets een naderend onheil vermoeden, als in de buurt van
Kaap Leig Smit de wind plots uit een andere hoek aan komt zwellen en
de mist ondoordringbaar de Zeppelin omhult.
Hoogte 400 meter. Zappi heeft de wacht.
In de kapiteinsgondel zitten negen mannen bij het radiotoestel en luisteren
naar wat de buitenwereld over hen te vertellen heeft. Zes bemanningsleden
slapen in een ander gedeelte.
Wanneer de wind aanzet tot stormkracht geeft Nobile bevel te zakken tot
200 meter.
De "Italia" daalt, snel, onverklaarbaar snel. Zappi beveelt de motoren
te stoppen om een klap op het ijs te voorkomen. Maar het is al te laat!
Het noodlot heeft het luchtschip in zijn greep. Eensklaps helt het trotse
luchtschip, dat roem en eer moest brengen voor het land aan de
Middellanse Zee, scherp achterover. Nobile beveelt Mariano ballast
af te werpen om het evenwicht te herstellen. Snelle momentsbeslissing,
illusoir, want vóór Mariano de order van de commandant uit kan voeren,
klinkt een schrille kreet : "Wij vallen!"
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De "Italia" kraakt op het ijs, waar zijn huid als een accordeon wordt
geplooid. De schok klieft de gondel in twee stukken; het kapiteinsdeel
klapt op het ijs. Bevrijd van een last, richt de ”Italia” zich op en verheft
zich met het overgebleven deel van de gondel in de lucht, de zeskoppige
slapende bemanning, Arduino, Pontremoli, Cerogly, Lago en Carsonini
meeslepend in de eeuwigheid. Nooit is er van hen of van het luchtschip
iets teruggevonden.
Van de tien mensen, die op het ijs gesmakt zijn is Pomella op slag dood.
Nobile heeft een gebroken been en rechterarm en verwondingen aan het
hoofd. Malmgren heeft een ontwrichte schouder en de anderen hebben allen
min of meer zware kwetsuren. Ceccioni is er ernstig aan toe.
Generaal Umberto Nobile kijkt om zich heen en ziet Malmgren.
'Wat nu, Professor?’’, vraagt de generaal.
”Nu wachten we alleen nog op het laatste uur’’, zegt Malmgren, maar
in ieder geval bedankt voor het uitstapje ! ’’.
De telegrafist Biagi is de eerste, die zijn zelfbeheersing herwint en hij
gaat de toestand opnemen. Tot zijn onuitsprekelijk geluk vindt hij een
behoorlijke hoeveelheid voedsel op het ijs, maar wat Biagi treft als
een bliksemstraal is zijn radiozend- en ontvangapparatuur. Beschadigd,
maar als door een voorzienende engel daar achtergelaten!
Nog is alles niet verloren.
Van een rood dekzeil uit het kapiteinsverblijf wordt een tent gefabriceerd,
wat later de beroemde "rode tent" zal worden.
Dan gaat Biagi aan het werk om zijn beschadigde apparatuur te herstellen.
Van delen van de gondel kan hij antennemasten opzetten. Enigszins beschut
tegen de ijzige kou schuilen de gewonden in de tent, overgeleverd aan wat
Biagi zal weten te bereiken. Hun hoop is, evenals de temperatuur, ver
beneden het nulpunt.

Kingsbay, 25 mei 1928.
Als men om 11.30 uur in de voormiddag aan boord van de "Citta di Milano"
plotseling het contact met de "Italia" verliest, wordt in eerste instantie
aan een radiodefect gedacht. Vol vertrouwen in een snel herstel wacht de
telegrafist van de kruiser tot Biagi zich weer melden zal.
Maar de tijd verstrijkt en de aether blijft stil. Er worden een paar
oproepen geplaatst, maar tevergeefs. De "Italia" antwoordt niet.
Zou er dan toch... ?
Na enige uren begint men het ergste te vrezen. Een ramp met de "Italia"?
Als op 27 mei nog geen berichten van de Italia zijn ontvangen, verzoekt
de Italiaanse gezant in Oslo de Noorse regering een hulpexpeditie uit te
rusten om Nobile te gaan zoeken.
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- de "Italia" boven Kingsbay -

Oslo, 27 mei 1928.
Aan een lunch ter ere van de vliegers Wilkins en Eyelson, is als eregast
uitgenodigd Roald Amundsen. Tijdens deze lunch komt het telegrafisch
verzoek van de Noorse regering aan Amundsen om zich aan het hoofd te
stellen van de reddingsoperaties voor Nobile. Als dit onder de aanwezigen
bekend wordt, kijkt men nieuwsgierig
naar de vergrijsde pionier. Iedereen
herinnert zich de oude tegenstellingen
tussen de twee. Dan staat Amundsen
onder ademloze stilte op en zegt: ”
"Telegrafeer de Minister dat ik bereid
ben onmiddellijk te vertrekken!"
Luid applaus klinkt op voor dit
moedige en onbaatzuchtige besluit
en Amundsen gaat aan het werk.
Hoe dient de redding te worden
uitgevoerd? Waar moet men zoeken in
die uitgestrekte ijzige wereld? Kan
men aan de hand van het tijdstip van
het uitvallen van de radioverbinding
ongeveer de plaats van het drama
-Roald Amundsenbepalen?
Lokeren, België, 4 juni 1928.
Op zijn kamer zit, dooi' een kniegezwel aan zijn stoel gekluisterd,
OM Adriaan Blanquaert, bij insiders bekend onder de roepnaam van
zijn amateur-radiostation EB4KD.
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OM Adriaan, een verwoed liefhebber
van alles wat maar ruikt naar radio en
een enthousiast sleutelaar is met zijn
zelfgebouwde apparatuur bezig.
Rustig speurend naar collegae-amateurs
en af en toe zelf een oproep plaatsend,
draait Adriaan minutieus de wijzer van
zijn ontvanger over de 7 Mc-band. Niet
veel te horen zo in de namiddag en op
lettend draait hij verder.

Dan grijpt hij weer de seinsleutel en
roept CQ’
"CQ de eb4KD pse k"
Dan.. .hemel, wat is dat?
Heeft hij goed gehoord of speelt zijn
-eb4KD later
verbeelding hem parten? Dat was toch
een noodoproep? Een SOS! Weer luistert hij... Voorzichtig de zwakke
signaaltjes op maximum leesbaarheid brengend hoort hij het weer en dan
schrijft hij:

DEZ DEMANDEZ DEMANDEZ SECOUR DEMANDEZ SECOUR
E MORTS RE STER ... ES. . . . SAUTF . . . U ENVOIER
SECOURS SECOURS EB4KD 4KD VW ITALIA K
EB4KD SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS ITALIA V SOS
SOS SOS SOS SOS SOS ITALIA
Gevolgd door naar schatting 25 a 30 keei' SOS Italia kkk en gestoord door
een Engelse amateur, die het nodig vond eb4KD er op te attenderen, dat
de "Italia" hem opriep. Daarna hoort hij niets meer.. .. Helaas had
Adriaan geen positie van de verongelukten op kunnen vangen. Wat te doen?
De manier van afhandelen van een noodoproep staat nog in z’n kinder
schoenen en is zeker voor een amateur geen dagelijkse kost. OM Adriaan
besluit, jammer genoeg, slechts een expres-brief te sturen naar de
voorzitter van de Bond van Belgische Radio-amateurs. Maar dan komt het
toeval te hulp.
In Huizum, een dorpje in Friesland, woont een Hollandse radio-liefhebber,
G. Werkema, die dezelfde middag op precies dezelfde frequentie de band
afluistert. Hij hoort het verkeer tussen de telegrafist van de verongelukte
"Italia" en Adriaan en alarmeert onmiddellijk de Consul van Italië in
Amsterdam en geeft tevens aan enkele dagbladen door, dat een Belgisch
radio-amateur contact had met Nobile en zijn mannen.
Dan breekt de stormvloed los !
Op Adriaan Blanquaert's adres in Lokeren arriveren telegrammen van
grote kranten, die om inlichtingen vragen en foto's van zijn zelfgebouwde
zender en ontvanger willen hebben. Hij krijgt een dankbetuiging van Paul
Loeb, Italiaans consul in Amsterdam.
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En er ontstaat een geweldige verwarring.
Een krant publiceert, dat eb4KD de roepletters zijn van de verongelukte
"Italia”. Volslagen uit de duim gezogen’ Een ander dagblad poneert de
stelling, dat die zogenaamde noodseinen van de "Italia" een lugubere grap
kunnen zijn van een a-sociaal amateur.
De "Citta di Milano" verstrekt, waarschijnlijk in opdracht van de
Italiaanse regering, geen informaties. De debacle met het luchtschip was
een harde klap voor het roem-zoekende fascistische regime van Mussolini.
De Italianen wilden zo veel mogelijk de redding zelf ondernemen.

Wjatka, Siberië, 4 juni 1928.
Een Russische amateur, genaamd Schmidt, vangt in dit ver afgelegen
gehucht een bericht op:
SOS ITALIA. NOBILE. SOS SOS FRANZ JOSEPH TERRA TENGO
EHH
Hij geeft dit aan de authoriteiten door, die het nieuws zonder dralen naar
Moskou telegraferen.
Direct start de Russische regering een reddingsactie en beveelt de
ijsbreker "Malygin”, die in Archangel, ligt, voor vertrek gereed te maken.
Zij zullen doorbreken naar Franz-Jozef eiland. Maar er zijn dagen mee
gemoeid.. ..

Kingsbay, "Citta di Milano", 8 juni 1928.
Waarschijnlijk op aanwijzingen van eb4KD is de kruiser erin geslaagd
met de verongelukte groep van Nobile in radiocontact te komen, maar nog
steeds overweegt men de mogelijkheid van een wel zéér misplaatste grap.

-de "Citta di Milano"-
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De eerste vragen, die de "Citta" dan ook op Biagi afvuurt, zijn:
"Hoe heet de radiotelegrafist?”
"Hoe is zijn voornaam?"
"Hoe oud is hij ?"
'Wat is de kleur van zijn haar?"
Biagi stond perplex! Is men daar gek geworden? Terwijl zij hier voor hun
leven vechtend, op hulp wachten, vragen ze naar de kleur van zijn haren!
Maar iets in zijn telegrafistenhart zegt hem, dat dit een legitimatie moet
betekenen en hij seint terug:
"Biagi, Joseppe, 28 jaar, gehuwd in Rome, kastanjebruin haar"
Een paar minuten later wordt alles bevestigd en dan seint Biagi zijn
geschatte positie door:
SOS ITALIA. NOBILE, CIRCA VENTI MIGLIA TERRA TENGO
ISOLA FOYN
De positie bleek te zijn tussen 80 en 81 graden noorderbreedte en 25 en
30 graden oosterlengte. Nu blijkt ook de fatale vergissing van de Russische
zendamateur. Heeft hij door de zwakke signalen of de storing Franz Joseph
genomen in plaats van Foyn of dacht hij, dat dit hetzelfde eiland was?
Snel wordt de juiste positie doorgekabeld naar Moskou, waarop de Russen
tevens de "Krassin" in Leningrad voor vertrek gereed zullen maken.
Het is eerst op 16 juni, dat de "Krassin", volledig uitgerust
inclusief een Juncker JG-1 vooi' verkenningen aan boord, de haven van
Leningrad verlaat, op weg naar de slachtoffers van de "Italia".

Tromsoe, 17 juni 1928.
Roald Amundsen, aan boord van het watervliegtuig "Latham", met als
piloot de Franse vlieger Guilbaud, vertrekt, op zoek naar Nobile, om nooit
meer terug te keren.. . .
Hij had geen vertrouwen in het vliegtuig, omdat Nobile op een ijsschots
zat, maar te voet of per slee was in ieder geval uitgesloten.
"Slechts een groot watervliegtuig of een ijsbreker kunnen de ongelukkigen
nog redden", had hij gezegd.

-Amundsen gaat aan boord van de "Latham
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Toen alles voorbij was vond men in oktober 1928 een benzinetank van de
"Latham" in de buurt van Bereneiland, en jaren, vele jaren later ontdekten
Eskimostammen een geraamte, waarvan men aanneemt, dat het van de zo
tragisch omgekomen Amundsen moet zijn. De tragedie was volledig.

Inmiddels is van vele zijden hulp geboden, al schijnt de Italiaanse regering,
door zo weinig mogelijk gegevens over de verongelukten te verstrekken, de
redding zelf te willen verrichten.
De Italiaanse vliegers Maddalena en Penson snellen toe. Het Italiaanse
watervliegtuig "Marine II" gaat Amundsen zoeken. Een Zweeds vliegtuigeskader moet zonder succes te boeken terugkeren.
Finse vliegers slagen er in de groep Nobile te ontdekken en kleren en
levensmiddelen uit te werpen.
De "Malygin" en de "Perc" zijn eveneens ter hulp uitgevaren.
Het Noorse vaartuig "Braganza" koerst naar Spitsbergen, met aan boord
een groep Italiaanse en Noorse alpinisten en noordpoolkenners, waaronder
de Nederlander van Dongen, om te voet of per slee de groep te bereiken.
De groep staat onder leiding van Sora.
Ondertussen op de ijsschots
Biagi is onvermoeibaar. Onafgebroken tikken zijn vingers op de seinsleutel: SOS ITALIA SOS SOS SOS. GENERAAL NOBILE CIRCA VENTI
MIGLIA TERRA TENGO ISOLA FOYN. In de tussenpauzen van zijn
oproepen hoort Biagi:
"Italia, houdt goede moed, wij komen ter hulp", seinen afkomstig van de
"Citta di Milano".
Is dit een antwoord op zijn noodoproepen en hebben ze hem ontvangen?
Maar dan merkt hij, dat ze met een vaste regelmaat de geruststellende
woorden uitzenden en hij begrijpt, dat ze hem niet ontvangen met zijn noodantenne.
Dan besluit hij over te gaan op de amateurbanden en kiest de 40-meterband.
Hier zal altijd wel iemand zijn, die luistert ! Opnieuw tikken zijn verkleum
de vingers: SOS ITALIA, GENERAAL NOBILE, SOS, ZENDT HULP SOS
SOS.
Maar er komt geen antwoord. .. Vertwijfeld en hopeloos kijken zijn
gewonde lotgenoten naar zijn manipuleren. Biagi verstemt, verandert zijn
antenne en wéér seint hij: SOS SOS ITALIA SOS.
Alle moed dreigt de dappere telegrafist te ontzinken. Geen antwoord!
Welhaast gek dreigt hij te worden van de ontvangst van de Europese
stations, die onophoudelijk om inlichtingen vragen over het lot van de
"Italia"; een bewijs te meer, dat zijn zwakke signalen niet ontvangen worden.
Maar Biagi heeft de mentaliteit van een rechtgeaarde morser. Tegen alle
wanhoop van zijn lotgenoten in, die de toekomst met de dag donkerder inzien,
blijft hij zijn oproepen de lucht inslingeren.
In de "Rode Tent" zit Nobile met zijn reisgenoten. De Zweed Finn
Malmgren heeft weinig fiducie in de pogingen van Biagi en besluit te voet
een poging te wagen om het vasteland te bereiken. De Italianen Zappi en
Mariano willen de moedige Zweed vergezellen en zo begeeft de groep van
drie zich op weg. Malmgren en Mariano waren gewond, maar vol desperate
moed verlieten ze de rode tent.
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Reeds de andere dag had Nobile spijt over zijn toestemming als, terwijl
iedereen lichamelijk óp, verbaasd toeziet, Biagi plotseling als een
waanzinnige heen en weer springend, uitroept: "Ze hebben ons gehoord’
Ze hebben ons gehoord! We zijn gered!”
Als iedereen naar buiten krabbelt, vertelt Biagi tegen zijn commandant:
"Een amateur heeft ons gehoord en zal nu wel snel hulp organiseren”. Hij
geeft zijn notities aan Nobile, die echter onmiddellijk ziet, dat ze door
ongeluk achtervolgd blijven. De buitenwereld denkt, dat ze op Franz Josepheiland zitten!
Het moet nog twee dagen duren voor de "Citta di Milano” contact opneemt
met de groep op de ijsschots, terwijl ze nu toch kunnen weten op welke
frequentie Biagi uitzendt.
Maar dan krijgt Biagi toch de eerste verbinding, met de wantrouwende
vragen, met de "Citta”. Het is inmiddels 8 juni en ze zitten reeds 15 dagen
in angstige spanning. Over de radio horen ze wat er allemaal in de wereld
omgaat over hun tragisch lot.
Vreemde zaken gaan er om!
Biagi hoort hoe het radiostation van de kruiser bekend maakt, dat de hele
bemanning van de "Italia” gezond en wel is. Hoe komen ze daar in vredesnaam
bij?
De andere dag seint de "Citta”, dat het luchtschip praktisch geheel
vernield is, maar dat slechts twee leden van de bemanning licht gewond zijn!
Wat is dat voor nonsens? Vreest men openbare kritiek?
Maar eindelijk op 12 juni geeft de "Citta di Milano” toe dat de "Italia” met
de helft van de bemanning verdwenen is en dat de anderen, waaronder de
generaal, op een ijsschots zitten, waarvan de positie ieder moment
verandert.. . .
De vliegers Rijser Larsen en Lutzow-Holm gaan op verkenning. De laatste
ontdekt op zijn vlucht 2 gewonde leden van de bemanning en keert terug.
Het is voor de heftig zwaaiende mannen op de schots om wanhopig te worden,
als ze zien, dat het vliegtuig doorvliegt. Ze zijn dus niet opgemerkt. Maar
als het volgende vliegtuig levensmiddelen en kleren uitgooit, weten ze, dat
de redding nu nog slechts een kwestie van tijd is.
De Italiaanse vlieger Maddalena verschijnt boven de rode tent en gooit
eveneens levensmiddelen uit.
Nog weer eens drie dagen later komen twee Zweedse vliegtuigen, die
seinen, dat er een landingsplaats voor hen gevonden moet worden en enkele
uren later landt er een op de ijsvlakte. De piloot, Lundborg, verklaart
slechts één man mee terug te kunnen nemen en verzoekt Nobile in te stappen
zodat hij vanaf de "Citta di Milano” de reddingsoperaties kan leiden.
Nobile aarzelt, Ceccioni is er veel erger aan toe, dan hij, maar op
aandrang van iedereen vertrekt de generaal tenslotte met de Zweedse vlieger.
Als Lundborg terugkeert om een tweede man op te halen, slaat zijn
vliegtuig over de kop en zit hij bij de mannen van de "Italia" gevangen op de
ijsschots.
Onderwijl baant moeizaam de Russische ijsbreker "Krassin” zich een weg
door het metersdikke ijs. Hoe dichter men nadert, hoe moeilijker en hoe
langzamer ze vorderen en op 4 juli zit de "Krassin” zo goed als vast. De
laatste vorderingen zijn miniem.
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De commandant van de ijsbreker besluit dan maar met het vliegtuig de
redding voort te zetten, maar om een redelijke landingsplaats te vinden
baant de "Krassin” zich nog een weg van 7 kilometer. De bemanning is
totaal uitgeput door het gebrek aan slaap, als gevolg van de "eeuwige zon” aan
de pool. Niettegenstaande hun vermoeienissen slagen ze er nog in een 300
meter startbaan vrij te maken voor de Juncker en als dan op 10 juli eindelijk
de dichte nevel optrekt kan hij starten’ Aan de knuppel zit de vlieger
Tchuchnowski. Ieder kwartier zendt de vliegtuigtelegrafist een rapport over
de bevindingen naar de "Krassin". Tot 6 uur ’s avonds. Dan komt er geen
bericht meer en weer dreigt het zoveelste drama !
Maar ’s nachts komt er weer bericht van Tchuchnowski:
"Moest landen. Defect aan landingsgestel. Heb 3 mannen gezien. Groep
Malmgren. 2 stonden recht, 1 lag met gezicht op ijs. Maak voort”.
Met nieuwe hoop en met een laatste uiterste krachtsinspanning stoomt
de "Krassin" op. 1 mijl per uur, maar verderop moest open water zijn.
Dan op 11 juli, om 6 uur 's avonds roept de uitkijk :
"Mensen in zicht!"
Een uur later treffen ze 2 mannen aan op een ijsplateau van 15 bij 10 meter.
Mariano en Zappi. Malmgren is er niet bij, terwijl Tchuchnowski toch 3
mannen gesignaleerd heeft.
" ”Waar is Malmgren?", vragen de Russen.
Zappi wijst zonder iets te zeggen naar het water. Zappi draagt 3 truien en
voelt zich tamelijk goed, terwijl Mariano bijna naakt op het ijs ligt.
Aan boord vertelde Zappi, dat Malmgren de reis niet meer had kunnen
voortzetten en aan Zappi en Mariano had verzocht hem in de steek te laten.
Hij had hen zelfs zijn kleren gegeven en bleef naakt op het ijs achter om te
sterven.
Men heeft zich over dit geval veel hoofdbrekens gemaakt.
De verklaring van Zappi en Mariano, dat ze reeds 13 dagen zonder voedsel
leefden, liet ruimte voor gruwelijke gedachten. .. .
Verderop, op 30 mijl, moest de groep Viglieri (deze had na het vertrek
van Nobile het commando overgenomen) zich bevinden.
Om 5 uur ’s morgens ontvangt de "Krassin" een telegram van de "Citta
di Milano", dat Viglieri de ijsbreker kan zien. Opnieuw vatten de uitgeputte
Russen nieuwe moed en stomen met inspanning van alle krachten verder.
Dan .... ziet de uitkijk iemand zwaaien. Het moet de groep alpinisten zijn
onder leiding van Sora, die per slee op weg is.
Maar ieder moment is nu kostbaar voor Viglieri en zijn mannen en de
commandant van de "Krassin" besluit Sora op de terugweg op te pikken.
Dan ziet men vanaf de ijsbreker in de verte rookwolken opstijgen. Er
moeten dus mensen zijn. Is dit de zo lang gezochte groep? Een tijd later
ziet men het omgekantelde vliegtuig van Lundborg. Lundborg zelf was er
niet meer. Die was opgehaald door een Fins vliegtuig.
12 juli 1928 om 10 uur ’s avonds zet de "Krassin" zijn machines stop.
Ze zijn bij de ijsschots!
Een man nadert de Russen en zegt enkel: "Viglieri".
Dan komen de anderen aangestrompeld: Behounek, Trojani, Ceccioni.
Biagi, toch nog even, seint zijn laatste bericht aan de "Citta di Milano":
"We zijn gered! Finita!"
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-de "Krassin" bereikt de rode tent-

Het duurde nóg 24 uur vóór de ijsschots kon worden verlaten, waarop ze
48 dagen gezeten hadden, want de Russen wilden het vliegtuig van Lundborg
meenemen.
Ceccioni was totaal aan het einde van zijn krachten. Hij sleepte zich met
bovenmenselijke inspanning tot bij de "Krassin", omdat hij het alleen wilde
doen. Maar het ging niet meer en hij moest aan boord worden gehesen.
Als de Russische ijsbreker eindelijk terugkeert, ontvangt men bericht
van de "Braganza", dat Sora al opgepikt werd en dus stevent de "Krassin"
door om Tchuchnowski en zijn telegrafist mee te nemen. Dan gaat het
richting Kingsbay, alwaar de geredden worden overgebracht aan boord
van de "Citta di Milano".
Maai' de "Krassin" is nog niet aan het einde van zijn reddingsoperaties.
Opnieuw wordt uitgevaren om Amundsen te vinden, maar ondanks verwoede
pogingen bleef de onver schrokken en opofferende poolonderzoeker onvind
baar. Ook de groep, die met de restanten van het luchtschip verdwenen was,
bleef zoek. Zij allen hadden de zwaarste tol betaald.
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-op weg naar huis, van links naar rechts: Pedretti, Trajani, Biagi,
Viglieri, Nobile, Ceccioni, Behounek(hondje heet Titina en maakte de poolvlucht mee)
Dan gaat het doek op voor de laatste acte uit het drama.
Terug in zijn vaderland wordt Nobile gelaakt voor zijn gedrag tijdens de
catastrofe en gedurende de reddingsoperaties. Hij zou bestuursfouten
hebben gemaakt tijdens de noodtoestand na de terugkeer van de Pool en het
als eerste verlaten van de ijsschots werd hem, als commandant, zeer
kwalijk genomen. Het argument van het beter leiding kunnen geven vanaf
de Italiaanse kruiser in de haven van Kingsbay werd niet geaccepteerd.
Nobile, diep gegriefd en teleurgesteld, maar vol lof over de Russen,
krijgt in 1930 zijn ontslag uit de militaire dienst als gevolg van een uit
spraak van de krijsraad en verdwijnt voor 4 jaar naar Rusland, waar hij
als luchtvaar tdeskundige de Russen helpt bij de opbouw van hun luchtvloot.
Daarna verdwijnt hij naar de Verenigde Staten, doch keert na de tweede
wereldoorlog naar zijn geboorteland terug.
Hier gaat hij zich beijveren om rehabilitatie te verkrijgen, publiceert
veel in tijdschriften en kranten, waarin hij de toedracht van de ramp met
de Zeppelin op zijn manier wil verduidelijken en aantonen, dat hij vrijuit
gaat. Hij voert processen om zijn goede naam terug te krijgen, maar het
is te lang geleden en hij slaagt er niet in iemand te overtuigen.
Na hem heeft niemand ooit weer getracht de pool per Zeppelin te over
winnen; het was niet meer nodig. Heden ten dage vliegen de luchtvaart
maatschappijen bijna dagelijks over dit noordelijkste punt van onze aardbol.
Er is nog een betrokkene bij het ”Italia”-drama, die door de geschied
schrijving is vergeten. In het vergeetboek is geraakt de naam van Adriaan
Blanquaert, eb4KD, uit Lokeren in België, die de ”Citta di Milano" op het
spoor heeft gezet.

210

De eer hiervoor gaat naar de Rus Schmidt met zijn foutieve plaatsbepaling.
Maar alhoewel persoonlijke eer of sensatiezucht in het niet moeten zinken
bij dergelijke menselijke drama’s, mag toch nog wel even worden aangestipt
dat zonder morse geen enkele opvarende van de "Italia" het zou hebben
overleefd.

211

QRM
212

ENTR’ACTE.

Stille jaren, voorafgaande aan de storm, die op komst was, die twintiger
en dertiger jaren. "Roaring twenties, Crises-thirties".
Jaren van kalme ontwikkeling of stilstaande consolidatie. Stilstand is
achteruitgang. . .
Landen, die zich veilig terugtrokken in hun geïsoleerde neutraliteits
positie; landen, die zich niet neutraal opstelden, maar weinig deden en
natuurlijk agressieve naties; die zich driftig voorbereidden op verovering.
Merkwaardig, (of toch niet?) dat zo’n levenshouding zijn terugslag heeft
op alle facetten van de samenleving. Ja, zelfs op de telegrafie, waar we
maai’ niet over op kunnen houden.
Li de oorlogszuchtige sfeer werd niet alleen gewerkt voor betere kanonnen
en ander onrustbarend verwoestingstuig, maar alle andere middelen, die er
aan konden meewerken om de vijand naar de eeuwige jachtvelden te jagen,
moesten meegroeien, verbeterd, en de organisaties van gebruiksmethoden
"rücksichtslos” geperfectioneerd.
Dat gebeurde dan ook en nog altijd is oude Germaanse radioapparatuur
bijvoorbeeld, een gewild en dus schaars artikel.
Goed, er waren in de meer vredelievende streken figuren, eenzame
figuren, die geen oogkleppen op hadden en die pleitten voor aktie, maar
ze werden zelden gehoord of hun voorstellen en ideeën met schouderophalen
en soms zelfs met een meewarig lachje opzij geschoven. Vanzelfsprekend
waren er radio-amateurs bij. Verwoede verbindingsmakers, die voorzagen,
dat ze wel eens van groot nut konden zijn bij eventuele noodsituaties;
mensen die ook daadwerkelijk iets ondernamen, maar kregen ze niet de
kous op de kop?
Soms werd er van hogerhand toch enige belangstelling getoond voor hun
streven en aarzelend aan hun verlangens tegemoet gekomen, maar meestal
ebde het weer gauw weg, want we waren toch neutraal?
Wat hebben ze zich beijverd, die CW-mannen, die een radio-net
organiseerden voor de luchtbeschermingsdienst wat hebben ze hun vrije
tijd opgeofferd en geoefend om de zaak op poten te krijgen.
Aan enthousiasme, een onverbrekelijke eigenschap in het karakter van de
radio-amateur, ontbrak het niet en ook bij de mannen van de luchtbescher
mingsdienst bestond grote belangstelling voor hun experimenten.
Maar toen ze al een paar maal hun netformatie beproefd hadden, kwam
van bovenaf de koude douche. In geval van oorlog zouden automatisch de
amateurs hun zend-bevoegdheid kwijtraken, zodat het allemaal geen zin had.
Dat was de motivering. Dat de overheid de mensen, die in zo’n verband op
moesten treden, hun in staat had kunnen stellen, uitsluitend voor het
beoogde doel, toch te kunnen blijven zenden, is kennelijk niet in hun brein
opgekomen.
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Zonder te stellen, dat die goedwillende amateurs, toen 10 mei aanbrak,
ook werkelijk efficiënt werk gedaan zouden hebben; zonder te beweren,
dat hun systeem klopte, was het te waarderen, dat er in ieder geval iets
gedaan werd.
Wie zei eens: 'Werkelijke prestaties worden niet geleverd en uitvindingen
niet gedaan door er eindeloos over te praten, commissies in het leven te
roepen of er pagina's vol over te schrijven, maar uitsluitend en alleen door
het te DOEN"
Van hogerhand gebeurde er niets.
En we hebben het geweten!
Laten we nu de hand rustig in eigen boezem steken en eens een klein
tipje oplichten van de sluier, die er nog steeds over onze toenmalige
oorlogsvoorbereidingen op radiogebied ligt; en dan komen we onherroepelijk
terecht bij de radio-amateurs, in Nederlands-Indië en in het moederland.
En aangezien in de Oost de aktiviteiten zich hoofdzakelijk beperkten tot
radiotelefonie, gaan we in eigen land rondneuzen.
Want we hebben het nog steeds over cw-zaken. Een klein kijkje in de
cw-keuken, waar nu PA$SS de pollepel zwaait....
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„DOTS AND DASHES”

"Onze naasten zijn zeer goede naasten. . . Ik hoop slechts, dat
wij even goed kunnen zijn, als zij".

Een uitspraak van een Amerikaanse ham over de geest van het radio
amateur isme. Een beetje paradijselijke uitspraak misschien. Een tikje
al te ideaal?
Misschien... .
Iedere vorm van samenleving heeft zijn scherpe, stekelige kantjes.
Waar mensen bijeen zijn zal men steeds verschillende opvattingen aantreffen
over wat al of niet goed genoemd moet worden of wat geoorloofd of
ongewenst is. Men zal er egoisten tegenkomen en opofferingsgezinde
naturen. Mensen, die alleen voor zichzelf in actie komen en zij, die
zich snel inzetten voor het algemeen belang. In vele gevallen zal het
tekort schieten in wederzijds hulpbetoon een gevolg zijn van onwetendheid
omtrent bepaalde toestanden, wat weer veroorzaakt kan zijn door gebrek
aan communicatie. Een communicatiestoornis dus.
Misschien dat de goede communicatie, die er tussen radio-amateurs,
uit der aard van hun bezigheden, bestaat de oorzaak is van de bij radio
amateurs, de kwaden niet te na gesproken, algemeen aangetroffen neiging,
bereidheid zo men wil, om zich persoonlijk in te zetten voor de ander
of voor de algemene zaak. De voorbeelden hiervan liggen voor het oprapen,
maar we willen er nog een aan toevoegen.
Toen de bruine en zwarte hemden hun laarzen lieten dreunen op de
plaveisels van eeuwenoude steden in Duitsland en Italië; toen ieder, die
beschikte over een beetje inzicht het onvermijdelijke naderbij zag komen
in de jaren 30; toen ontstond er bij de amateurs, zowel in Nederland als
in Nederlands-Indië, het idee om zich, met hun specifieke kennis en
vaardigheid, in te zetten voor het landsbelang. En voortvarend als ze
zijn werd het idee rigoreus aangepakt en ontwikkeld in de praktijk, om
reeds vóór er van officiële zijde een beroep op hen gedaan mocht worden,
alles kant en klaar georganiseerd en beproefd te hebben.
Wat lag er in die sombere dagen, voorafgaande aan de grootste
menselijke botsing van de geschiedenis, méér voor de hand, dan dat men
het zou zoeken in een taak ter bescherming van de burgerbevolking. Bij
voorbeeld de bescherming tegen aanvallen vanuit de lucht. Zou het niet
dienstbaar kunnen zijn om de berichtgeving te verzorgen bij luchtbeschermingsoefeningen in groot verband om, wanneer het nodig mocht zijn,
gereed te staan. De toen reeds bestaande luchtwachtdienst werd benaderd
met het voorstel een waar schuw ingsnet tegen vliegtuigen te organiseren
en dit binnen het kader van de luchtbescherming te beoefenen.
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Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers richtten het Nederlands
Luchtbeschermingsnet op, het N. L.N., en regionaal begon men te
experimenteren en te oefenen. Het NLN zou de oude vertrouwde net-opbouw
krijgen met een controle-station en bijposten, in dit geval genoemd: het
basisstation (BS) en waarschuwingsstations (WS). Men zou zich bezig houden
met het doorgeven van berichten, meldingen en waarnemingen.
Richtlijnen van ''boven" af hadden en kregen ze niet, maar ze dachten,
dat de erkenning van hun nut of wenselijkheid wel zou komen, zodra ze hun
bestaansrecht bewezen hadden.
Na een paar oefeningen in Brabant en Zeeland en daarna in Friesland,
bleken er toch grote mogelijkheden voor zo'n waarschuwingsdienst van
radioamateurs te liggen.
Natuurlijk liep het, vooral in het begin, bij dit soort oefeningen wel eens
mis; maar daar zijn per slot de oefeningen voor. Hoe het er zo al aan toe
ging, wist PA0SS ons in 1936 smakelijk voor te schotelen:
We schreven het jaar 1906
Harer Majesteits "Tromp'1 voorzien van een 500 km-station verlaat de
vaderlandse wateren en zet koers naar Zwedens hoofdstad.
In Stockholm gearriveerd komt Admiraal Pallander de Vega aan boord
en wordt door de commandant rondgeleid. Vol trots brengt deze hem ook
naar de radio-hut doch nauwelijks heeft de marconist zijn deurtje geopen'd
of de admiraal zegt: "Oh yes, we have the same nonsense in our Navy, but
I don't believe in it".
Deze woorden, een jaar voor mijn geboorte uitgesproken, vielen me in,
toen ik mij een paar dagen voor de Middelburgse vergadering bij het hoofd
van de LBD ging "melden".
Wanneer ik hier beweerde een tikje huiverig te zijn geweest op dat
moment, dan zou ik de zaak te mooi voorstellen, want ’k bereidde me
werkelijk op iets voor in de 1906 trant...
De enkele ogenblikken, die ’k wachtend op mijn "beurt" in het agenten
lokaal doorbracht werden ijverig besteed aan een fictief vraag en
antwoordenspel, waarbij het Hoofd van de LBD de onverbiddelijke examinator
was en Uw onderdanige dienaar de man, waarvan ze beslist bloed wilden
zien.
Om kort te zijn, ’t liep niét zo als ik gedacht had; zó zelfs, dat, voor
’k de gelegenheid had het Hoofd LBD voor de Middelburgse vergadering
uit te nodigen, deze zelf zei: "Maar dan ga ik Zaterdag ook naar
Middelburg...."
Met toezegging voor alle medewerking in welke vorm ook en last but
not least: "Je stuurt na afloop de rekening maar", sloot de eerste acte.

De tweede acte speelt 30 jaar na het begin van het voorspel.
Het geoefend oog des zeemans ontwaart op een dak nabij de vissershaven
een wir-war van modern "tuigage", hetgeen door zijn meer technisch aan
gelegde collega nader wordt geïdentificeerd als zijnde een halve-golf
Zeppelinantenne voor de 40m. (Beiden verlaten hierop het toneel door de
linkerdeur onder 't zingen van: Daar bij die mooie molen).
Zelfde acte, tweede toneel, 't welk een interieur van het politiebureau voor
stelt. Op de voorgrond zijn enige geopende cellen zichtbaar.
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De deur ener cel, welke uit de aard harer bekleding kennelijk bestemd is
voor krankzinnigen, valt dicht en een vrijgezel (1.87 op zijn sokken) zucht:
"Eindelijk alleen!" Afwisselend zien we hem allerlei mogelijk en onmogelijk
gereedschap hanteren, terwijl hij naar mate de zon stijgt zich van kleding
stukken ontdoet. Na enige tijd, zich geen fractie ener seconde gunnend om
het zweet van zijn edel voorhoofd te verwijderen, hurkt hij voor de juist
aangesloten ontvanger, draait, koppelt terug en een Japanse commerciële
zender davert door de cel. Hij is niet meer "doof", want wéér hoort hij de
wereld en spaarzaam van woorden mompelt hij: "OK".
Een smeltzekering wordt ingeschroefd,
een licht gezoem afkomstig van loszittende
lamellen van de hoogspanningstransformator doet aan dansende mugjes op een
zomeravond denken; een kleine schakelaar
wordt overgehaald, het zoemen wordt
sterker en heeft nu iets kwaadaardigs,
de hoofdschakelaar valt knarsend in de
messen, de seinsleutel tikt het eeuwige
lied van streep en punt, de amateur in
z’n element.
Dan, na een poosje, een minuut, laat,
hij de sleutel los; hij kün dat doen, want
hij werkt "full bk". Dezelfde hand gaat naar
de ontvanger en condensator-draaiend
schuimt hij de aether af.
Plots stopt dat draaien, hij hoort zich
aanroepen...........
Hij is niet meer "stom", want wéér
van l.n.r. R-256 PA0SS
hoort de wereld hem en spaarzaam
dhr. Hack hoofd LBD.
van woorden mompelt hij: "OK".

3e Acte
Tijd: 3 dagen na de tweede, rond 2 uur in de middag.
Plaats: bovengenoemde cel
Dramatis personae: ’n Padvindcr-loopjongen.
"Ik". (Zei de gek).
’k Hooi’ Bergen op Zoom CQ draaien, ’k roep, ’k heb beet, wederzijds
prima ontvangst. Af.
’k Draai CQ. Etten antwoordt, rapporteert me goede ontvangst en
wenst me "good luck". (Die good old DO ■ !) Af.
Middelburg roept me en vraagt: "Welke plaatsen en roepnamen heeft
JJ?" Even frons ik mijn wenkbrauwen over dit hiaat in de organisatie
en sein ’m dan: Brouwershaven JJB, Stavenisse JJS enz. enz.
"Ok tks", seint hij terug. Af.
’k Hoor Vlissingen CQ draaien, ' k roep, 'k heb beet, zeer goede
ontvangst aan beide zijden. Af.
’t Is 14.15. "PlanmUszig" moet het B. S. nu in de lucht zijn, ’k Vis
nog wat en hoor op de golflengte van SLB een poging tot muziek en een
dito tot spreken. Moet SX zijn.
’k Noteer: Sterkte - juist hoorbaar.
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Verstaanbaarheid: nu en dan verstaanbaar tot onverstaanbaar.
’k Roep JJ en informeer. Hij antwoordt: "Ja, dat zal SX zijn, overigens
QRK 1, QSA
’k Hoor JJ aan PN vragen of hij het B. S. hoort. PN antwoordt:
"Geloof van wel, maar QRK 1
" ’k Stuur padvinder met epistel naar
Hoofd LBD. Even later andere boyscout met bericht van Sluiskil, 't antwoord
op mijn vraag hoe ze daar het B. S. ontvangen, 't Staat er kort en krachtig:
"Rottig". (Excusez le mot, maar de jeugd van "teugeswoordig is eerlijk en
oprecht, net of ze 't vroeger onder stoelen of banken staken! 1)
’k Kijk "nijdig" in de richting Breda", dat beroerd zwakke B. S. denk ik,
schijnbaar hardop, want de padvinder vraagt me: "Gaat 't niet goed meneer?"
Zwijgend wijs ik naar het bordje: RADIOTELEGRAFIST NIET STOREN.
Als antwoord op dit veelzeggend gebaar kijkt hij me met grote vraagogen aan
en ’k lees zoiets in zijn blik als: "Dacht je soms, dat ik niet lezen kan?"
'k Verhoog de plaatspanning van mijn eindpenthode tot 250 volt belast,
maar het B. S. blijft beneden peil.
Rond 14. 30 hoor 'k DK tot in ’t oneindige roepen, ’t B. S. praat vrolijk
verder, d.w.z. in genereren hoor ik enig mannelijk geluid. Wie verwacht
ook, dat die vliegmensen een kwartier eerder zullen beginnen dan
verabredet.
"Vliegtuigen boven Hulst" meldt koerier van de chef.
Ik zit nog zonder enig bericht en denk weer aan die Zweedse admiraal.
15.15 "7 vliegtuigen boven Terneuzen vliegen west" aldus meldt mij de
rechterhand van de toean besar. ’k Roep SX en in genereren hoor ’k ’m
zeggen: SS, SS" ’k Geef mijn bericht en ’t spel is, na een zeer slecht begin
voor Zeeuws-Vlaanderen, aan 'trollen.
’t B. S. blijft slecht doorkomen, 'k Besluit de morse van de W. S. te gaan
volgen en pik zodoende heel wat op. ’k Vraag Breda nog eens- "Pse QRO ere
QRK1" en in icw antwoordt het: "Sri ik kan niet!"
Weer komen de grote vliegen boven de goede oude steden en vlot slikt
SX twee berichten.
Dan loopt de middagoefening ten einde. Over een en ander ben ’k wel
tevreden maar ’t B. S. zit me lelijk in de maag, ’k Lucht mijn hart aan
DK en laat die SX nu mijn telegram onderscheppen, want even later hoor
ik hem met DK en onderschep ik SX weer. (That's life).
’k Praai nog even OF uit Aalst; deze meldt: "QRK SX rQ.
Jammer, oneindig jammer, ’n Les voor de volgende maal.
Dan ga ik mijn frontplaat opboenen want de fotograaf is voor gemeenterekening "gerequireerd!. Al boenende gaan mijn gedachten naar de
achterzijde van de frontplaat en ’k overpeins zo, dat er dezerzijds ook
nog wat mankeert. Maar. . .. het zou immers een "vrolijk" spel zijn van
de koperen draad en daarom: Schluss, want een goed verstaander enz.
4e en laatste Acte.
(Monoloog van de eerste acteur)
De avondoefening draaide als een lier. Het B. S. had kennelijk aan rode
bloedlichaampjes gewonnen. Duidelijk trad evenwel aan het licht, dat de
om vang dezer oefening te veel was voor één B. S. Tal van berichten kwamen
minuten te laat op ’t B. S. Er was om in beurstermen te spreken:
Veel aanbod, maar weinig vraag.
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Hier beëindigt "de man van Terneuzen" zijn "spel van de koperen draad".
Het enthousiasme was gewekt, de mogelijkheden lagen er te over en men
voer voort het NLN een stevige, goede basis te geven en krachtig te
organiseren. Maar als zo dikwijls bij vrijwillig aangeboden diensten.. .
De Chef van de Generale Staf van 1938, die de mogelijkheid om amateurs
in te schakelen bij de luchtwachtdienst grondig in overweging had genomen,
kwam tot de gevolgtrekking, dat de nadelen, verbonden aan de inzet van
radio-amateurs, de voordelen overtroffen.
Hij vond derhalve geen aanleiding dit streven van de radio-amateurs te
stimuleren, mede gezien het feit, dat bij het ingaan van een oorlogstoestand
er, in feite, geen radio-zendamateurs meer zouden zijn, althans hun geen
frequenties meer ter beschikking zouden zijn gesteld.
En dus, Exit, maar leuk was het wel!
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”900”

Maar de belangstelling van de amateur ging uiteraard niet alleen uit
naar oorlogsgebeuren, al stond hij wel vlak voor de deur in mei 1939.
PAoXT is wég van de 900 meter:
"Onze getrouwe amateurbanden worden tegenwoordig danig verknoeid
door commerciële en militaire stations met hun cw-gekreukel, zodat men
vanzelf eens op andere golflengten gaat neuzen.
Daar heb je bijvoorbeeld Schiphol, PHA met zijn luisterrijk cw-signaal
en zijn sappig QSP. Maar om DDK (Keulen) en PHT (Twente, met een
nonchalante space) niet te vergeten! En wie hoorde nooit FNB (Paris) met
zijn bug? Even bekend als DDK met zijn onafscheidelijke "Wabbler".
Het is ook bewonderenswaardig hoe groot de saamhorigheid is, die
hier heerst. Wanneer een kist boven de Noordzee een koers aan Am
sterdam vraagt (QDM), dan krijgt hij automatisch van GEP en Rotter
dam een ware peiling (QTE). Dus weet hij onmiddellijk zijn positie
ten opzichte van Pulham en Rotterdam.
Dat is nog eens wat anders dan de 600! Hier gaat alles wel, ik zou
bijna zeggen stilzwijgend, als vanzelfsprekend.
Let maar eens op hoe prachtig PHA steeds op tijd komt met zijn QAM.
Peu de nuages 10 - 20 km 600/1000 3/10 ENE 13/18 km/h 1029.2 mbs.
Lichtbewolkt 600/1000 m, 3/10 deel. Zicht 10 - 20 km. Wind ONO
13 - 18 km/h. Barometer 1029.2 millibaren.
Maar er zijn nog meer medewerkenden . Daar is GED (Croydon) met
zijn callsign om van te watertanden.
En van stijlvol werken met cw gesproken! Je hoort ze niet veel zeggen,
maar wanneer OXS (Kopenhagen) zijn A2-toontje voorzingt aan DDM
(Hamburg), dan merk je pas, dat je met een minimum aan tekens een
maximum aan tekst kunt overseinen, als je maar weet hoe. DS (Danke
schön), BS (Bitte sehr).
Onze Vlaamse vriend ONB vergeten we ook niet met zijn: "QAK
militaires"! Het schijnt daar nogal gevaarlijk te zijn.
Q-codes, nou maar die kennen ze in de luchtvaart! Er zijn van die
prachtige codes, die ik ook wel eens op de 80 meter gebruik, maar
die helaas niet altijd worden begrepen. Pas maar op! QCA, QCB,
QCP, QSP. Ja, schrik maar niet!
Ouwe jongens en jeugdige ECO-fluiters, laten wij een voorbeeld nemen
aan zulk een gedisciplineerd CW-werk. Dat kan vaak veel aardiger zijn
dan "gefoon". Want men hoort maar al te vaak bekende telefonie-stns
op 80, die je een gevoel geven of je zeepwater gedronken hebt.
De stijlvolle telegrafie, die men op 900 produceert, kunnen wij in onze
branche ook toepassen, als er maar cw-ers komen.
Sleutelaars voor, de mike opzij! Wat zeg jij, SS?
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SS zei er niet veel meer op, want hij kreeg niet veel gelegenheid meer om
XT van repliek te dienen. Want met het voortschrijden van het onheils
zwangere jaar 1939, begon het er steeds donkerder voor de liefhebberijsleutelaars uit te zien.
De klap, waar iedereen al lang bang voor was, kwam in augustus van
datzelfde jaar:
SS SGRAVENHAGE 6003

30/8 1500 REGEERINGS-

DE OPPERBEVELHEBBER VAN LAND EN ZEEMACHT GEZIEN HET
SCHORSINGSBESLUIT TELEGRAFEN EN TELEFONEN ENZ DD 15
APRIL 1939 STAATSBLAD NR 584 VERBIEDT TOT NADER ORDER
HET GEBRUIK VAN DE RADIO ELECTRISCHE ZEND INRICHTING
WAARVOOR U DOOR DEN MINISTER VAN BENNENLANDSCHE ZAKEN
MACHTIGING WERD VERLEEND STOP MET HET TOEZICHT OP DE
NALEVING VAN DIT VERBOD ZYN BELAST DE CHEF EN DE
AMBTENAREN VAN DEN RADIOCONTROLEDIENST VAN HET
STAATSBEDRYF DER PT EN T DEN OPPERBEVELHEBBER VAN LAND EN ZEEMACHT
OP LAST DE DIRECTEUR ETAPPEN EN VERKEERS
DIENST +
Het was zover!
De sleutel kon in de kast worden opgeborgen en deze keer kregen de
optimisten, die dachten, dat het misschien maar voor korte tijd zou zijn
helaas ongelijk’
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SOLDAAT EN TELEGRAFIST.

18 February 1874
No 2

Wij, WILLEM III, bij de gratie
Gods, Koning der Nederlanden
Prins van Oranje-Nassau,
Groot-Hertog van Luxemburg
enz. enz. enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Oorlog van den
14den Februari 1874 No 32P.
Hebben goedgevonden en verstaan, met wijziging in zooverre
van den inhoud der tabellen Litt. B en D, respectievelijk
gevoegd bij onze besluiten van 15 Juli 1868 No 32, en 31
December No 3 te bepalen:
1. De miliciens bij het Bataillon Mineurs en Sappeurs, die
geoefend blijken te zijn in seinen met- en het behandelen
van telegraaftoestellen kunnen, na afgeexerceerd te zijn,
den graad en de soldij van Mineurs le klasse bekomen;
2. Zij, die de sub 1 bedoelde geoefendheid bezitten zullen, onder
den naam van veldtelegraphisten,eene afzonderlijke afdeeling
van voornoemd Bataillon vormen.
3. De magazijnmeester bij het Bataillon Mineurs en Sappeurs
kan zijn sergeant-majoor of adjudant onderofficier.
Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de
Algemeene Rekenkamer tot informatie.
’s Gravenhage, den 18 Februari 1974
WILLEM

Het was dan zover! De telegraafafdeling van de Landmacht was geboren
en als officiële afdeling erkend’ Erkend’ Natuurlijk wilde dit geenszins
betekenen, dat er vóór die datum geen telegrafie zou hebben bestaan bij
het leger. Een leger zonder verbindingen is immers een ondenkbare zaak’
Zelfs de meest fanatieke pacifist zal het daarmee eens zijn.
Was de athleet, die de overwinning van de Grieken op de Perzische
indringers bij Marathon, in de looppas in Athene ging melden en daarbij
zijn hachie inschoot, dan al geen telegrafist, hij was waarachtig toch
wel een verbindingsman’ Onze Olympische marathon stamt dan ook uit
400 vóór Christus.
Napoleon met zijn telegraafroutes hebben we al uit de archieven gehaald,
maar minder bekend is, dat duiven, die tijdens de 80-jarige oorlog als
verbindingsdier opereerden, voor hun prestaties soms militaire onder
scheidingen verwierven. Nee, een krijgsmacht zonder verbindingen kan
beter naar huis gestuurd worden.
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Eigenlijk dateerden de eerste telegrafen al van 1866 in het leger, ingelijfd
bij de Mineurs en Sappeurs (de latere Genie), omdat hierbij de meeste
technische specialisten zaten.
In 1869 al "uitgebreid" tot 9 officieren, die de "behandeling der berichten
verstaan" en 4 onderofficieren en 8 korporaals, die "berichten" kunnen over
seinen en lezen". Van veel belang werd dat kleine groepje nog niet geacht
en het duurde dan ook tot de oorlog van 1870 vóór men werkelijk behoefte
begon te voelen aan telegrafisten en ze dientengevole serieus begon te nemen.
In datzelfde jaar werden ook de eerste
militaire telegraaflijnen gelegd. Het
bataillon Mineurs en Sappeurs beschikte
toen over een omgebouwde ziekenwagen,
een gammele transportkar, een kilo
meter ijzerdraad, 70 meter kabel, 47
telegraafpalen en zowaar.. .
3 sein toe stellen!
Maar in 1874 begon eerst de werkelijke
opmars van de leger telegrafie door het in
de aanvang genoemde Koninklijke Besluit.
De veldtelegrafisten! Zo’n slordige
vijftig miliciens. Een aardige anecdote
hierbij vormde de stipulatie, dat in
mobilisatietijd de telegraafafdeling
versterkt zou worden met "voor de
velddienst ongeschikt" personeel.
De kneusjes derhalve!
Het materiaal was intussen wel iets
-onderscheiding veldtelegrafist" verbeterd, maar het was nog lange niet
een "moderne" verbindingsdienst. De
telegrammen waren nog de gewone dienstbrieven, die in zijn geheel moesten
worden overgeseind, wat de snelheid uiteraard niet ten goede kwam.
Maar dat vond men toen nog zo erg niet.
hi 1881, toen de naam "Mineurs en Sappeurs" gewijzigd werd in
"Korps Genietroepen", werd tegelijkertijd een aparte verbindingscompanie
opgenomen en toen in 1903 het Korps tot regiment werd, splitste men de
telegraafafdeling in een compagnie "Veldtelegraaf" en een compagnie
"Vestingtelegraaf".

[=
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In 1906 komt dan de draadloze op de markt en worden enkele "draadloze
karrestations" aangeschaft, uitgerust met vonkzenders. Kort daarna komen
de draagbare stations met een bereik van plus-minus 30 kilometer.
Het personeel wordt aanvankelijk in opleiding gestuurd bij Radio Scheveningen, maar de radio bleef tot de eerste wereldoorlog een nieuwigheidje.
Na de grote vlucht, die de radio tijdens
de eerste wereldoorlog nam, brak er
een tijd van malaise aan voor de landverdedigers. Het was de "Nooit meer
oorlog”-mentaliteit, waardoor het leger
het kind van de rekening werd en daarmee
vanzelfsprekend ook de verbindingsdienst
van dat leger. De tijd van het "gebroken
geweertje" was fnuikend voor een in
ontwikkeling zijnde verbindingsdienst.
Dat betekende echter geenszins, dat de
verbindingsmensen daardoor geen uiterst
waardevolle rol zouden spelen bij de
-draadloos karrestationgermaanse overval in 1940.
De laatste jaren voor de grote wereldbrand had de legerleiding nog getracht
de achterstand in te halen, maar toen was het al te laat! Met onvoldoende
verbindingsmiddelen trok ons leger op tegen de Duitsers
"Wij hebben geen vaandel
waarom wij ons scharen
wij strijden maar zelden
met zwaard of geweer
Wij zijn niet geroepen
tot grootse gebaren
Maar denken en zwoegen
voor vrijheid en eer"

M___ _

Dit cadettenlied ging in de
meidagen van 1940 niet
meer op!

■

Onv o ld oe nde ve rb i nd i ngsm i d delen betekende dat de landmachtvonkenboer een karabijn
- stationswagen mobilisatie WO Ien een pioniersschop in de
hand gedrukt kreeg en tot ie
ders verbazing konden de telegrafisten er aardig mee overweg. In dit geschrift
hoort geen weergave thuis van de prestaties van
de verbindingsmensen tijdens de fronthandelingen
als soldaat, maar de pluim op de veldmuts en
kepi, die ze verdienden door hun aandeel in de
afgrendeling van het door de Duitsers in de Maas
stad gevormde bruggehoofd mag niet achterwege
blijven.
Met zijn 10 recruten naderde Luitenant
Rodrigo omstreeks 7 uur de Vier leeuw eiib rug.
Onderweg hadden zij een ontmoeting gehad met een

- motorrijwielstation uit 1930 -
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zwaar gewonde marinier. Dat maakte een diepe en weinig opbeurende
indruk. De genoemde brug bleek inderdaad bezet te zijn. De tegenstander
had met mitrailleurs en automatische handvuurwapens stelling genomen
in de brugwachtershuisjes aan weerszijden van de overgang en achter de
stenen leeuwen. Tegenover deze uitstekend bewapende en getrainde vijand
stond nu een officier met 10 onervaren recruten, die waren voorzien van
karabijnen, waarmee zij nauwelijks wisten om te gaan. Een rechtstreekse
aanval zou gelijk staan met zelfmoord. De luitenant liet zich echter niet
ontmoedigen en begreep, dat hij het op een slimmere wijze moest aan
pakken. De huizen tegenover de oostzijde van de brug - waarbij het hotel
Weimar - schenen een geschikte plaats om een vuurbasis in te richten.
In het straatje achter deze huizen werd de groep verzameld. Aan de
bewoners werd beleefd toestemming gevraagd om op de daken te klimmen.
Welnu, dat mocht. Rodrigo liet de helft van zijn patrouille achter en
bereikte met de rest het dak van het huis naast hotel Weimar. Daar had
men een goed uitzicht op de nog steeds niets vermoedende Duitsers.
De mannen werden opgesteld. De luitenant gaf het commando "Vuren".
Het was een moeilijk moment; voor het eerst schieten op een echte
vijand. De officier bemerkte de nervositeit van zijn mensen; zag de
lopen van de karabijnen "achtjes" beschrijven. Instinctief greep hij in,
nam de karabijn van de dichtstbijzijnde soldaat en richtte. Het eerste
schot kraakte en was raak. Dat bleek de ban te breken en het zelfvertrouwen
te herstellen. Binnen enkele seconden knalde het van alle kanten. De
vijand schoot voornamelijk in de richting van de groep, die beneden als
dekking was achtergebleven. In zijn kort en zakelijk gevechtsverslag
schreef luitenant Rodrigo het volgende over de resultaten:
", . .De vijand werd gedwongen de bezetting van de brug op te geven
en zich achter enige auto's, die als versperring waren neergezet,
te dekken. Daar werden zij krachtig onder vuur genomen en
werden hen verliezen toegebracht...."
Op dat moment kwam er hulp opdagen. Langs Haringvliet en Oosterkade
naderde de 90 man sterke 2e compagnie verbindingstroepen van kapitein
van Waegeningh.
Deze vuurversterking noodzaakte de vijand om onder achterlating van
een anti-tankwapen de barricade achter de brug te verlaten. De Duitsers
slaagden er niet in de terugtocht te volbrengen; zij werden tot de laatste
man neergelegd.
Door het verschijnen van het onderdeel van kapitein van Waegeningh
moesten de Duitsers de dekking verlaten en zich opstellen achter de muren
van de oprit naar de verkeersbrug. Daar kon echter door het detachement
overal vuur worden gebracht, zodat van de bezetting van de brug en van
de versperring niet één man is teruggekeerd. Een vijandelijke patrouille
van 5 man, die trachtte een achtergelaten antitankgeweer te heroveren,
moest na enkele meters ijlings terugkeren. Zij kregen daarbij zonder
twijfel gewonden. Alleen in de huizen van het Bolwerk konden zij zich
nog handhaven.
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Toen het onderdeel van kapitein van Waegeningh zich in de huizen aan
de zuidzijde van het Haringvliet had genesteld, werd langzamerhand de
taak van het detachement van luitenant Rodrigo overbodig en om ongeveer
1500 uur stelde hij zich onder de bevelen van de kapitein. Daarbij heeft
hij zich verder belast met bijzondere opdrachten, zoals het regelen van de
verlichting langs de Maas.
Parate verbindingsafdelingen vochten fanatiek op de Afsluitdijk bij Den
Haag en op en om de Grebbeberg. De MWO voor de soldaat Clasener zegt op
dat stuk meer dan voldoende.
Maar, zoals bekend, de overmacht was te groot.. .
Maar de vonkenboer kon het niet laten en velen slopen tijdens de daarop
volgende bezettingsjaren het verzet binnen.
Na de oorlog herrijst de verbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht.
Honderden vrijwilligers kregen een opleiding in Engeland; materiaal werd
geleverd door de Prinses Irene Brigade en Militair Gezag of werd
"geritseld" uit de voertuigen van Soesterberg. De nieuw opgerichte School
Verbindingstroepen in Den Haag gaat de nieuwe generatie verbindingsmensen
afleveren, waaronder zij, die met de 7-december-divisie naar de Oost gaan
vertrekken

-de radiowagen HUW (Canadees), vlak na WO II-

Op 23 november 1946 gingen de beide verbindingsafdelingen scheep
aan boord van het troep en transportschip "Kota Inten", dat na een storm
achtige reis door de Golf van Biskaje op 19 december in de haven van
Tandjong Priok afmeerde. Tot op dat moment was weinig bekend over de
juiste bestemming van de beide verbindingsafdelingen. Kort voor aankomst
in Tandjong Priokechter kwam het bericht, dat er 7 afzonderlijke verbindings
afdelingen geformeerd moesten worden. In de haven van "Priok” vond met
enige "pijn" de herindeling plaats. Na eerst nog een week aan boord van
de "Kota Inten" gelegerd te zijn, ging dan uiteindelijk eenieder zijns weegs,
naar Soerabaja, Semarang, Batavia, Palembang, Padang enz.
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Acclimatiseren was er voor hen niet bij, want de kersvers uit
Nederland aangekomen verbindingsmannen werden onmiddellijk opgenomen
in de diensten. De telegrafisten werden, na door de KNIL-sergeant v.d.
Meulen te zijn bijgewerkt, op de zogenaamde "buitenposten" geplaatst.
Daar werden met de legendarische 19-set verbinding onderhouden met het
brigade hoofdkwartier. Later rouleerden ze ook mee met de diensten
in het verbindingscentrum van de staf van de brigade.
In 1948 kwamen de eerste dienstplichtigen hun gelederen versterken.
Dat was een welkome aanvulling, want maandelang als enige telegrafist
op een buitenpost verbinding te moeten onderhouden was geen sinecure.
Hij moest van alle markten thuis zijn. Zo ontving een van hen op een morgen
eens het laconieke bericht: "Morgen arriveert brigade-commandant per
pipercub , zorg voor landingsstrip". Met behulp van de inheemse bevolking
zorgde hij er voor, dat de pipercub veilig landde. Toch had hij als telegrafist
een zeer afwisselend bestaan. Op de verbinding Padang - Batavia - Medan Palembang zat hij een paar maanden uren achtereen telegrammen te verzen
den en ontvangen; tussen de bedrijven door ging hij met een grote patrouille
hetbinnenland in en dan werd vaak de radioset als manlast meegetorst door
de bush-bush, dan weer zat hij als enige telegrafist op het brigadenet op een
van de buitenposten als Fort de Koek, Padang-Pandjang, Pakanbaroe of Solok.
En zo hebben de mannen van de verbindingsdienst van de Koninklijke ‘
Landmacht ook in Indië tot en met de souveriniteitsoverdracht bewezen uit
het juiste verbindingshout te zijn gesneden.
Op 1 mei 1949 werd de verbindingsdienst uitgeroepen tot zelfstandig wapen,
waarmee reeds 4 jaar later radioschakels werden gevormd in de overstroomde
Zeeuwse en West-Brabantse gebieden.
Bij de steeds verder voortschrijdende moderniseringen en automatiseringen
dreigt de aloude leger-sleutelaar langzamerhand in het gedrang te komen.
De telegrafist timmert nooit aan de weg, maar hij heeft wel zijn beroeps
trots. Zijn embleem, waarin hij zijn afkomst verraadt door de sappeurshelm,
draagt hij met ere en zijn wapenspreuk: "HET BERICHT MOET DOOR" heeft
hij steeds gestand gedaan, ook onder de moeilijkste omstandigheden.
Bij de grote oefeningen in internationaal verband is hij in de gelegenheid
geweest zijn vakmanschap op vele manieren te bewijzen.

- de fameuze 19-set-
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Diverse reorganisaties binnen de verbindingsdienst bleken noodzakelijk.
De combinatie chauffeur-telegrafist is een van die aspecten, die op de
grote beweeglijkheid van de verbindings
dienst in het leger wijst.
Helaas is er een ommezwaai op til,
die tot grote droefenis stemt.
Bijzonder triest is het te moeten
ervaren, dat onze Landmacht de
vonkenboeropleiding voor de dienst
plichtigen gaat staken.
En dat is jammer!
Eeuwig jammer!.

-embleem verbindingen-

-zender Nederlands leger uit 1918-
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SOS
Opgedragen aan de dappere kerels, die onder de hedendaagse ontzaglijke
moeilijkheden de zeeën blijven bevaren. Aan de scheepstelegrafisten, die,
in uiterste nood en onder omstandigheden, waar wij landrotten geen idee
van hebben, hun plicht blijven doen, soms ten koste van zichzelf.
Aan de telegrafisten der kuststations, die als nooit slapende, trouwe
wachters ten alle tijde de zeeman met raad en daad bijstaan.
Er zijn buiten de beroepsmensen weinigen, die de taal van Samuel Morse
ten volle verstaan en onder deze weinigen hebben de meesten er geen idee
van wat er zich, vooral in deze dagen, op de oude vertrouwde 600 metergolf
afspeelt.
Het is de bedoeling van dit artikel, een heel klein beetje ervan aan de
vergetelheid te ontrukken.
Het is zondag 10 december 1939 omstreeks 1,9 uur A. W. T. Er wordt
gefluisterd op een Philips omroepdoos type 456A op de 600 m. golf.
Gemakkelijk gaat dat niet, want de 600 m. is juist het uiterste bereik en
eigenlijk is zo'n ontvanger dan ook totaal ongeschikt voor dit werk, maar
het is beter dan niets. Er heerst een gezellige warme sfeer in de huiskamer.
We lezen een boek met de hoofdtelefoon op. Dat gaat zonder bezwaar. Door
jarenlange ervaring getraind, hoort men toch dadelijk indien er iets aan de
hand is.
Het is rustig op de anders zo gezellig drukke scheepsgolf met zijn vele
vertrouwde geluiden. De 600 meter is zeer geschikt om te leren opnemen
door de heftige qrm heen en eigenlijk moest ieder amateur zich hierin
terdege bekwamen.
Het scheepsverkeer is belangrijk verminderd en er wordt weinig gewerkt.
Op de achtergrond horen we een prettig geroezemoes van stations in de
Middellandse Zee en het enige nabije station, waar we even aandacht aan
besteden is PCH, dat aan een Nederlands schip mededelingen doet over het
lichtschip Noordhinder
Dan plotseling om 19.25 een vrij krachtig signaal :
SOS SOS DE GLMP GLMP = MINED = SOS DE GLMP GLM. .. .
Stilte. .. De laatste letter van de call breeks abrupt af. .. Waarom geeft
het schip geen positie?
Scherp wordt nu uitgeluisterd. Dan vrijwel onmiddellijk daarop:
GLMP DE GNF POSITION ? K =
Geen antwoord van GLMP. (s.s. Willowpool).
De volumeregelaar van de ontvangei’ wordt vol open gedraaid. Niets mag
thans ontsnappen.
Verschillende stations roepen het schip aan, maar het antwoord blijft uit. ..
20. 09 CQ DE GNF: SOS = FOLLOWING INTERCEPTED AT 19. 32 FROM
GLMP BEGINS SOS MINED, NO POSITION GIVEN =
North Foreland wendt zich tot verschillende kuststations en vraagt of
iemand anders er meer van weet. Echter zonder resultaat.
Om 20.24 meldt zich het Estlandse s. s. "Lake Geneva", ESDS:
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AT 19.30 HEARD EXPLOSION QUITE NEAR OUR POSITION 52° 48’
NORTH 1° 58’ EAST - DARK - NOTHING TO SEE =
Dit schip vermoedt dat de "Willowpool" in de nabijheid is en gaat
rondzoeken.
Om 20. 45 meldt het echter, dat het niets heeft gezien en te 21. 05 zegt
GNF in een cq-bericht o. a. :

NOTHING FURTHER HFARD YET + RÉSUMÉ NORMAL TRAFFIC BUT
KEEP LOOK OUT =
Ook hier wordt verder niets meer gehoord en we kunnen aannemen, dat
het zoveelste drama zich voltrokken heeft. De noodoproep heeft slechts
luttele seconden geduurd en blijkbaar ging alles zo snel, dat de telegrafist
geen kans meer zag de positie op te geven.
Gelukkig lezen we een paar dagen later indde kranten, dat de opvarenden
van de "Willowpool" door de bemanning van een lichtschip gered zijn.
15 december 1939, geluisterd wordt nu met de Hallicrafters SX24, die
voor de 600 meter geschikt gemaakt is.
Hiermede gaat het beter, ’s Avonds davert SUH (Alexandrië radio) uit
de luidspreker. Ook stations zoals UDE (Odessa), TAH (Istanboel), EAL
(Las Palmas) en GIJW (Gibraltar) komen zeer goed door.
Ook talloze Italianen en andere Middellandse zee-kuststations, waarvan
vooral LAC (Rome) en ICB (Genua) zeer luid zijn, komen uitstekend binnen.
Te 17. 55 komt het volgend bericht van GCK (Valentia radio):
XXX + FROM SSGERMAINE POSITION 50.00 NORTH LONG 12.18 WEST
= COLLISION AND SINKING = NOW IN LIFEBOATS.
Het schip bevindt zich dus in de Atlantische Oceaan ten westen van Ierland.
Scherp luisteren we uit of we het betreffende schip horen. Helaas, de
qrm is ontzettend en zelfs de SX24 te machtig.
PCH werkt met enkele schepen en blaast alles van de band.
Om 18.10 horen we het s. s. "Statendam" PHSN, die GCK aanroept.
Even later vraagt GCK aan de Statendam om naar de reddingsboten van
het Griekse s. s. "Germaine" uit te kijken.
Te circa 18. 30 horen we het s. s. "Pennland" PGRX, eveneens van de
H. A. L. , dat zich blijkbaar ook in de buurt bevindt. Tussen de enorme qrm
vissen we het volgende er uit:
CQ DE PGRX
GOING ASSISTANCE SS GERMAINE - CAN REACH
THERE 23. 00 GMT ....
en even later wordt dit bevestigd door een CQ van GCK:
DE SVEC: SSGERMAINE IN LATITUDE 510 00’ NORTH LONGITUDE 12°
18' WEST COLLISION AND SINKING = NOW IN LIFEBOATS = SS PENNLAND
PENNLAND PROCEEDING ASSISTANCE = DUE THERE 23.00 GMT = GCK +

Hierna niet verder uit kunnenluisteren. De latere krantenberichten
erover waren niet duidelijk en spraken van torpedering. Of de "Pennland"
inderdaad de bemanning gered heeft, kon ik niet te weten komen, zegt
Ir. S. Gratema, de oplettende luisteraar naar de noodgolf. En hij vervolgt
zijn relaas:
21 december 1939.
Omstreeks 18. 00 A. W. T. Zoals gewoonlijk staat de trouwe SX24 weer
"stand by" op de 600 meter. Het is zeer rustig.
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Het s. s. Agamemnon PCEW vraagt een QTF (positiebepaling) aan PCH.
Het schip wordt dan gepeild van uit vier verschillende punten, te weten:
PBV (VI is singen), PGM (Maassluis), PGY (IJmuiden) en PBW (Willemsoord).
Het resultaat wordt dan door PCH gegeven, hetzij in de 600 of de 625 meter.
Het hoeft wel geen betoog, dat dit voor de zeeman van onschatbare waarde
is. Voor zover mij bekend is dit de enige peildienst in Europa, waarbij men
tegelijkertijd vanuit vier verschillende punten gepeild wordt. Vanzelfsprekend
wordt dan ook een druk gebruik van deze belangrijke dienst gemaakt.
Het is 18.14 - Plotseling wordt de stilte verscheurd door een krachtige
ouderwetse vonkzender:
SOS SOS DA SS COMITAS SOS DA IBLG IBLG = MINA MINA =
SOS DA IBLG DEVANT CHANNEL FOR ANTWERP Deze positie is enigszins vaag en daarom vragen PCH en OST dan ook :
EXACT POSITION ?
EBLG antwoordt echter niet. Onze aandacht is tot het uiterste gespannen.
Als er nu maar geen qrm komt, want in zo'n geval kan qrm mensenlevens
kosten! Even later horen we hem weer:
18.24 SOS DA EBLG. . . STA AFFONDANDO - TUTTO EQUIPFAGGIO
NELLE LANCIE
Verder niets. Later blijkt dat het schip getroffen is in de nabijheid van
boei nr. 3 bij Vlissingen. Even later komt het bericht binnen, dat vanuit
Vlissingen een marine en een loodsvaartuig ter assistentie zijn vertrokken.
20.24 CQ DE PCH: ITALIAN STEAMER COMITAS SUNK OFF BUOY
NR 3 OFF FLUSHING STOP CREW IN LIFEBOATS STOP PLEASE LOOK
OUT FOR LIFEBOATS = SOS IBLG QUM = PCH +
Ondertussen zijn ook nog twee sleepboten naar de Comitas vertrokken en
hebben haar om 21. 00 vast en zetten de stomer aan de grond. Voorwaar
een fraai staaltje van zeemanskunst! De afloop is aan iedereen bekend uit
de dagbladen- de 28 leden van de bemanning zijn allen in Vlissingen aan de
wal gebracht.
26 december 1939. Tweede Kerstdag.
Te 16.12: SOS SOS DE GBFV (s. s. "A dellen")
STRUCK MINE IN POSITION LATITUDE 51 30' EAST AT 15. 50 GMT =
PLEASE STAND BY = GBFV +
Onmiddellijk is GNF bij de hand en herhaalt bovenstaande noodoproep.
16.20 SOS de GBFV :
HERE NEW POSITION 51° 41 ’ NOR TH 1° 49 ’ EAST AT 15. 50 GMT =
De golflengte van GBFV zwaait sterk heen en weer, maar herstelt zich
later.
16.25 CQ de GBFV :
HERE NOT IMMEDIATE DANGER OF SINKING AND DONT REQUIRE
ASSISTANCE +
16.25 de GNF:
FR OM GBFV : DISTRESS NOT IN IMMEDIATE DANGER AND REQUIRES
NO ASSISTANCE = RÉSUMÉ WORKING KEEPING SHARP LOOK OUT
Te 16.36 horen we GBFV nog even, maar door de kolossale qrm niet te
nemen. Gelukkig schijnt het schip niet al te ernstig getroffen en ziet het
kans zonder assistentie zijn weg te vervolgen.
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29 december 1939.
Omstreeks 23.00 A.W.T.
Het is iets drukker nu. We horen o.a. s. s. "Achilles” PCCI die een
telegram brengt aan FFU (Quessant Radio), de sleepboot "Roode Zee"
PHDS in qso met SVA (Athens Radio) en het s. s. "Stad Schiedam", dat
EAL (Las Palmas) oproept.
Dan om 23. 05 CQ de ONGA:
RECEIVED SOS MSG EROM EALD ON 660 M. TEXT MSG SOS =
EALD POSITION LAT. 10 01 ’ NORTH 21 10 ’ WEST = FIRE ON BOARD REQUIRE ASSISTANCE = WATCH FOR HIM - ONGA.
ONGA is het Belgische s. s. "Flandres! en EALD is het Spaanse
passagiersschip "Cabo San Antonio", groot 12.275 ton. Onmiddellijk
bemoeien EAL, GIJW, CNW (Tanger) en FGA (Dakar) zich er mee.
EAL heeft grote moeite ONGA te ontvangen. ONGA is hier in Den Haag
goed te lezen, ondanks het feit, dat het schip zich ten noorden van Madeira
bevindt!
23.10: EAL de ONGA:
SOS MSG RECEIVED AT 22. 30 GMT ON 600 M. CALLED HIM ON 660 M
BUT WITHOUT ANSWER. HERE POSITION NORTH OF MADEIRA.
Om 23.15 horen we het Nederlandse s. s. "Arundo", die EALD oproept
en hem vraagt de juiste positie op te geven.
Te 23.35 horen we FGA, die aan EAL vraagt hem in te lichten, zodra
de juiste positie bekend is.
Het is nu moeilijk iets tussen de denderende qrm op te vissen. Het schip
in nood wordt niet gehoord, evenmin als op EAL, die zegt:

PLEASE CQ WATCH FOR HIM. 1 CANT HEAR HIM.
Te 24. 00 gaan we uitgeput door het ingespannen luisteren maar de kooi
opzoeken.
Uit een krantenbericht van 2 januari 1940 blijkt, dat een Franse torpedo
jager de bemanning en tweehonderd passagiers heeft gered. Het schip zelf
schijnt op een dag varen van Las Palmas gezonden te zijn.
Ziedaar in gecomprimeerde vorm enige gebeurtenissen uit het harde en
moeilijke zeemansleven. Het kan niet anders dan een vluchtige indruk geven.
Wanneer men regelmatig de 600 meter beluistert, wordt men getroffen door
de ontelbare mijn-rapporten van schepen, door de eindeloze berichten aan
zeevarenden, die dagelijks door de verschillende kuststations in cq-berichten
worden gegeven, door de waarschuwingen voor uitgestrekte mijnenvelden
enzovoorts. Door dit alles krijgt men een diep respect voor de zeeman, die,
al deze moeilijkheden ten spijt, toch blijft varen!
Het Nederlandse volk is van huis uit een zeevarend volk en daarom heeft
de zeeman altijd een bijzondere plaats in ons hart ingenomen.
De 600 meter is als het ware de scheepsroeper van de zeeman en heeft
dan ook altijd mijn bijzondere sympathie gehad, omdat men er zo goed het
zeemansleven uit aanvoelt.
Moge 1940 ons datgene brengen, wat wij allen wensen.. . .

Aldus PA^ZN in januari 1940.
1940 bracht niet wat we toen allen wensten. . ..
Integendeel, het zou nog oneindig veel moeilijker worden. . ..
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LETTER FROM MY JUDGE....
BFN de SS !
Bijgaand het gevraagde.
Normaals sri voor slecht seinen doch zat stijf in 2 dassen en een dikke
overjas; kon me niet bewegen! !
Abt ur boek. Neem er de tijd voor. Je kunt tijdens verlof uit DL
(zonodig over 2 jaar) de uitgave toch ook regelen’.
Er zal nog zoveel bij kunnen, wat nu over het hoofd wordt gezien.
Ik denk hierbij aan de "Vlam in de pan" van m’n C. C. (Mr. A.J.M.
Roothaert). Toen insiders na ’t verschijnen zeiden:
"Als we dat geweten hadden, dat U dat van plan was, had dan eens met
ons gepraat. Dit en dat en nog wel duizend ditten endatten hadden erbij
gekund".
Letterlijk zei hij:
"’k Kan me wel voor m’n kop slaan, dat ik jullie er niet over heb ge sproken. Hoe kon ik zo kortzichtig zijn?"
Take it easy, Rinus ! Niemand zit er met een stok achter je en
geen enkele ham is er OOK aan bezig.
Zoals gezegd: "Spion voor het koninkrijk" is weggesmeten geld.
Geldt ook voor de "Rote Kapelle". De Russen werken nóg met cijfercodes.
Volgens experts van de B.V.D. niet te breken.

Heb je bij "Grote vaart-CW" ook gedacht aan de codes van geschenken,
bestemd voor geliefden aan de wal? En de codes voor Kerst- en Nieuw
jaarswensen? Misschien wil R.H. je er aan helpen. Kun je een keuze uit
doen, ter illustratie van verkorte berichtgeven.
Dacht je ook aan Radio-Nederlands ? B. v. uit de tijd van de Vries en te
Winkel: Groote vaart werd Groete vaert; misschien misgien; morgen
merge(n). Werd geweldig uitgebuit door de sleepbootmarconisten, die
wisten, dat hun tekst werd "vertaald" door b.v. Engelsen, die met een
Ned. -Eng. woordenboek op hun operating-table bot vingen, omdat de
gebruikte "taal" niet in 't Nederlands gedeelte voorkwam !! 1
Dacht je ook aan ham-afkortingen in vreemde talen?
BJR, BSR, BN (Bonjour etc)
’t Is nu 16. 30 L/T en 'k heb nog een warme rug. 'k Haal de nieuwe
piepers wel. (Zo de Here wil en Hij leve’ ’)
73
(wg) P. Meer ten s
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JOHAN PLM
Wat nu volgt is eigenlijk de geschiedenis van een vonkenboer; zijn levens
geschiedenis. Een geschiedenis echter, waarin het persoonlijke zó weinig
op de voorgrond treedt en zó vol zit met cw-ervaringen en waarin de
"couleur locale" zo sterk spreekt, dat het voorwaar een beeld geeft van
de telegrafist, temidden van het zo bruisende leven

Ja, wie zal het zeggen, waardoor het levenslot van de mens bepaald
wordt? Wat is het in de mens, wat hem op een bepaald ogenblik doet
besluiten, die éne weg in te slaan, die bepaalde loopbaan te kiezen?
Kleinigheden soms! Maar soms ook een brede basis van omstandigheden,
die als het ware de voedingsbodem vormen voor een plant, die dan niet
anders op kan groeien, dan door zijn levensgrond is voorbeschikt.
Wanneer ik terugblik op mijn leven, een werkzaam leven niet zonder
enige afwisseling, dan zou ik het toch niet met zekerheid kunnen zeggen.
Omstandigheden. ...
Ik moet 10 jaar geweest zijn, toen het vergaan van de "Titanic" berichten
in de krant deed verschijnen, waarboven stond: "Parijs Draadloos" of
"Draadloos uit Arlington".
Een buurman van ons, een PTT-man, werd hierdoor aangestoken en
benaderde mijn vader om samen een antenne op dak te gaan spannen tussen
hun huizen om zo zelf berichten op te vangen. Ik mocht helpen op het platte
dak, Dét wel"! Maar toen mijn vader later veelvuldig op bezoek ging bij
de PTT-commies om zijn horloge gelijk te zetten op het tijdsein van ParijsEiffeltoren, kon ik braaf thuis blijven. Dat tijdsein kwam ’s avonds op een
uur, dat ik in bed hoorde te liggen. Het sein, was behalve dan voor mijn
vader’s horloge, hoofdzakelijk bedoeld om de stand van de tijdmeter aan
boord van schepen bij te houden en dus voor de navigatie. De 'gang", het
voor- of achterlopen van de tijdmeter, moest in het logboek worden
genoteerd. Gelijk zetten was er niet bij. En zo kon men hiermee rekening
houden bij het "schieten van het middagbestek”.
De Eiffeltoren gebruikte de ONOGO-tijdseincode.
Om X-uur + 55 minuten begon Parijs met CQ DE FL, TX, wat 2 minuten
werd volgehouden. Vervolgens seinde men 50 seconden lang strepen,
gevolgd door de letter O, waarvan de laatste streep eindigde op X-uur
+ 58. Dan 50 seconden lang de N, gevolgd door een O, eindigende op
X-uur + 59. Wéér 50 seconden de letter G met wéér een O, die precies op
het hele uur stopte. Poldhu en Nauen gaven ook tijdseinen.
CPH (Vóór invoering van de landenletters SCH) seinde soms een weer
bericht in cijfercode. Dat moet zo een paar jaar geduurd hebben tot de
eerste wereldoorlog zijn schaduwen vooruit begon te werpen.
Op een dag gebeurde het. .. .
Zonder voorafgaande waarschuwing stoppen er in augustus 1914 grote
auto's voor de deur met "goudkragen", benzineluitenants en specialisten"
om de apparatuur in beslag te nemen. Ze schenen goed geïnformeerd te
zijn. Zonder boe of bah of uitleg gaan ze regelrecht naar boven, maar
lopen daardoor het zelfgemaakte luik in het dak voorbij en beginnen zich
door een klein dakraampje te wringen.
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Dit oponthoud verschafte mij de gelegenheid de buurman te waarschuwen,
die hierdoor nog juist in staat was zijn detector en de grote Siemensoorschelp van mijn vader in veiligheid te brengen, vóór de wagens ook bij
hem voor de deur stopten.
Wat een tijd! Loodglans-detectors en benzine-luitenants! Dat was toen
krijgshaftig besnorde kolonels nog te paard plachten te zitten en oorlogs
zuchtig rondblikten. Maar de auto had zijn intrede gedaan en de dienst
plichtige, die zo'n voertuig kon besturen en ingedeeld werd als chauffeur
voor een "hoge”, die van zijn paard afgekomen was, kon luitenant worden.
Een soktódt-chauffeur was te laag voor zo’n "geweldenaar". De volksmond
was er snel bij om ze tot "benzine-luitenants" te bevorderen.

In 1917, ik was toen 14 jaar of zo daaromtrent, opende de radio zijn
poorten voor mij, doordat het verbod tot luisteren werd opgeheven.
Wanneer je een vergunning aanvroeg bij de Directeur-Generaal van de
PTT (ondertekenen met: van Uw Hoogedelgestrenge de meest gehoorzame
en trouwe dienaar. . . .) kreeg je een officiële vergunning. Die vergunning
had ik. Maar met mijn 5 cent zakgeld per week om de boetes op de HBS
voor vergeten boeken en Hollandse-woorden-tijdens-de-Franse-les (2 cent)
te betalen, hield je bitter weinig over voor de radiohobby.
Dus dan maar zelf maken.
Een stukje loodglans kostte 50 cent; bedenk even hoe lang het duurde, voor
ik zo iets kon kopen. Zinkiet en koperpyriet was alleen voor de kapitalisten,
want dan moest je nog een hulpspanning hebben en een potentiometer voor
de instelling.
Dan loodglans maar zelf maken!
5 gram zwavelbloem (2| ct) en 2 gram loodkorrels (zelf vijlen) in een
reageerbuisje mengen en verwarmen tot het een dofrode kleur kreeg.
De eerste keer vloog het in brand, maar de derde reageerbuis (8 ct) gaf
resultaat.
Een Faber-potlood (HHH) was de harde grafietpunt en een stuk telefoon
draad zorgde voor contactdruk en houder van 't grafiet. Een lange cylinder
van een lampeglas, aan de binnenzijde beplakt met zilverpapier en aan de
buitenzijde een passend blikken buisje vormde samen met een stukje spoel
voor de afstemming. Het buitenblik kon met een knopje verschoven worden
en zo werd de aether afgespeurd.
Hoorde ik per ongeluk iets, dan kon ik het niet nemen, want het was
allemaal morse. Had ik aan het kristal gemorreld, dan duurde het soms
een week om ’t gevoelig plekje terug te vinden.
Héérlijke tijd!
Maar dan komt Idzerda met zijn triode met mignonfittingen. Hoog- en
laagvacutlm. Dus laagvacutlm, want dan had je minder batterijen nodig
voor de hoogspanning (28 volt). De Philips EDZ kostte ƒ 12.50.
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Voor ons beginnelingen was de Heer
Corver de man, die ons theorie en
„PHILIPS-IDEEZET” practijk
bijbracht. Wat kon hij het
héérlijk uitleggen’ Een condensator
was een electrisch vat en een vonkzender ver
geleek hij met een man, die slechts één dag
per jaar werkte en dan alleen nog in de eerste
uren goed!
Maar er komen boogzenders en er komen
machinezenders (een
snel ronddraaiend rad
met veel polen, die
. Philips
erg lange golven pro
duceerden). Helaas
konden we die op onze
detectors niet nemen,
want die werkten on
gedempt. Als kort daar
na de lampzenders ver
schijnen is het leed ge
J. Corver
leden.
In "Radio Nieuws", het
maandblad van de Neder
landse Vereniging voor Radio-telegrafie
(NWR) verschijnt van de hand van de Heer
Corver een schema, dat algemene bekendheid
zou krijgen als het "Augustus-schema”.
De afstemming geschiedde met glijcontacten
over spoelen met 300 of 400 windingen,
zonder condensator!

Prijs 112.50.

qp
-

-o

- augustus-schema -
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Eindelijk kreeg ik dan mijn moeder zo ver, dat ze financieel bijsprong.
Ik kocht een lamp, namaak van de IDZ, voor 5 gulden en 8 platte
batterijen van 4j volt. Lampfittingen vielen buiten de begroting, dus
werd de lamp op de werktafel tussen spijkers geklemd en met lipjes
van oude batterijen moest het contact worden verzorgd. De spoel bestond
uit 0,3 mm emailledraad, gewikkeld op een kartonnen koker, in de schellak
gedoopt en twee blanke banen er op gemaakt met een zakmes.
"Oppassen voor kortsluiting", had Oorver gezegd, dus werd van een paar
stukken messing, een kogelcontact en een stukje staf-fiber het glij-contact
geconstrueerd. De roostercondensator bestond uit lantaarnglasplaten met
de aansluitingen in een eiken grondplankje, wat tevens als lekweerstand
dienst moest doen. Mocht dit onvoldoende blijken, dan kon er altijd nog
een dunne of dikke potloodlijn bijgetrokken worden.
En zo was het apparaat gereed en kon op "ontvangst" geschakeld worden.
Er was nogal wat handeffect, wat het moeilijk maakte om af te stemmen.
Maar Philips werd niet gehoord. Wél telegrafiezenders!
Maar dan op een avond knalt de Boemel-Petrus-muziek van de Jaar
beurs, de dreun van na-de-eerste-wereldoorlog binnen. Ik holde naar
beneden om het wonder aan mijn ouders te vertellen en even later zaten
ze met verheerlijkte gezichten het mirakel te beluisteren.
Ik wilde nu het sounderen verder leren en met behulp van deze "ontvanger"
beluisterde ik Bé, het militaire station van Vossegat, dat 's middags en
's avonds het K.N.M. I. -weerbericht uitzond met een snelheid van 5 wpm,
waarna het herhaald werd met 14.
Een milicien van Vossegat leerde me het telsysteem bij het seinen.
Hij kwam hiervoor wekelijk bij ons thuis. Op Vossegat ben ik helaas nooit
geweest.
Maar ik was bestemd om spoorwegman te worden, omdat Pa technisch
ambtenaar bij de SS (Staatsspoor) was en toen de milicien afgezwaaid was,
mocht ik me dan ook verder gaan bekwamen, door in het Lijngebouw (LGB)
op de band te gaan seinen. Het Lijngebouw was toendertijd gevestigd in
een van de vroegere Rhijnspoorstationsgebouwen, achter IN en UIT te Utrecht.

Scheveningen Radio anno 1922.
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De spoorwegen werkten met ruststroom in de lijnen langs de spoorweg.
Die ruststroom liep over het rustcontact van de seinsleutels van alle
stations en seinposten langs de lijn. Zo was er bijvoorbeeld een ononder
broken lijn van Amsterdam (ASD) tot Emmerik (EM). Ging er nu iemand
ergens op de lijn sleutelen, dan begonnen alle schrijftoestellen, die in de
lijn zaten, te tikken. Je moest dan maar aan het rythme kunnen horen voor
wie de oproep bestemd was. Naast de morseschrijvers stonden er ook
kloppers, bestaande uit een zelfde magneetstel als de morseschrijver,
doch zonder schrijfmechanisme.
Op LGB moest je wel een goed telegrafist zijn, want alle spoorlijn
verbindingen kwamen daar samen op zo'n 20 schrijftabels met schrijvers
en kloppers. Om uit al dat getik wijs te kunnen worden, hadden we op de
in stel schroeven van schrijvers en kloppers zelfvervaardigde W-vormige
blikjes gemonteerd van verschillende lengte en dikte en geknipt uit deksel
tjes van Erdal of Globe poetsmiddel. Zo had elke schrijver of klopper zijn
eigen geluid. Riep nu bijvoorbeeld op de lijn ASD - EM een tussengelegen
station op, bijvoorbeeld Arnhem, dan werd door een c on ta ets top het
schrijftoestel op Arnhem gezet, terwijl het gedeelte ASD - LGB op de
klopper kwam. Kwam er dan onderwijl soms een dringend telegram uit
Amsterdam, dan kon dit op de klopper gehoord worden en werd aan de
lopende correspondentie AS gegeven, de stop verplaatst, waarna AS zijn
telegram kon spuien.
Er waren bij Staatsspoor (officiële benaming: Maatschappij tot exploitatie
van Staatsspoorwegen) een aantal voorschriften voor de telegrafie.
Zo moesten bandbreuken altijd geparafeerd worden met datum en tijd om
het "geklets in diensttijd" over de lijn te voorkomen.
Moest men bijvoorbeeld ASD oproepen, dan zette men eerst de lijn naar
Emmerik op de klopper. Daarna net zo lang ASD seinen op het stuk naar
Amsterdam tot ze er in kwamen. De telegrafist in Amsterdam drukte dan
zijn sleutel in. Dan startte men de band en Amsterdam meldde zich :
"Hier ASD K" of "Hier ASD AS". Was er iets dringends dan gaf men :
"ASD HIER LGB D K"; dan kreeg men voorrang. Bij al deze inleidingen
moest de tijd op de band geschreven worden en afgeparafeerd. Aan het eind
van het bericht requ geven of herhalingen vragen en cijfergroepen
collationeren. Wéér de tijd erbij !
Iedere dag ontving men een tijdsein, waarbij alle klokken van stations en
posten werden gelijkgezet. Alle banden gingen naar de centrale bewaarplaats.
Wanneer men niet in opleiding was voor stationschef, diende men in die
tijd (1923) in de rang van "arbeider-telegrafist", wat voor sommigen een
pijnlijke benaming was.
Maar zover was ik nog niet. Om echt examen-schrift te krijgen ging ik in
opleiding bij Steehouwer in Rotterdam, waar ik me
ook de nodige techniek en voorschriften eigen kon ma
ken. In die tijd was het niet gemakkelijk om aan de
slag te geraken en dus besloot ik maar gelijk examen
te doen voor le klasse certificaat (20 wpm, gedurende
5 minuten, maximaal 5 fouten). Je moest dus wel zo’n
22 & 24 woorden beheersen in verband met de zenuwen
want al was je zelf rustig en kalm, dan werden je de
zenuwen wel bezorgd door de wachtenden en de afge
wezenen in het wachtportaal.
-klopper-
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De techniek? Ontvang- en zendapparatuur uit die tijd, Marconi 31aontvanger, kristalontvanger van NSF, Marconi 91 HF en LF-versterker,
de Marconi scheepszender 1J KW draaivonk, | en 1/4 KW cabinetsets, de 2 KW fluitvonkzender van NSF en de noodinstallatie. Verder het
onderhoud van accu's en opsporen en repareren van fouten in zender en
ontvanger.
Maar gelukkig liep voor mij alles meteen goed af.
Ik wilde varen, dus meldde ik me bij Radio-Holland aan de Boompjes
in Rotterdam. Zonder salaris kon ik dienst doen op de reparatie-afdeling
en het lui ster station.
Alle herrie van de Rotterdamse sleperskarren drong hier door en zo
leerde je vast met storing nemen.
Het was, geloof ik, de Heer Hooykaas, die ons les gaf in Zeevaartkunde
en we moesten ons daarnaast ook nog verdiepen in de dienstvoorschriften
van Radio-Holland.
De Luisterdienst. ... Dagwacht van 0800 tot 1600, avondwacht van 1600
tot 2300 en de nacht van 2300 tot 0800 ! Luisteren naar scheepsdiensttelegrammen en TR-meldingen doorgeven van Hollandse schepen. (TR is
afgeleid van TRACK)
"PCH DE PFK TR ERE SS REMBRANDT BND SOUTHAMPTON FM
AMSTERDAM 15 MIJL ZW IJMUIDEN QRU QTC ?"
Deze meldingen gaven we door aan de scheepvaartmaatschappijen, die
zodoende wisten waar ze eventuele telegrammen naar toe konden zenden.
Gaf je een melding door uit bijvoorbeeld de Middellandse Zee, dan was
je een hele Piet Hein en kreeg je gauw een schip.
Aankomst- en vertrek-TR aan PCH van schepen van de Batavier lijn
mocht je niet missen in je dagboek, maar 9 uur achter elkaar in touw
blijven 's nachts was een zware opgave.
Op zekere nacht moest ik ééns dringend naar nummer 100. Ik kon het
niet langer houden en stapte weg. Toen ik terugkwam zag ik de
"Batavier 4" op de Maas aankomen. Ik meldde de aankomst aan het
Batavierlijn-kantoor en logde de tijd in het journaal. Deze keer was het
een "eye-ball"-qso, maar dat heb ik er maar niet bijgeschreven.
In het magazijn van Radio-Holland aan de Boompjes, was een reparatieafdeling, waar oude toestellen werden opgeknapt en nieuwe in gereedheid
gebracht voor plaatsing op een schip. De grote schepen kregen de nieuwe
installaties en wat er van af kwam werd opgepoetst voor schepen van
kleinere klasse. Kwam er eens een schip tussendoor, dat met spoed van
een installatie moest worden voorzien, dan kreeg het soms de meest uit
eenlopende zaken mee; van alles wat: NSF, Marconi, Telefunken, SAIT
(voorloper van Radio-Holland vóór de eerste wereldoorlog). Men noemde
dat "het magazijn bijvegen".
En toen werd ik op een morgen door mijn tante, bij wie ik logeerde in
Rotterdam, na een nachtdienst om 11 uur 's morgens gewekt:
"Johan, het spijt me, dat ik je wakker moet maken, maar je moet morgen
weg met de "Maasdam".
Het was zover
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Nu moest ik als de bliksem naar de kleermaker-op-de-hoek om te
zeggen, dat hij kon starten met mijn uniform, wat al een maand geleden op
"afroep" was besteld vanwege de pecunia; maar de kleermaker was er op
ingesteld.
Het was in de tijd, dat ingenieurs werkten als trambestuurders! 1924.
Hals over kop naar Utrecht om een bewijs van Nederlanderschap, nieuw
ondergoed kopen, nieuwe pet enzovoorts, tot mijn spaarbankboekje leeg was.
Waar de "Maasdam" naar toe ging was onbekend; evenmin wist ik hoe lang
de reis ging duren. Snel een briefje achtergelaten op het adres van mijn
tegenwoordige ega en daar stond ik dan gereed met één gepakte koffer om
aan boord te stappen.
Maar dan wordt er ineens een bericht omgeroepen, dat de 2e marconist
verwacht werd bij een dame in de douaneloods, wat nog al verwondering
wekte aan boord.
Via de luisterdienst van Radio-Holland had mijn meisje de ligplaats van
de "Maasdam" gevonden. Op die 10 minuten ontmoeting hebben we beiden
2| maand terug kunnen zien, vóór ik haar weer ontmoette op 't station in
den Dolder.
Als ik later aan boord mijn koffer ging uitpakken, vroeg de eerste
marconist:
'Word je niet duizelig in de diepte?"
Ik begreep zijn sarcasme pas later, toen ik er achter kwam, dat 24 stuks
ondergoed en 12 tropenuniformen wel het minimum was, waarmee men uit
kon varen. Wasserijen aan boord was toen een onbekende luxe. Maar de
olieman bleek mijn redding’ Voor een fles bier per pak, waste hij mijn
witte unformen. Een olieman, die witte uniformen wast, is een beetje
griezelig, maar hij fikste het. Hóe, is me'nog een raadsel. Het moest wel
stiekum gebeuren, dus zal hij wel water en zeep "georganiseerd" hebben.
Wat verder in de Nieuwe Waterweg moest ik de radiohut in. Ik vroeg
aan de "eerste" of ik de lampontvanger mocht vastzetten op de seintafel.
"Natuurlijk", zei hij, "je gaat je gang maar!" en hij wisselde een blik
met de eerste machinist. Binnen zag ik de schroefgaten van de lampontvanger,
maar de ontvanger zelf was nergens te vinden. Denkende, dat men vergeten
had de ontvanger aan boord te nemen, rende ik terug om het droeve gemis aan
de eerste marconist te melden, maar die vertrok geen spier en zei:
"Die ontvanger moet uit jouw koffer komen!"
Hij werd er niet koud of warm van...
Een schip met twee pijpen zonder lampontvanger? Dat wilde er bij mij niet
in! Op de seintafel stond alleen de Marconi 31a met twee carborundum
kristal-detectors, een antenneverlengspoel en een 2 KW NSF-zender met
'Weense vonkenbrug". Ik kreeg het idee, dat ze me te pakken wilden nemen
en hield verder mijn mond over de lampontvanger, die spoorloos was. Groot
was dan ook mijn verbazing, toen ik de "eerste" even later de wacht zag
beginnen, onze namen in het logboek noteren en TR geven aan PCH,
waarbij hij de 31 a-ontvanger gebruikte....
Naar Boulogne-sur-Mer!
6 uur op, 6 uur af!
Aan tafel ontmoette ik een leerling-stuurman, die vertelde dat hij al zes
jaar in dezelfde rang meeliep en dat ze "mijn poten kapot hadden moeten
slaan", vóór ik aan boord kwam.
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Niks van aantrekken!
Op mijn eerste wacht mocht ik TR geven aan Boulogne-sur-Mer (FFB).
Dat ging goed; althans de "eerste" had geen commentaar. En nu verder
maar uitluisteren en op klad noteren - alleen nog maar op klad! Zelfs aan
het journaal mocht ik niet komen!
De "Maasdam" voer met drie zusterschepen op de Zuid-dienst SpanjeCuba - Mexico - New Orleans v.v. Er werd veel Spaans gesproken aan
boord en aangezien ik in de radiohut een Spaans leerboekje vond, had ik
tijdens de lange nachtwachten al een paar woorden opgestoken, vóór we in
Bilbao aankwamen.
Als het schip in de haven lag moest de 2e marconist dienst aan dek doen,
evenals de derde stuurman. Dat kon zijn: wacht aan de gangway, toezicht
bij laden en lossen, telefoondienst op het achterschip of de 2e stuurman
assisteren bij meren of ontmeren in de havens. Bij het binnenstomen van
Bilbao kwam de leerling tegen de "eerste" vertellen:
"2e Marconi na eerste ontbijt 4e stuurman aflossen aan de gangway".
2e Marconi’ Zo heette je bij de HAL! Bij de Rotterdamse Lloyd was
dat Sparc; bij de "Nederland" Draad en bij KPM en JCJL Mare!
Tijdens die eerste dienst aan de gangway slaagde ik er zelfs in de
plaatselijke agent van de HAL van boord te sturen, omdat ik dacht, dat
het een koopman was. Daar is nog druk over gelachen! Maar in Bilbao
zou ik voor de tweede maal buiten mijn boekje gaan.
Zeer ongewoon bleef het schip die nacht bij Bilbao liggen, hetgeen ons
een "boerennacht" zou bezorgen. Een boerennacht is een zeemansuitdrukking
voor op normale tijd naar bed gaan, zonder nachtwacht. Het was heerlijk
weer; de zon was niet overdadig warm op de rede en na tafel genoten wij
van het mooie uitzicht op de bergen, de zonsondergang en de rust aan dek,
die na het vertrek van de bootwerkers wederkeerde, nadat de gehele
middag ratelende winches en geroep en geschreeuw ons in de oren had
geklonken. Die rust en die zonsondergang veroorzaakte een gemoeds
stemming, die een van de Duitse passagiers het zingen van de Loreleiballade ontlokte. De eerste marconi pakte mijn mandoline en begon de
begeleiding. Het eerste couplet werd vlot meegezongen door alle aanwezigen;
het tweede ging met enkele hiaten; het derde ging alleen door een
overgebleven duet, te weten, de Duitser, die ’t zingen begonnen was en
de 2e marconi, die de Lorelei had moeten leren voor de "Mof", zijn
vroegere leraar Duits, die hij geen antwoord had kunnen geven op zijn
stereotype vraag na een uitleg:
"Nah, und was haben wir gut verstanden?"
Wist je het antwoord niet, dan stond je er op voor een "slanke Eins"
und folgendes Mahl ein Gedicht!
Het gezang was bijna ten einde, toen de gezagvoerder uit de dienstgang
stapte en ons ontstemd aankeek. Via een trap omlaag verdween hij uit ons
gezicht en ging door Comedor Segunda terug naar het voorschip. Even later
kwam de kapiteins-steward met de boodschap :
"1 ste Marconi bij de kapitein komen! "
1 ste Marconi af en na enige tijd terug in het gezelschap. De verstoorde
gezagvoerder had hem te verstaan gegeven, dat wij officieren waren en
geen muzikanten. Het kwam niet te pas op de railing zittend muziek te
maken en te zingen tussen de passagiers. Ook zijn assistent moest hij
hierover ernstig onderhouden! Hij kreeg geen kans daarover te beginnen,
want dezelfde steward kwam weer met een bevel van de "ouwe".
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"2e Marconi op het matje komen!"
De hoogste authoritieit stond heftig een Cocktail-shaker te schudden, toen
ik mij onderdanig kwam melden. Ik onderging de preek in dezelfde bewoor
dingen, die ik al in het kort van mijn chef had vernomen.
De passagiers snapten er niets van; vonden het iets aparts dat een nietDuitser drie coupletten van de Lorelei kende en dat dit niet in de smaak
was gevallen bij het gezag. Beduusd ondergingen we verder de zonsondergang
en genoten daarna de "Boerennacht".

-Johan PLMVolgende dag naar Santander (klemtoon op dèr).
Daar kwamen we aan de kade gemeerd te liggen en deed ik, behalve aankomst
melden aan het kuststation (EAS), telefoondienst op het achterschip bij het
meren, en mijn roep:
"Stuurman, Spring aan de wal’", klonk uit mijn mond als van iemand,
die jarenlang gevaren had.
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De verdere dag weer aan de gangway, begon ik wat stuntelige gesprekken
met de Spaanse politiemensen. Spaans was gemakkelijk te leren, zeiden ze;
Frans was moeilijk, dat moest je heel anders uitspreken dan het geschreven
stond, maar Spaans niet: "Se habla como escrito, muy facil".
Voorlopig bleef het bij mij met : "Mucho calor" en "Hasta la vista", wanneer
ze werden afgelost, maar al brabbelende leert men.
In de namiddag zouden we vertrekken naar Gijon; dat betekende weer nacht
dienst en ik moest dus "vooruit slapen". Toen ik wakker werd, dacht ik een
gat in de dag geslapen te hebben. Het leek al donker. Maar het daglicht werd
onderschept door een hangmat, die voor de patrijspoort was opgetuigd.
'Welke brutale passagier gaat daar hangen?", wilde ik weten, ging op
de bank staan en zag, "que sorpresa", een jonge dame
heerlijk in
slaap 1
Wrevel maakte plaats voor een grap en ik rolde een handdoek op tot een
lange rol. Nu eerst de handdoek door de poort, dan hoofd er door en toen...
keek ik over de hangmat heen.... in het rode gezicht van de gezagvoerder,
die net voorbij kwam.
"Kom jij even in mijn hut", waren woorden, die de slapende nymph wakker
maakte en mij tot de aftocht dwongen.
In de hut pakte de kapitein geweldig uit!
"Begin jij je zeemansloopbaan zó? Nog één keer zoiets en ik stuur je van
boord! Begrepen ? "
Ja, dat móest ik wel begrijpen, maar eigenlijk snapte ik er niets van.
Mocht er dan niets?
Ook dit werd aan tafel weer smeuifg opgehaald door de derde stuurman,
die de hele zedenpreek een dek lager had kunnen volgen. In de pantry ging
het verhaal ook onder de stewards. Ze hadden het idee, dat ik van een
wilde-vaart-boot afkwam. Niemand geloofde nog, dat het mijn eerste reis
was. Voor mij een voordeel, want anders word je er danig tussen genomen!
Mijn voorganger hadden ze ontgroend door hem te bevelen mee te helpen
bij de reparatie van een "lekke klinknagel" in een luchtkoker. De 4e
machinist zou met een zaklantaarn in het donkere ruim op de luchtkoker
schijnen en de nieuweling moest op een bootmansstoeltje gezeten dat
lichtpuntje door het lek opzoeken; er een klinknagel indrukken en met een
moker de kop tegenhouden, als de 4e machinist aan de andere kant zou
gaan klinken. Eenmaal in de luchtkoker neergevierd, werd er wat ijswater
en meel naar binnen gegooid en werd de "groen" weer aan dek getrokken!
Al die gekheid bleef mij gespaard, dat had ik in hogere regionen al
uitgevochten!
Na vier reizen met de "Maasdam”, een jaar vaantijd, werd mij gevraagd
of ik klaar was voor Indië-dienst. Dat was ik niet, want ik was al gemon
sterd voor de "Batavier IV” op gegevens van de inspectie Radio-Holland in
Rotterdam.
Ja, maar ik moest mij nu melden in Amsterdam, was het antwoord en
die reizen met de Batavier kon ik vergeten. ...
Ik kreeg nog enkele vrije dagen en dan, als dienstdoend passagier, met
de laatste reis van de oude "Rembrandt" van de Mij. Nederland naar Indië.
Iedere marconist moest bij het aangaan van een dienstverband met RadioHolland tekenen voor drie jaar tropendienst. Gedurende die tijd kwam je
niet terug in Holland. Je zat dan op schepen van de KPM, JCJL of op twee
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schepen van de Holland-Amerika-lijn, die de dienst Java-New York onder
hielden.
Mij was beloofd dat het maar voor anderhalf jaar zou zijn; ik geloofde er
heilig in, maar het zou anders uitlopen.
Voor het eerst met "de gladde ring” weg. Afscheid thuis. De "aanstaande"
mocht mee aan boord om het schip te bezichtigen. Ik had een passage-bewijs,
dus ook recht op de "wegbrengkaarten".
Toen de fluit voor de eerste maal klonk, roerend afscheid, nakijken, wuiven,
nakijken, tot er niets meer te onderscheiden viel. 1| jaar! 18 lange maanden’
We hebben het volgehouden, maar het zou niet anderhalf, maar drieëneenhalf
jaar duren. Radio-Holland hield mij meer dan twee jaar in de tropen en
toen ik eindelijk met veel trammelant een schip naar huis kreeg, ging het
niet door, want ik kon een baan in de cultures krijgen. Nog wel op dezelfde
onderneming, waar ook mijn eerste chef van de "Maasdam" employé was
geworden. Maar zo ver was het nog niet !
Op de ,rRembrandt" liepen we wacht met drie marconisten; in diensttijd
was ik nummer twee en dat gaf al direct wat spanning met de jongste, die
een beetje koning probeerde te kraaien. Na één nacht "pers nemen" was
dat afgelopen. Hij had er niet veel van gemaakt en de "eerste" zat er een
beetje mee. Gelukkig kwamen we in Southampton met "uitjes" voor de
passagiers naar Wight, zodat de boordkrant niet erg gemist werd.
In deze Britse haven bezochten we de radiohut van een van de CunardLine-schepen! Je werd er een beetje bang van als je dat zag. Moest je
daar de oceaan mee oversteken? Alleen de radiohut had hele rijen
Marconi V-24 lampen in versterkers en wij met een 0-34 van NSF en een
Marconi 91 met totaal twee lampen! Maar het ging! En in de golf van
Vizkaya (Biskaje) pikte ik de pers. Een heel verhaal over Rifkabylen en
een ander soort kabylen in Noord-Afrika, die het onderling en met het
"Legion Etrangers" niet best konden vinden.
Heel nieuw was toen ook een Lumière-luidspreker in de eerste klas
en een minder duur in de tweede klas eetzaal. Het geluid kwam ook uit
de radiohut en moest door ons worden gecontroleerd. Zo kwamen we in
contact met "dure Piet Heinen", die soms erg, soms in het geheel niet
geïnteresseerd waren.
In de tweede klas werd de radio overstemd door KPM-ers en
lui-die-naar-Deli-gingen. Die hadden het hoogste woord! De godsganse
dag kaarten en lawaai-liedjes met piano-begeleiding!
Nu gingen we na Spanje niet meer West-om, zoals met de "Maasdam",
maar de Straat Gibraltar, de Rots-met-apen aan bakboord, de
Middellandse Zee in naar Genua.
Hier weer iedereen van boord voor een trip aan de wal, brieven en
kaarten posten naar Holland. Ik verdiende nog maar 90 gulden in de maand,
dus deed ik het wat kalmer aan, zoals met de tram naar Camp o Santo,
waar ik "Pardon" zei tegen een levensgroot beeld van een monnik....
Ik had temidden van een groep mensen staan kijken naar een soort altaar
boven een graf. Toen de menigte uiteen ging, liep ik bijna tegen een monnik,
die er met stof tussen de haren en kleer-p looien zo natuurgetrouw uitzag.
dat ik meende in zijn vaarwater te zijn verzeild. Heel veel beeldhouwwerk is
daar te zien; graven in de wanden, de kelders, ja, zelfs op het dak van een
galerij om een kerkje!
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Ik moest wat bekomen van dit "Sic transit gloria mundi" en ging weer met
de tram naar het station via Plaza de Ferrari en de straten, die ik
's morgens al was doorgewandeld. Met de trein toen een stukje langs de
Italiaanse kust ten westen van Genua. Rivièra di Ponente, Savona,
Albenga, Imperia en San Remo waren toen nog landelijke plaatsjes met
oude straatjes en ruime uitzichten langs de kust. Niet één halte verder!
Dat is Monaco.. . en "you never can teil". ....
De volgende morgen nog even in Genua met de "Funicular" naai’ boven!
De Funicular is een tramwagen, waarin de zitplaatsen ongeveer een hoek
van dertig graden maken met de rails. In het stationnetje is het perron
trapvormig en iedere coupé-deur ligt een trap hoger. Twee van deze
wagons zijn met een kabel verbonden aan een kabelrol van de machine
kamer boven op de berg. Als nu één wagon beneden is, is de andere
boven, zodoende behoeft alleen een kleine weerstand door de machines
te worden overwonnen. Met een kortsluitstaaf langs twee draden worden
signalen naar de machinist gestuurd voor nadering van een halte, stoppen
en vertrekken. In het midden van het traject is dubbelspoor, waarlangs ze
elkaar passeren! Als je omhoog gaat, kom je onder de huizen door met
vies druipwater langs de tunnelwand, maar eenmaal boven in de open lucht
heb je een schitterend uitzicht over haven en omgeving.
Terug naar huis! Naar huis?
De "Rembrandt" begon al wat op een veilige plaats te lijken, de ouwe, die
ze maar niet recht gepompt konden krijgen. Telkens lag hij weer op één
oor, waardoor hij de bijnaam "Dronken Rembrandt" kreeg.
Na Genua: Tripolis! Een halve dag maar. Kooplui worden geweerd,
maar met dit politiewerk heb ik niets te maken. Ik ben immers tweedeklas-passagier ! Met die brutale rakkers is er geen houden aan. Zijn ze
aan stuurboord weer in hun bootjes gejaagd, dan verschijnen er weer anderen
met flessen wijn en vruchten aan bakboord. De wat kalmere handelaars gooien
een touw omhoog, waaraan een mandje met koopwaar. Met veel handgebaar
maken ze duidelijk hoeveel geld ze voor de koopwaar willen. En dan leren
veel Orang Baroe (nieuwe Indië-gangers) voor het eerst tawarren (afdingen).
Zou je een oosterling betalen, wat hij vraagt, dan is zijn dag bedorven,
want dan had hij immers méér kunnen vragen!
Volgende stop is Port Said. Vreemd samenraapsel van allerlei landaarden,
politie met rode fez en loszittende gummiknuppel. We moesten allemaal
de wal op naar Simon Artzt, een bazaar, die het midden houdt tussen de
Bijenkorf en een Toko-besar. Het schip komt gewoon dieper te liggen
door de kolossale voorraad sigaretten, kleding, koffers en tapijten, die
daar worden ingeslagen. Een gochelaar wordt oogluikend aan boord toe
gelaten.
"Goochele, goochele", zegt hij onophoudelijk zonder N.
"Kijke, kijke, niet kope". Hij haalt kuikens uit zijn oren, zijn neus; bij
dicht bijstaande passagiers komen ze te voorschijn uit alles, waar hij bij
kan.
"Ein kiepetje, zwei kiepetje!. Voor de betere trucs moest eerst collecte
gehouden worden. De passagiers worden toeschietelijker. Iedereen heeft
zijn ring, waarmee gegoocheld is, al terug. Tenslotte vraagt hij een rijks
daalder.
"Zeg eens; Weg rijksdaalder!" De gever van de rijksdaalder zegt het.
"Dankuwel", zegt de goochelaar en smeert hem van boord.
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Laat in de avond komt de loods aan boord. Met zoeklichten op de bak
gaan we het kanaal in. Ferdinand de Lesseps hebben we al gezien bij het
binnenvaren naar Port Said op de We ster Havenpier. Langs het zoetwaterkanaal ten westen zien we wat groene plekjes. De rest is zand, zand
en nog eens zand. Een oversteekplaats van kamelen is nog iets, waarvoor
je je uit je stoel opricht.
Dan varen we de Rode Zee in.
''Stinkend warm", zeggen de matrozen, die het dek een extra waterspoeling
geven. De rook uit de schoorsteen gaat recht omhoog. Geen zuchtje wind.
’s Nachts doet niemand een oog dicht. Windhapper noch fan is in staat de
drukkende hitte te verdrijven. We zijn allemaal blij als we de Rode Zee
uit zijn, alhoewel de Golf van Aden ook niet bepaald koel is.
Vroeg in de morgen beginnen de matrozen "gordijnen op te hangen", het
bedekken van uitgangen en dekhuizen met zeildoek om het binnendringen
van de ergste stof tijdens het kolen laden tegen te gaan.
In Aden zien we een nog treuriger mensenmassa dan we in Port Said
aantroffen. Als een levende transportband komen ze, beladen met manden
kolen, de loopplank op naar de ingang van de bunker en storten de kolen in
een donker gat. Dan weer langs een andere loopplank het schip af en het
spel herhaalt zich. Er lopen ook vrouwen tussen.
Beneden in het donker gat zit zo mogelijk een nog droever stel, die de
kolen met korte kolengreep verder in de hoeken van de bunker moeten
stouwen. Wat daar voor stof moet zijn, laat zich raden, als je merkt,
dat tot ver van de bunker geen schoon plekje aan dek te vinden is.
Met alle patrijspoorten dicht is het zelfs in de salons niet stofvrij te
houden.
Na Aden komt er weer orde aan boord, maar de voorbije ervaring van
zo veel menselijk leed blijft menigeen bij.
Maar we zijn op weg naai’ een zonniger tijd! Als de zon er in de tropen
niet is, mis je hem erger dan in het Noorden.
Na Kaap Guardafui neemt de woelige oceaan de "Rembrandt" speels mee.
Niemand heeft er zin in erwtensoep, dus kan ik rustig extra op laten
scheppen. Twee dagen staat er een flinke deining, maar door het AchtGraden-Kanaal tussen Malediven en Lakkadiven, wordt het beter weer en
drukker en levendiger aan dek en in de eetzaal. De passagiers hebben al
weer zo lang niets dan water en lucht gezien, dat iedereen aan dek komt,
als we het eiland Minicoy passeren, waarop weinig te zien is.
Opnieuw slaat de deining over de havenpieren, wanneer we Colombo
binnenlopen. Ceylon was eens Hollands en vooral in het binnenland moeten
nog veel afstemmelingen van Hollanders leven en de huizen in de oude
wijken lijken veel op die van Batavia en Soerabaja. De passagiers komen
terug aan boord met zwart-houten olifantjes, die nog jaren het Indisch
binnenhuis zullen sieren of in Holland aan de thuisblijvers worden af
gestaan.
Na Colombo ankeren we in de eerste haven van de Gordel van Smaragd:
Sabang op Poeloe-Weh, dicht bezet met klapperbomen, goedkope toko's
voor eau de cologne en jenever. Een heerlijk zoetwater-zwembad is
eigenlijk het enige, wat ik me ervan herinner.
De hofmeester deelt kranten en brieven uit en herhaalt steeds:
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"Nee, geen post uit Holland, daar slapen ze nog!” Er is nog geen vliegpost in 1925. Ongemerkt zijn we met 20 J 30 minuten per dag een kwart dag
ingelopen op de zon en ’s nachts om 12 uur zet de vierde stuurman alle
klokken gelijk op de nieuwe scheepstijd van de volgende dag.
Plotseling is er minder belangstelling voor het nieuws, dat we geregeld
met veel storingen moeten nemen. In de tropen is de storing soms zó
keihard, dat we hele lettergrepen missen. Na Colombo zijn we ook de
Malabar-pers gaan nemen en dan zitten we meteen in de Indische woorden,
waar je als "baroe" maar mee zit.
Wat is een in de brand gevlogen 'warong' ? Ik zoek het op, maar kom er
niet uit. Het kan een eethuisje zijn of een draagbaar restaurant, later
bekend als de man, die sateh-ajam verkoopt met een pikolan, waaraan
een voorraadmand en een benzineblik hangt. Het benzineblik is omgetoverd
tot een griloven, waaronder een anglo met arang!
Als je iets misneemt in de Malabar-pers krijg je een leger van old-timers
aan je jas. Je leert het wel:

"Kapal is schip, Ajam is kip,
Rotti is brood en Matti is dood"
Meestal komt er nog meer rijmelarij achter, maar het is beter om dat
maar weg te laten!
Je moet er de taal maar bijleren, want de Chinezen komen met telegram
men over handelswaren, vragen inlichtingen en ze spreken niet allemaal
Nederlands, hoewel er velen het op de Hollands-Chinese school vrij aardig
hebben geleerd. Engelse onderdanen blijven Engels spreken, maar
Hollanders spreken behalve het gewone passar-Maleis ook de taal van de
streek en dan nog in twee vormen, hoog en laag’ Daar is groot verschil
tussen. Soendanees, Madoerees, Javaans’ Buiten Java zijn er weer ontel
bare schakeringen, maar het Maleis is vrijwel overal als brugtaal aan
vaard en er is overal wel iemand, die je er mee uit de taalnood kan helpen.
De Engelsen hadden daarom ook veel meer moeilijkheden in de omgang met
de bevolking.
"Welkom in Indië!"
Bijna alle brieven, die aan boord worden uitgereikt, beginnen zo en ook
bij de eerste kennismakingen: 'Welkom in Indië’ "
Voor de meesten waren de eerste jaren vol verlangen naar Holland, maar
na vier jaar scheepsdienst of meer jaren in de cultures, gingen ze Indië
beter waarderen en velen bleven na hun pensionering in het land: Toenggoe
matti’ Wachten op de dood, letterlijk vertaald.
De ondergaande zon boven de dampige lage kust van Sumatra is een
kleurige gloed, die van fel oranje tot azuurblauw verloopt en gedurig van
tinten verandert. Bij de Lingga-archipel kijken we naar boven en zien een
totaal ander sterrenbeeld, dan we op het Noordelijk Halfrond gewend zijn.
Het wordt wat moeilijker, omdat de oude vertrouwde beelden dikwijls
achter de horizon blijven. Maar het Zuiderkruis en de Schorpioen zijn des
te gemakkelijker te vinden. Om de Grote en Kleine Beer te herkennen, heb
je een beetje fantasie nodig maar de staart van de Schorpioen zie je zó.
Menigeen liep er een steek van op in Indië en was er een dag niet lekker van.
249

Priok. Wijd uitstrekkende havendammen met een snel wisselend vuur.
Het zwaait je toe:
"Kom maar binnen!” Bij KPM en JCJL zeggen ze:
"Jij komt weerom, jij komt weerom ! "
Havenformaliteiten Ontschepingsbewijs, vergunning voor verblijf. We zijn
in een Nederlandse kolonie, maar zonder Bewijs van Nederlanderschap of
Nederlands Onderdaan (niet hetzelfde!) kom je niet binnen. Ik heb mijn foto
toestel meegenomen aan wal in Antwerpen, Santander, Vigo, Havanna,
Vera-Cruz, Tampico, New Orleans, Genua, Port Said, Colombo,
Southampton, de vrijhaven Sabang en Singapore, maar hier, in onze eigen
kolonie moet ik voor de eerste keer invoerrechten betalen!
Enfin, bagage in een taxi en melden bij de inspectie van Radio-Holland
aan de Zuiderweg in Priok. Een gewone en een raam antenne van vijf meter
in het vierkant geven aanwijzingen, dat ik aan het 'goede kantoor' ben.
Na een korte kennismaking met inspecteur en kantoorpersoneel kan ik
meteen naar mijn aanstaande schip, de "Van der Hagen", roepletters
PMQ. Het ligt nog op de boeien bij het droogdok, waarin het juist een
grote onderhoudsbeurt heeft gehad. Een van de aanwezige marconisten,
die kantoordienst heeft om te wachten op een overplaatsing, gaat met mij
mee om de weg te wijzen en bij de eerste Indische belevenissen behulpzaam
te zijn. We moeten er met een tambangan (inlands scheepje) heen. Aan
boord ruikt alles nog naar verf en de meeste officieren zijn nog met kort
verlof aan de wal. We ontmoeten alleen de kapitein en de eerste stuurman,
die mij de radiohut ontsluiten. Prachthut. Op het brugdek. Twee grote
schuiframen in plaats van patrijspoorten. Op dit dek is verder alleen nog
de kapiteinshut en een luxe eerste-klasser.
Een 2 kw NSF-zender (smoorvonk) en een 0-34 rx, een éénpitter met
als reserve, een Canadese Marconi kristalentvanger, los in de kast.
Het schip is nog niet 'in de voeding', dus word ik opgenomen in het
KPM-logeergebouw aan de Molenvliet in Batavia. Maandagmorgen moet
ik om 7 uur aan boord zijn en dus zal ik het weekend moeten doorbrengen
in de stad, door Jan Ptz. Coen gesticht. Gelukkig heb ik een boek mee
gekregen van een kennis in Holland om in Batavia aan een broer te brengen,
die bij de Escompto-bank werkt. Het gebrek aan kennis van Maleis laat
zich direct merken, maar het loopt nog goed af en ik ben "onderdak”.
Iedereen ontfermt zich over baroes, want ze herinneren zich maar al te
goed hun eigen eerste moeilijke weken.
Maandagmorgen. Mijn schip ligt niet meer op boeien bij het droogdok.
Ik herinner mij de bijzonder lange masten en ga in de KPM-haven naar
lange masten zoeken, maar niks te vinden. Ik informeer aan boord van
één van de KPM-ers.
"De "Van der Hagen"?". "Die zal aan de kolensteiger liggen!"
Te voet er naar toe. Gelukkig zie ik uit de verte al, dat het mijn schip is.
De eerste zorgen zijn voorbij.
Vóór elf uur zijn we Priok uit:
"PKB DE PMQ TR SS VAN DER HAGEN BND CHERIBON FM BATAVIA
QRU QTC? K"
De motorgenerator staat aan dek onder een met zeildoek afgedekte houten
kap heerlijk te zoemen.
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Leuk zo, je eigen baas! Niemand aan boord, die er verder verstand van
heeft; nou ja, de kapitein, die moet je wel van een en ander op de hoogte
houden, maar toch heerlijk vrij!
Had je gedacht!
Ik roep PKB, zet de zend-ontvang-schakelaar over en meteen hoor en zie
ik niets meer! Twee contacten zijn bij het overhalen van de schakelaar
tegen elkaar gekomen en zijn volkomen in een boog-lading gesmolten tot in
het bakelieten isolatie-onderstuk. Bij mijn positieven gekomen zoek ik
met nog half verblinde ogen naar de oorzaak en naar wat er verder naar de
haaien is. De V-24 van de 0-34 brandt niet meer; gloeidraad doorgebrand!
Reserve-lampje proberen? Neen, liever niet, als die ook. ... Je moet er
niet aan denken!
Het blijkt, dat de onderbreking van de generator-bekrachtiging werd aan
gesloten naast de onderbreking voor de ontvanger. Doordat met schoon
maken of schilderen een van de contactveren in de zend-ontvangschakelaar
iets is verbogen, kwam het mes-contact óndei' een van de contactveren in
plaats van ertussen. De 150 volt bekrachtiging ging over op de ontvangeronderbreking en zo had je de poppen aan het dansen.
Ik danste niet maar kneep hem geweldig! PKB zat op antwoord te
wachten en wat zou die doorgeven aan de wal? Vlug die nood-ontvanger
optuigen en aan boord maar doen of er niets aan de hand is. Dat Canadese
ding was mij volkomen onbekend, maar er zat niets anders op, proberen!
Gelukkig had ik de 600 meter vlug te pakken en hup PKB weer oproepen!
Even de eerste Kranie (Schrijver) met een Chinees op bezoek om een
telegram op te geven voor Makassar! Alsof ik geen zorgen genoeg had.
In Soerabaja ga ik naar de "Corontalo" en met veel overtuiging, dat ik
in de Molukken beslist een reserve-pit nodig heb, kzrijg ik een V-24 los.
Ik was zo onder de indruk gekomen van gebrek aan reserves, dat ik ook
nog naar de AKIZ ging en bij dat Amsterdams Kantoor voor Indische Zaken
kreeg ik mijn tweede reserve V-24. Ik kwam als geroepen! Als tegen
prestatie moest ik voor de AKIZ een NSF-ontvangtoestel meenemen voor de
A ssistent-Resident van Ternate en zo had ik tot Ternate er nog een lampontvanger bij.
De "Van der Hagen" ging enkele schepen vervangen, die weer nodig aan
een onderhoudsbeurt toe waren. Je staat versteld, als je ziet hoe het
gehele onderwaterschip aangroeit met wier en schelpdieren, ondanks de
speciale giftige verf, waarmee de schepen onder de waterlijn behandeld
werden.
Geregeld moesten de KPM-schepen dan ook in het dok voor "knippen
en scheren"; schoonspuiten en krabben van de huidplaten en opnieuw in
de verf zetten. Zodoende maakten wij eerst een reis door de Kleine
Soenda-eilanden en kwamen met een schip vol sappies (Inlandse koeien),
paardjes voor de sado’s en ebro’s (kleine rijtuigjes) en varkens in bamboemanden in Soerabaja terug.
Toen we weer uit Soerabaja vertrokken gingen we LIJN 28 op.
Lijn 28 liep van Makassar rond Celebes, Menado, Tominibo-bocht, Boeroe,
Ceram, Ambon, Batjan, Tidore, Ternate, Halmahera, Morotai en verder
de noordkust van Nieuw-Guinea langs Waigeo, Manokwari, Biak, Seroei
tot Hollandia. Het is een heel mooie route. Men probeerde er zelfs een
touristendienst van te maken, maar daar hadden de meesten te weinig
vakantie voor. Overigens had je er na één reis schoon genoeg van, want
je kwam niet verder dan Makassar.
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Mieren en kakkerlakken op de KPM-schepen hoorden erbij, zoals de
KPM bij het oude Indië hoorde. Van beide diersoorten had je verschillende
vertegenwoordigers; grote en kleine, zwarte en bruine. Je kopje thee
moest je niet koud laten worden, want dan waren de kleine suikermiertjes je
al voor! Trapte je een kakkerlak dood, dan hoefde je die niet op te ruimen,
want gelijk verscheen een leger mieren om het kadaver weg te slepen.
Geregeld werden de schepen uitgezwaveld, maar ze overleefden alles!
Het was wel een verschil met varen bij de HAL, alhoewel ze ook daar kleine
kakker lakken hadden.
Bij de HAL gingen bijvoorbeeld de ruim luiken dicht vóór vertrek;
minstens twee presennings over de luiken, alles goed vastgezet met schalklatten en keggen boven het waterslagbord aan het luikhoofd. Klaar voor
slecht weer!
Bij de KPM gingen de ruimen zelden dicht maar er was wel in de directe
omgeving een pyramide-achtig zeil, wat bij een tropische regen als een tent
boven het luikhoofd inregenen voorkwam.

In de nomenclature van kuststations ben ik gaan zoeken naar stations op
onze route. In Makassar zou je een kuststation verwachten, want het is
voor Indische begrippen een vrij grote haven met schepen van KPM, JCJL,
Rotterdamse Lloyd, S.M. Nederland en ook Blue Funil-schepen. Maar
nee, op Makassar (het is gek, maar op zee spreek je altijd over óp
Makassar, óp Soerabaja enz) moesten de daar liggende schepen om de
beurt voor radiostation spelen. Er is ter plaatse wel een radiostation,
doch dat werd alleen voor gouvernementsverkeer gebruikt met Sitoebondo,
Ambon, Manokwari en een station op Timor op de 1400 en 1600 meter.
Manokwari ontving wel op 600 meter, maar je moest uitluisteren op de
lange golf. Al deze gouvernementsstations werden in dienst gesteld door
Willem Vogt. Batavia en Soerabaja waren kuststations van de Koninklijke
Marine en hadden Telefunken-lampzenders. Je kon er op grote afstand mee
werken. Het leken soms wel amateurs, die er schik in hadden naar onze
zwakke fluittoontjes te luisteren en blij waren met een qso.
Batavia (PKB in 1927) kon ik later op de "Tjikini" van de JCJL te
pakken krijgen, 's avonds na vertrek uit Hongkong. Als VPS-Hongkong even
weinig verkeer had, vroeg je aan PKB :
"QTC?"
Die kwam dan prompt terug met qru en TR? Dan gaf je:
"TR ERE SE TJIKINI BND SINGAPORE FM HONGKONG 4ET"
Dat 4et snapten maar weinigen. PKB wist echter, dat hij dan volgens de
verkorte cijfercode moest luisteren op de 450 meter. Met een 1| KW
draaivonk-Marconi hadden we op die schepen een betere uitstraling op
450 meter. Vlug een stop verzetten in de H. F.-verlengstoof en een
gedeelte van de zendcondensator uitschakelen. Zodoende konden we in
"werkingssfeer" van VPS lekker telegrammen spuien over vermoedelijke
aankomst, zonder te storen. De verlengstoof heette zo, omdat de spoelen
op vierkante houten klossen waren gewikkeld , die op een stoof leken.
Op deze manier werden ook vele telegrammen verstuurd naar de YL’s en
de XYL's van de opvarenden! Daar kon je als marconist een goede beurt
mee maken! Na Singapore ging dat niet meer, want rond Banka en
Billiton was er een soort radio-stilte, een slechte ontvangst, die we
altijd hebben geweten aan het tin-erts. Maar of het dat alléén was?
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Bij de KPM was er, speciaal voor lange-afstands-verkeer, ’s morgens
vroeg om 4 uur een extra kwartier verplichte luisterdienst. Zo nodig kon
je dan via andere KPM-schepen telegrammen kwijt, direct naar Java. De
witte schepen van de sneldienst Singapore-Batavia-Semarang-SoerabajaMakassar werden nogal eens ingeschakeld als tussenstation. "Plancius"
en "Op ten Noort" hadden betere radio-uitrusting, maar ook de oude
"Rhumphius", ,rMelchior Treub" en de "VanderWijck" waren schepen, die
altijd wel contact met Java onderhielden.
Juist na dat verplichte luisterkwartier is de "VanderWijck" vergaan,
bij helder weer, waardoor de redding van velen te laat kwam. Het schip
was wel zwaar geladen, maar een openstaande of buitendeur moet telkens
even wat water binnen gelaten hebben, waardoor het schip plotseling over
een kant ging liggen, met het noodlottig gevolg, dat het geheel vol liep.
Het was een krantenbericht, wat niemand kon geloven.

Na dat kwartier wacht, moest je maar weer gaan slapen, want om 7 uur
v.m. begon de nieuwe wacht tot 8 uur, dan 9 tot 12, 14 tot 15, 17 tot 19
en 21 tot 23 uur. Daar tussendoor kwamen nog de tijdseinen en weerberichten
en ook de pers viel gedeeltelijk buiten de wachturen, zodat je de gehele dag
wel bezig was.
Op Ambon (PKE) heb ik een fietstocht gemaakt en met de 4e machinist een
vroeger fort van de V. O. C. bezichtigd. Het was er rondom volgegroeid met
hoge alang-alang en struiken, waaruit plotseling een varaan te voorschijn
kwam, die mij geweldig deed schrikken. Misschien was het dier van ons
ook geschrokken, want de gehele omgeving was door de natuur op de
mens heroverd. Die fietstocht leerde mij, zelfstandig sturende, voor het
eerst wennen aan links verkeer. Heel Oost-Azië heeft links verkeer, mee
gebracht door de Engelsen.
Enkele dagen later kwamen we op Batjan en direct had ik Hollanders in
de hut om de laatste nieuwsberichten te horen. Van die dag af deed ik
extra papier en carbon in de schrijfmachine van de kapitein (niet van R. H. !)
zodat ik bij bezoek een extra "krantje" kon afgeven aan de mensen.
Als je één Molukkenreis achter de rug had, kon je goed begrijpen, hoe die
Hollanders op die eilandjes uitkeken naai' "de" boot; dat betekende post uit
Holland en kranten van Ambon en Makassar.
In de buurt van Batjan gingen we door "Straat Herberg". Machtig gezicht,
varende in een zeer nauwe doorgang. De masten gingen af en toe door
de over het water uitstekende takken. Hier stond kapitein Huttjes zelf naast
de roerganger om aanwijzingen te geven. Later hoorde ik, dat dit geen
normale doorgang betrof.
Bij aankomst Ternate blijkt, dat het schip hier tegen een korte pier
kan afmeren, wanneer het een niet te grote diepgang heeft....
Ik hoef niet te vragen, hoe ik het huis van de Assistent Resident kan
vinden, want hij heeft al PTT-personeel met een rijtuigje naar het schip
gezonden om mij te helpen met het transport van de ontvanginrichting van
AKIZ. Na eerst kennis gemaakt te hebben met AR, ega en talrijke kinder
schare, kom ik tot handelen, want ik ben zelf benieuwd, hoe die ontvanger
het daar zal doen. Er liggen al enige mooie, rechte Pring-Petoeng en
Pring-Meloewo-bamboestokken, ruim 45 Rijnlandse voeten. In Indië ging
alles in "roe" en "voet" op Rijnland-maat. Het was dus ruim 15 meter.
De bamboe-stijlen waren voor de antennemasten en er was ook onderdak
voor de ontvanger, want bliksemgevaar verhinderde de plaatsing in de
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woonruimte. De radiopost kwam nu te staan in een voormalige.. .WC, maar
wel 2 bij 3 meter glad geslepen marmeren plaat boven stromend water,
zoals te doen gebruikelijk was op ondernemingen.
Met veel excuus werd me toevertrouwd, dat het geval reeds lang buiten
gebruik was. De PTT-mensen hadden er al een tafeltje in gezet en vroegen
hoe de antenne geplaatst moest worden. Met zo veel hulp en rollen koper
draad was een dubbeldraads antenne met mooie bamboe-spreiders gauw
gezet, al moest ik nog wel even terug naar boord voor betere ei-isolators
op des AR’s persoonlijke fiets, waarmee ik nog bijna onder een dogcart
verzeilde, omdat ik vergat links te houden.
Maar tegen 12 uur werkte het spul. Malabar-pers was al geweest,
maar we hoorden vele fluitjes en ik kon aangeven op welke condensatorstand
ik aan boord PKX gehoord had.
’s Avonds moest ik terugkomen op het bitteruurtje...
Daar ontmoette ik ook een oud-legerkapitein, genaamd Christoffels, die met
een speciale opdracht van de H. V. A. Ternate en Ceram bezocht. Oude
verhalen deden de ronde, want zowel AR als Christoffels waren een
generatie eerder in Indië gekomen, dan ik.
Vóórdat een teveel aan 'pait’ mij parten kon spelen werd er wat gegeten;
Indische gerechten, die ik al begon te waarderen, en met een excuus, dat
ik ’s morgens om kwart voor vier dienst had, kon ik zonder "slingergevaar"
terug naar boord...
Noord Nieuw-Guinea bood weer andere gegevens.
De vlerk-prauwen van de inlanders hebben plaatselijk een andere uitvoering.
Er zijn prauwen met dubbel zij-drijvers, van bamboe, maar ook van hout,
met pennen, waaraan de uithouders weer verbonden zitten. Hier en daar weer
algemeen één drijver aan bakboord. Het gebruikte zeil is nagenoeg
overal hetzelfde Latijnse driehoek-zeil. Meestal een niet erg grote katoenen
lap en soms, van de Chinezen afgekeken, biezen matten.
Chinezen zitten over de hele archipel. Ieder klein plaatsje heeft zijn
handels-Chinees. Als er copra is, is er ook een Chinees, die het opkoopt
en er weer suiker, meel, petroleum en dergelijke gewone zaken mee ver
ruilt.
Li Manokwari komen we weer aan een steiger te liggen.
Als je Indië op schaal op Europa plakt, ligt Sabang in Ierland en NieuwGuinea bij de Kaukasus. Door het tijdverschil met Java, kon ik vóór het
pers-nemen nog even aan land.
Ik kom voorbij een Juliana-hospitaaltje en een Wilhelmina-kerk en ik
hoor roepen:
"Mijnheer, is de boot er al?"
"Ja, ik kom niet zwemmend!", zeg ik en zie de echtgenote van de
plaatselijke controleur van B.B. (Binnenlands Bestuur), die de ’dag van
het schip’ al had verwacht, maar door mijn aanwezigheid pas zekerheid
had. Ik moet beloven op mijn terugweg even ’aan te keren’; dat is dan
Hollands voor het meer gebruikte ’mampir’.
Het straatje wordt al gauw nauwer en een beetje verder nog maar één
voet breed. Met aandacht kijk ik naar kleurige papegaaien in de bomen,
maar zie plotseling een Papoea, bijna gekleed als Adam, op mij toe komen.
Een groot kapmes hangt in zijn gordel....
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Ik kijk eens om; ik ben al te ver om de bewoonde wijk tijdig te bereiken
en besluit het maar te wagen en door te lopen.
Dan stapt Heer Papoea terzijde... ik denk, nu gebeurt het. .. maar
gelukkig, neen’ Hij buigt en zegt:
"Tabeh toewan" Waarschijnlijk het enige Maleis, dat hij kent.
Alweer geluk gehad’
Dezelfde Papoea, die mij 's morgens de schrik van mijn leven bezorgde
op het smalle bospad ver buiten Manokwari, zag ik ’s middags aan boord
met 12 anderen van zijn ras; thans gekleed in een kort broekje, min of
meer op z'n zondags dus. In het bos was ik hem tegengekomen, gekleed in
bamboe-peniskoker, maar dat was aan boord niet toegestaan. Een oppas
(Mas Oppas) moest er op toezien, dat op geruime afstand van het schip
de lendedoek of kort broekje werd aangetrokkén door diegenen, die Mas
Oppas, gekleed in blauw politie-tuniek en gewapend met klewang, gunstig
genoeg beoordeelde om zijn voeten aan boord te zetten.
Geen wonder, dat de Papoea,mij ’s morgens zo vriendelijk had gegroet
in plaats van me de kop te snellen. Ook voor hem was het een bijzondere
dag en in zijn ogen was ik het bewijs, dat het schip-van-de-maand was
aangekomen. Natuur lijk was de "Kabar Angin” (het nieuws met de wind) mij
al voor geweest, maar zelden zal hij iemand van een schip in tropen
uniform zó ver van zee ontmoet hebben.
De Papoea’s hebben handel gedreven met de Batjo’s en inlandse bedienden
en matrozen. Hardhouten pijlpunten, vlechtwerk met vruchtpitten versierd,
grote schelpen en een enkele paradijsvogelhuid zijn verruild tegen kralen
passar-tondeldozen, een mes....
De kabelgast wist zijn handel te bekomen door restanten verf af te staan.
De Papoea's versieren er zich mee. Met menie maken ze oranje-rode
ribben, grijze verf ertussen en zo slagen ze erin eruit te zien als ware
griezels. Zelf vinden ze het enig. Een paar vertrekken er al; de weelde
thuis brengen of nieuwe koopwaar halen? Als ze Mas Oppas passeren
trekken ze meteen hun Zondagse kledij uit en het daagse pak weer aan.
Je moet zelf met zeer weinig kledij in krijgsgevangenschap in de tropen
hebben rondgelopen, om te beseffen, dat deze Papoea's het grootst moge lijke
gelijk van de wereld hebben.
De geschilderde Papoea's zijn voor de eerste stuurman het sein om de
vierde stuurman er op af te sturen en te laten zorgen, dat niet de gehele
voor raad scheepsverf naar de Papoea-kampongs zal verhuizen.
De vierde stuurman moet ook zorgen, dat de inmiddels aangevoerde
Paradijsvogels, niet het gehele dek tussen de ruimhoofden en railing
in beslag zullen gaan nemen.
De vierde stuurman moet dit, de vierde stuurman moet dèt.
Eigenlijk veel, wat niets met stuurmanskunst heeft uit te staan. Het maand
blad ”1. N. ” van de vereniging van Gezagvoerders en Stuurlieden, nam eens
als vrolijke noot een wervingsadvertentie op, ingestuurd door een spotvogel
onder de KPM-ers.

"Gevraagd: Duvelstoejager, bekend met opslaan en luchten van
tropische produkten; goed kunnende omgaan met Oosterse bevolkings
groepen, verstand hebbende van stalling, voeding en behandeling
van paarden, runderen, varkens en kleinveel. Zicht op onderhoud
255

van ijzer- en houtconstructies, tenten en zeilen. Enige nautische
kennis strekt tot aanbeveling.
Daarmee was het vierde stuurmansleven ten volle uitgetekend. De
advertentie werd niet geprezen, de rederij was er niet gelukkig mee en
verschillende personen zijn er voor op het matje verschenen. I. N.
betekende volgens het internationaal vlaggenseinboek van 1927: Laat ons
bij elkander blijven tot wederzijdse steun!
Er waren nog meer van die seinen; zo betekende TDL: Wens U een
aangename overtocht, en XOR was ”Dank U”. Later zijn de betekenissen
en de seinen gewijzigd.

’s Middags bracht ik een kort bezoek aan het radiostation PKK. De
bemanning bestond uit een telegrafist en een motordrijver; beiden gekleed
in khaki toetoep-jas. Ze waren wat verrast met mijn bezoek, maar kwamen
daarna al gauw uit de plooi. De zender kan ik mij niet meer herinneren;
zal wel een kleine boogzender geweest zijn; we kunnen het de Heer Vogt
helaas niet meer vragen. Wel herinner ik me, dat we voor de plaatspanning van de ontvanger een hele batterij Leelanché-elementen nodig hadden,
zeker wel dertig in vierkante glazen, met poreuze potten en zinkstaven.
Als het station moest zenden werd eerst de petroleum-motor gestart,
en als die warm gedraaid was, kon de aangekoppelde generator stroomleveren voor de zender.

-m.s. "Tjitjalengka" van de Java-China-PaketvaartIedere stopplaats langs de Noordkust, soms vier maal op één dag een
andere, levert twee hoofdprodukten als lading: Copra en paradijsvogels.
Hoewel de damesmode geen hoeden als fruitmanden of met aigrettes meer
voorschrijft, schijnen paradijsvogels ergens in de wereld toch nog een
grote handelswaarde te vertegenwoordigen. Het Nederlands-Indies
Gouvernement had een hoog uitvoerrecht uit Nieuw Guinea voorgeschreven
om uitroeiing tegen te gaan. Als je die vogels in de vrije natuur gezien
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hebt, tussen een wirwar van vreemde bomen, varens en tropische struiken,
dan kan je niet begrijpen, dat handel zo iets treurigs kan veroorzaken.
Bij iedere ankerplaats moesten alle reeds aanwezige paradijsvogels, die
telkens weer aan dek te drogen werden gelegd in het tussendek verdwijnen.
De nieuwe aanvoer werd dan netjes in rijen van tien neergelegd, waarna
afrekening plaats had met de aan boord zijnde belasting-ambtenaar. De
vogels vormden één grote gele vlek, die deed denken aan een veld gele
tulpen in de bollenstreek in Holland.
De KPM is een bijzondere scheepvaartmaatschappij. Meevarende boot
werkers (Batjo's), meevarende belasting-ambtenaar, zelfs meevarend
slachtvee. Op het achterdek staan nog enkele runderen en een kippenhok
kakelende kippen, die af en toe nog voor een vers ei zorgen.
We varen oostwaarts tot Hollandia. Vanaf Ambon is er een Amerikaans
echtpaar aan boord, die dikwijls mee aan wal gaan om in de kampongs
foto's te maken voor een vakantie-verhaal. Het kunnen ook reisindrukken
zijn voor een tijdschrift. In Hollandia vraagt de gezagvoerder mij met het
echtpaar mee te gaan in onze motorboot voor een rondvaart langs het dorp,
dat op palen boven zee is gebouwd.
'Alles is even praktisch", leg ik uit.
"Een vijandelijke stam kan de plaats boven water niet overvallen; je kunt
van huis uit vissen; de riolering is aanwezig en eb en vloed zorgen voor
doorstroming!"
"Indeed, very interesting!"
Ze hebben mooie foto's gemaakt, al doen sommigen wat reclame-achtig
aan met opgedirkte personen in oorlogsuitrusting met veren en schelpen.
Een beetje "Volendams", alleen is er geen kleedruimte voor de toeristen
om het plaatselijke bamboe-costuum even aan te doen en een plaatje te
maken. We landen even op het strand, waar een paar kamponghuizen staan
en de woning van de plaatselijke controleur van het Binnenlands Bestuur,
op wiens aanwijzing enkele foto-genieke dorpelingen komen opdraven.
Enkele dragen een staart van palmvezels. De kapala-Kampong verschijnt
en brengt ons naar de 'Roemah-Laki-Laki', een dorpsverzamelplaats
voor volwassen mannen; een soort gemeenteraad. We gaan weer aan
boord van de motorboot, die ons brengt naar een groot huis boven water.
Langs een soort kippentrap klimmen we omhoog. Hier en daar is de kippen
loop wat vergaan en moeten we halsbrekend werk verrichten om hoger te
komen, maar ook de Amerikaanse levert de prestatie.
Voor haar is het een bijzondere eer, want voor vrouwen is hier normaal
geen toegang. De Tam-Tam boven ons seint een of ander bericht van
onze betreding van de "Heilige Plaats". Vanaf de walkant wordt het
bericht doorgegeven of beantwoord als plaatselijk nieuwsbericht; of
Defensierapport? Wie zal het zeggen? De Kapala-Kampong kent ook
maar het hoognodige Maleis en kan er ons niets over vertellen.
Binnen is het heerlijk koel onder het uitgebreide Atap-dak. Op de
bamboe-vloer brandt op een aslaag een klein houtskoolvuurtje. Je
wacht ieder moment brand, maar dat schijnt nooit te gebeuren.
De Kapala-Kampong (dorpshoofd) vertelt ons, hoe de gekozen mannen
hier op de vloer gezeten, de dorpsbelangen bespreken. Ook voor deze
gelegenheid is er een bespreking geweest, want stuk voor stuk wordt ons de
keus geboden een presentje te kiezen uit het aanwezige Papoea-snijwerk.
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Snijwerk in hout en been, vlechtkunst van haar- en plantenvezels. Ik krijg
een bewerkt vogelbeen; aan één kant puntig en aan de andere kant een inge
kerfde krokodilfiguur. De vriendschap vereist wel een tegenprestatie in de
vorm van tabak of geld.
De tocht omlaag is moeilijken dan de klim, maar we redden het weer
allemaal. Het is inmiddels zonsondergang geworden. In tien of vijftien
minuten wordt het in de tropen van heldere dag tot pikkedonker; als ten
minste de maan niet schijnt.
In de verte zien we de zon onder de zeespiegel verdwijnen en het electrische licht van de "Van Der Hagen" steeds feller afsteken tegen de met
kokospalm begroeide achtergrond.
"Het enige electrische licht, mijlen ver in de omtrek", noteert de
Amerikaan in zijn dagboek.

Na Hollandia aan de Humboldt-Baai varen we weer verder in Westelijke
richting. Dichte wolken pakken zich samen boven het Cycloop-gebergte en
we krijgen een regenbui, zó dicht, dat je het voorschip niet meer kan zien.
Na een half uur is regen en wind weer verdwenen en schijnt de zon weer uit
een stralend blauwe hemel. Er worden nu steeds grotere "vlekken"
paradijsvogels aan boord gebracht; welke gekken zijn er dan toch toe
gekomen om dergelijke slachtingen onder deze zeldzame vogels aan te
richten?
Via Sarmi naar de drassige Noordkust van Nieuw-Guinea; talloze
plaatsen, waarvan Seroei op Poeloe Japan de grootste schijnt. Verder
door de Geelvink-baai nogmaals aan de pier op Manokwari, Sorong,
Waigeo, met hooi begroeid rotsblok voor de baai-ingang. Weda op
Halmahera en verder al de baaien in tussen de "vingers" van Halmahera.
Op Tobelo komt er een planter aan boord; praatje maken, paitje
drinken en. ... de Malabar-krant lezen. Ik geef hem de afschriften van de
laatste weken mee terug aan wal en met een: "Tot ziens" nemen we
afscheid. Tot ziens? Wie zegt, dat ik hier ooit zal terugkomen?
En toch, de wereld is maar klein, merk je telkens weer. Na mijn tijd
bij de J. C. J. L. en na reeds anderhalf jaar van mijn plantersbestaan in
Oost-Java, in het zalige Djemberse, moet ik voor besprekingen omtrent
foutieve oproep voor militaire dienst naar Batavia. De ééndaagse trein
dienst bestond toen nog niet.

-zó woonde PLM in
Oost-Java-

-Huize "Kali-Wining"
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En wie kom ik aan boord van de "Swarte Hondt" tegen? Jawel, de eerste
planter, waarmee ik in Indië kennis maakte! De man van Tobelo, die met
verlof naar Holland ging. Op Ternate weer bezoek bij de A.R. Hij kwam
zelf aan boord en nodigde ook de gezagvoerder uit voor het bitteruurtje.
De malabar-pers werd mij getoond en de aanwezige PTT-man was ook erg
ingenomen met de "draadloze aanwinst".
Na Batjan de Tomini-bocht in en via Menado, Dongala, Parepare naar
Makassar. Makassar leek met zijn walkranen, na al die kleine havenplaats
jes, wel een wereldstad. Een wandeling 's avonds door de Europesche wijk
maakte me wat verlangend naar zo'n woning. Het zag er allemaal zo gezel
lig uit in die leuk verlichte, goed ingerichte kamers. Ze zaten er zo fijn
op hun "platje" van de verkoelende avond te genieten.. . . Ja, dat was toch
wel een ander leven. En toch was ik ook van de zee gaan houden en het
tamelijk vrije leven, wat ik als zelfstandig marconist genoot.
Weer terug op de KPM-kade komt er van de valreep een collega afstap
pen. Hij is wat nerveus, want hij heeft zijn schip de "Tjikini" van de
J. C. J. L. gemist en vraagt mij, wanneer wij naar Java varen. Na infor
matie aan de wal, blijkt de "Banka" van de S.M. Nederland eerder te ver
trekken dan wij en mijn nieuwe kennis besluit met dit schip te trachten, de
"Tjikini" op de Javakust-havens in te halen. Iedere dag luister ik uit of ik
hem weer "thuis" aantref, maar nee hoor. Ook bij aanroepen met PLM,
de "Tjikini" - roepletters, geen gehoor. In Soerabaja krijgt de gezagvoerder
een PTT-telegram
-MARCONIST IN SOERABAJA ACHTERBLIJVEN VOOR PLAATSING
OP DE "BAUD"De "Baud", geen comfortabel schip, met een radio in een nietgebruikte
4e-stuurmans-hut beneden in de dienstgang, lijkt me wel een degradatie
na mijn luxe verblijf aan boord van de "Van der Hagen". Het schip krijgt
een grote beurt in het dok en zal worden ingezet op de lijn MakassarNieuw Guinea, thuishaven Makassar. Brrrr. De gezagvoerder leest de
ontstemming van mijn gezicht. Hij heeft de KPM in Batavia om nader
order gevraagd, want het telegram kwam van de inspectie "Radio-Holland".
Om mij een plezier te doen mocht ik gerust aan boord blijven tot Batavia.
Het was zaterdag, en zondag zouden we uit Soerabaja vertrekken. Best
mogelijk, dat er nog geen antwoord komt, dat is een kans.
, "Als je toch naar de "Baud" wilt, zal ik je wel laten gaan, zei de kapitein.
Nou, ik niet, vastgrijpen aan de laatste strohalm.
Na een wat slapeloze nacht en een onrustige zondagmorgen vertrekken
we verder de Java-kust op. In Semarang geen verder nieuws voor mij en
ook de kuststations hebben geen scheepsdienst-telegrammen, die op mij
slaan. Hoe verder westwaarts we komen, hoe groter mijn hoop wordt, dat
de kansen nog zullen keren. Batavia: geen nieuws!
Bij mijn melding op de RH-inspectie wordt mij echter koel medegedeeld,
dat ik per sneldienst-KPM terug moet naar de "Baud" in Soerabaja.
Ik ga mijn spullen pakken en neem, onder de indruk, afscheid van
gezagvoerder, stuurlui en machinisten. ...
Terug op de Zuiderkade in Priok, waar de RH-inspecteur zetelt, hoor
ik over de 'Singapore-deurtjes’ van de afdeling administratie een zedepreek uitdelen aan de achtergebleven marconist van de "Tjikini". Er wordt
met de vuist op de tafel geslagen. Het klinkt door de grote kamer, die door
de lage schotten, waarin de 'Singapore-deurtjes' zitten, overduidelijk door.
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Dan gaat er bij mij een lampje branden... een mens in nood denkt het
eerst aan zichzelf. Ik klop aan, alsof ik van de prins geen kwaad weet, en,
zonder "binnen"! af te wachten open ik de deur alvast op een kier. De inspec
teur ziet mij, haalt diep adem om mij ook af te blaffen, maar roept me dan
toch binnen.
"Jij gaat met hem mee naar de "Tjikini", station en bescheiden overnemen
en wachten tot ik aan boord kom!"
De list is gelukt; de strafoverplaatsing geregeld! Gemeen eigenlijk, vind ik
zelf, maar ik houd me in deze aangelegenheid maar van de domme. Gelukkig
heeft mijn collega geen bezwaar om naar de "Baud" te gaan.
Aan boord van de "Tjikini" is alles gepoetst, alsof er in de radiohut
Koninklijk bezoek verwacht wordt. Ja, het was wel een reis vol weder
waardigheden geweest. Om de Noord hadden ze zwaar weer gehad; de staart
van een Typhoon meegemaakt; luik 1 gedeeltelijk ingeslagen; in Amoy of
Swatow in de baai aan de grond gezeten; in Makassar de marconist achter
gelaten. Er was veel deining geweest, zowel onderweg als op het kantoor
bij aankomst. De "Tjikini" lag al in het droogdok om na te gaan of het
vastzitten schade had toegebracht. In de paar dagen, dat de "Tjikini"
eerder in Priok was dan de "Van Der Hagen" is nagenoeg de gehele "etatmajor" verwisseld, behalve 1 en 4e stuurman en de hoofdmachinist. De
gezagvoerder zal zijn eerste reis als kapitein maken en kijkt wat beteuterd,
als hij hoort, dat het mijn eerste reis in de Chinese wateren gaat worden.
Het is eind Augustus, begin September, als de "Tjikini" haar 81ste reis
zal gaan maken en met de Typhoons is het: "September remember,
October all over!". We kunnen dus nog wat beleven van die seizoenstormen.
Als kapitein Adriaanse echter hoort, dat ik in de Golf van Mexico al een
flinke ’disturbance' heb meegemaakt, schijnt hij een beetje opgelucht; dat
ook de radio door een nieuwe bezet gaat worden.. .. soedah, hij heeft meer
aan zijn hoofd.
Wanneer de RH-inspecteur aan boord komt, heb ik mijn handtekening al
onder alle stukken; dat er een stofkwast ontbreekt aan de inventaris, nou
ja, we hebben het genoteerd, voor het geval, dat alles nog eens gecontro
leerd zou worden. Bij de aanvang van de reis komt er echter een stofkwast
met de overige bescheiden en een rekening op mijn naam voor de nieuwe
stofkwast. Hl ! Gerechtigheid ! Voor het trucje om van de "Baud" af te
komen.
Maar de 81ste reis moet nog beginnen en ik moet even wennen aan mijn
nieuwe omgeving. De hut staat op het sloependek, gedeeltelijk op een
baiconachtig verlengstuk van het dek boven ruim 3. Deze hut is er later
bijgebouwd, waarschijnlijk in de eerste wereldoorlog. Er is zelfs een slaap
hut voor twee marconisten. De zender is een 1J KW Marconi-draaivonk;
de ontvanger de bekende 0-34 van NSF.
Na dit bezoek en de kennismaking met stuurlui en machinisten, waarvan
de jongeren zich al "boordwerktuigkundigen" gaan noemen, ben ik voorlopig
weer vrij en besluit mijn oude kennissen van de "Van Der Hagen" eens te
gaan opzoeken. De gezagvoerder kom ik nog juist op de valreep tegen.
"Nu zie je maar, waar het goed voor was, dat je meeging naar Priok",
zegt hij en: "Goede reis!".
Aan boord hangen er nog een aantal mooi gekleurde papegaaien, die de
kapitein bij zijn laatste Molukken-reis van wal-employees heeft gekregen,
met veel orchideeën in klapperbast geworteld; verder zeldzame
tropische planten, het leek wel tropische artis.
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Er was zelfs een kleine kangoeroe bij, maar die ging in Soerabaja met
enkele tropische planten naar de plaatselijke Artis. De kangoeroe liep
steeds wacht mee op de brug met de eerste officier. Op de Hondewacht
had Jacob, de kangoeroe mij horen seinen en kwam door de openstaande
deur de hut binnen. Eerst bleef hij rustig zitten, maar omdat ik hem geen
aandacht schonk, ging hij op zoek, waar dat sissen vandaan kwam, veroor
zaakt door de fluitvonk. Hij sprong boven op de hoogfrequent koppelspoel
boven de zendcondensator van de 2 KW NSF-zender; zei iets gemeens in het
kangoeroes en sprong meteen het raam uit. Nadien was hij tegen mij niet
meer zo vriendelijk. Hij zal een behoorlijke schok gehad hebben, al was
het dan niet de volle 2 KW-mep.
Na allen een goede reis gewenst te hebben en in iedere hut op de goede
afloop een dronk te hebben opgedaan, werd het tijd voor mijn eerste
middagslaapje op de "Tjikini”.
De "Tjikini" blijft maar enkele dagen in het dok; de schade is zeer
beperkt en het is in hoofdzaak "Knippen en Scheren". De ankerkettingen
worden omgeschoren, d.w.z. het gedeelte, dat aan het anker was bevestigd
komt nu op de bodem van de kettingbak en een ander deel wordt nu eerste
uitloop. Na het "laten zakken" trekt een sleepboot ons naar de J. C. J. L. kade, die met de SMN-kade en Rotterdamse Lloyd één geheel vormen in
Priok.
Er komt hier niet veel lading aan boord en nagenoeg leeg gaan we de
Java-kust op. Buiten maak ik mijn eerste PLM-TR met PKB-Batavia
radio. Nu kan er niets gebeuren met overgaan van ontvangen op zenden;
de earth-arrester van de
KW Marconi is een automatische schakelaar.
Aan "Tjikini-seinen" moet ik nog even wennen: BND CHERfBON FM
PRIOK QTC ?
PKB zegt: "R QRU SK GM". En met die goede morgenwens draaien we
juist de havenkom uit.
Heel wat vissermannetjes varen met hun ranke sampans in dezelfde
richting. Met hun Latijns driehoek-zeil lopen ze bijna gelijk op met ons
stoomschip van ongeveer 1907 of 1908 denk ik. We lopen nu economische
snelheid; erg veel sneller dan 10 zeemijlen per uur zal dit schip niet
kunnen halen. Hoofdstoomwerktuig triple expansion met balans voor hulpwerktuigen (condenspomp etc), 110 volt dynamo, direct gekoppeld aan de
"snellopende machine". Alles uit de oude doos, maar.. .. safe werkend.
Economische snelheid zal ongeveer 7 A 8 zeemijlen pei' uur zijn geweest
en wordt aangehouden, omdat het op de Javakust gewoonte is ’s nachts te
varen en overdag laden en lossen op de reede van afveerhavens:
Cheribon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Passoeroean, Probolinggo, dan
terug naar Soerabaja en verder om de Noord: Makassar, Balik-Papan,
een enkele keer Sandakan op Brits-Borneo of Manilla vóór de oversteek
naar Hongkong.
Op de Javakust is het suiker laden en nog eens suiker laden. Laadprauwen komen uit de aanloophavens de reede op, meren langs de luiken,
waarna het scheepslaadgerei met één laadboom boven de prauw en één
laadboom boven het scheepsruim, de zakken suiker zó in één sleng
overneemt. Hierbij werken twee stoomwinches, één, die de lading uit
de prauw ophijst, de andere, die deze vracht bij voldoende hoogte buiten
boord, gaat overstomen naar het luikhoofd, waarbij de eerste winch
langzaam moet bijvieren. Voor Javaanse en Madoerese bootwerkers is dit
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geen probleem. Ze bedienen de winches met spelend gemak, maar sparen
deze werktuigen niet, want het meeste werk wordt verzet als aangenomen
werk (tebassan in het Madoerees). Zowel aan bakboord als aan stuurboord
liggen de prauwen. Als er een bijna leeg is komt er al weer een nieuwe
sleep achter een hijgend stoomscheepje dat op de stoomfluit blazend, de
voorman attent maakt op de aankomst en aanwijzingen verwacht, aan welke
kant en welk ruim afgemeerd moet worden. Het is een geratel en gekwek
van belang.
"Hé, prauw rappat polka tiga!" Dat is dan; prauw vastmaken naast luik
drie!
Op het einde van de suikercampagne wordt dan ook nog melasse ver
scheept; druipende zakken met dik-vloeibare, suikerhoudende massa,
die bij de suikerbereiding overblijft en waaruit geen suiker meer is te
kristalliseren.
"Têtês", noemen de inlanders dit; waarschijnlijk een klankwoord,
afgeleid van het geluid, dat veroorzaakt wordt door het lopen in fabriek
en aan boord door de lekbruik uit deze zakken melasse.
Het schip is in ’no-time' bruin, over alle dekken, omdat de kleverige
massa aan voeten en schoenen overal heen gelopen wordt, onder het geluid
van’tètè’ bij het losmaken van de voet.
Als de prauwen leeg zijn varen ze onder zeil terug. Als ze geluk hebben
kunnen ze met een terugvarende sleepboot mee. De masten van deze
prauwen slaan met de middagwind soms vervaarlijk over de railing, door
dat de deining deze prauwen zwaar doet slingeren.
Het is de gehele dag uitkijken, als je aan dek loopt. Gevaren bij de vleet.
Maar opletten leer je vanzelf wel.
Behalve suiker, de hoofdlading, komt er nog wat rotan, tot dikke bossen
gebonden, als lading voor China. Soms wat tropische houtsoorten, kisten
met crèpe-rubber en wat stukgoed. Thee, koffie en tabak gaan voornamelijk
naar Europa met de Rotterdamse Lloyd, SMN en Blue-Funnelschepen.
In Cheribon is het uitzicht op de Tjairimai prachtig. Langzaam oprijzend
uit de vlakte loopt de bergwand steeds stijler omhoog tot een scherpe berg
top. ’s Morgens vroeg meestal zeer helder te zien; later op de dag op halve
hoogte in de wolken, met de top nog goed zichtbaar vanuit zee. In Tegal
is het de Slamat, meestal minder helder, evenals de Oengaran bij Semarang.
Heerlijk gezicht, die bergen vanuit zee’ Later zou ik die bergen ook gaan
waarderen als koele vakantieplaatsen na een jaar lang werken in de laag
vlakte. Als je de autodeurknop in de bergen beetpakt voelt die koud aan;
een gewaarwording van ongebondenheid na inspannende bezigheden in de
vlakte, waar alles warm aanvoelt.
Alle anker- en havenplaatsen, die we aandoen, zijn me al bekend. Op
Makassar zie ik zowaar de "Baud”, nog goed in de nieuwe verf, even
oplopen. Mijn college heeft die dag stations-dienst-Makassar. Hij doet
dus dienst als kuststation voor aanlopende schepen. Hij denkt die dienst
aan mij over te doen, maar wij vertrekken dezelfde dag weer, dus moet
hij een andere KPM-er of Nederlands schip hiervoor uitzoeken.
Dan komen we in Balik-Papan, BPM-kuststation met de call: PKF.
Op zee ruiken we al olie, vóórdat we Balik-Papan zien. Dat is overal
hetzelfde. Ook Tempico in Mexico ruik je, vóórdat je de Panuko-rivier
opvaart. Éénmaal afgemeerd merk je het niet meer.
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Het vervoer van de olieprodukten gaat hier per smalspoorbaan. Alles is
van de BPM; de steigers, waar we langs lopen, de spoorbaan van de
haven naar de woonplaats Balik-Papan. Gratis ritje in de personen-wagon
naar het postkantoor en de BPM-soos, waar je beschermd in BPM-zeebad
vrij van haaien mag zwemmen.
’s Zaterdagsavonds is er een film, gratis, ook voor ons, bal met BPM-strijkje. Ze hadden er ook een BPM-sooslied, wat door allen uit volle borst werd
meegezongen. De laatste regel meenden we te kunnen verstaan: "In de olie
zijn we allemaal’’’. En sommigen van ons raakten ook wel eens in de olie’
Later heb ik daar nog eens gesolliciteerd als BPM-marconist voor PKF.
Ik zat al een paar jaar in het Djemberse, toen ik van de BPM een aanbod
kreeg voor een radiostation op Boeroe; zolang houden ze daar een
sollicitatie aan!
Weer op zee hoor ik een Blauwpijper aan een tegenliggende collega
vragen, hoe het zit met de lichten Saluag en Pearlbank, doorgangen naar
de Soeloe-zee o.a. de Sibutu-passage. Alles heel informatief, niet in MSGtermen geseind. Op de brug het middagbestek noterende, zeg ik terloops
tegen de 1ste Officier:
"De lichten Saluag en Pearlbank branden!"
"Zo, dat is goed nieuws; kunnen we gewoon doorvaren!".
Het gebeurde nogal eens, dat deze vuurtorens zonder licht waren. Een gek
geval voor onze kusten, maar in de Oost was dat niets buitengewoons. Ik
geef ook meteen het weerbericht van Manilla, dat niet verontrustend is en
ook de volgende dagen nog geen Typhoon-melding inhoudt.
In de Hongkong-baar lossen we een groot gedeelte van de suiker. De
"Suikerpier" is nog in aanbouw. Later zullen we de suiker hier uit het
schip op de lopende band lossen. Eén voor één vallen de zakken daar door
een gleuf op de eronder lopende band; wordt automatisch per zak op de
band gewogen en aan het einde van de dag kun je het aantal kilogrammen
zo van een tellerklok overnemen. Nu gaat alles per hijs; de Chinees, die
aanwijzingen geeft aan de winch-drijvers, neemt bij elke overloop een
tally-stokje mee van de tally-bak bij het ruim, naar de tally-bak bij de
railing, waarmee het aantal geloste zakken wordt bijgehouden. De J. C. J. L.
stuurlui hebben met deze afvoer weinig te doen. Dit wordt bijgehouden door
de meevarende scheeps-comprador; een Chinese tussenpersoon, die,
middels Kongsie-genoten aan de wal, zorgt voor gewicht en aantallen van
goederen naar en van boord. Ook zit hier nog een zorg voor de toevoer van
lading achter alles, via een voor ons duistere Chinese manier van
handelaren en scheeps-compradors. Ook hier dus weer een restantje van
onze V.O. C. en de Portugezen.
In Hongkong komt het eerste bericht van een op handen zijnde typhoon.
Deze stormen worden ergens bij Luzon, het noordelijke eiland van de
Philippijnen, geboren, waarna het depressie-centrum in een boog naar
de Golf van Tonkin trekt en daar weer ombuigt naar het Noorden.
In het begin van de typhoon-tijd lopen deze depressies in een grote boog
in deze richting; later wordt deze route korter en steiler door straat
Formosa. De gehele Zuid-Chinese Zee en de hieraan gelegen Oost-kust van
Azië wordt er door aangegrepen en iedere typhoon (Tai Foen betekent
Hoge Wind) richt grote verwoestingen aan.
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Op een vrij gedeelte van mijn ruime seintafel ligt de zeekaart van
Zuid-Chinese Zee en Grote Oceaan. Met enkel spelden, waaraan gekleurd
papier wordt de route van het centrum bijgehouden. Op het papiertje staat
de datum en tijd van de melding.
Ik merk, dat mijn functie hier beter gewaardeerd wordt en dus spring ik
er zelf dieper in om het belang van de radio waar te maken. Alle hier varen
de schepen geven de barometer-standen van eigen waarnemingen aan boord
door naar de kuststations Hongkong en Manilla voor de meteorologische
stations aldaar. Er zijn geen land- of kuststations-kosten te verrekenen.
Hierdoor wordt een grote toeloop van berichtgeving verzekerd. Zelf zet
ik met andere kleurspelden op de plaats van de berichtgevende schepen
hun barometerstanden, waaruit een goed overzicht van de komende typhoonbaan kan worden nagegaan.
We zijn inmiddels uit Hongkong vertrokken.
Het lossen van de suiker in Chinese prauwen met zeilen van gevlochten
matten, heeft veel tijd gekost.
De typhoon heeft een dieper centrum gekregen en loopt aardig op ons
in, maar het is al ver in het jaar, dus zal hij wel gauw naar het Noorden
trekken. We zitten al in behoorlijk slecht weer. Enkele luchtkokers op
gevaarlijke plaatsen zijn al weggenomen en waterslagvast verpakt met
presenning. We komen in de mist te zitten en het gis-bestek wordt steeds
minder zuiver. Het geloei van stoomfluit en sirene gaat dag en nacht dooi'.
In het begin slaap je er niet veel van, maar dat gaat vanzelf beter naarmate
het lang genoeg duurt en je jezelf moed inspreekt:
"Zo lang die fluit gaat, zijn ze op de brug nog goed wakker!"
Ik loop heel wat meer wacht, dan is voorgeschreven, om alle nieuws
omtrent de typhoon bij te houden.
Opeens een geloei van jewelste! Behalve onze sirene en fluit, hoor ik
ook duidelijk een andere, die steeds sterker doorkomt. Er zit snoer
genoeg aan mijn koptelefoon om eens even te kijken door mijn vijf patrijs
poorten.
Plotseling drie stoten op de fluit! We slaan dus achteruit en de grote bel
op de boeg geeft aan, dat we stilliggen.
Het was al dagen halve-kracht-vooruit tot langzaam-vooruit-varen,
hetgeen ook niet bevorderlijk is voor de plaatsbepaling. We hadden al twee
dagen Ockseu dwars gepeild, wat zou inhouden, dat er zo veel stroom stond,
dat we niet verder kwamen. Door flarden dikke mist, waar soms een klein
gat voorkwam met uitzicht op de kust, begon Ockseu ook twijfelachtig te
worden. Al die bijkomstigheden waren van invloed op onze gedachten bij de
nadering van onze tegenligger. Zijn signalen via radio, maakten mij
duidelijk, dat het een Frans lijnschip was (Messagerie Maritime).
En dan is het of plotseling een groot gordijn wordt ópgetrokken en kijken
we tegen een groot passagiersschip op, dat gelukkig evenwijdig koers
vaart. Een moment denk je, dat je zo kan over stappen, zó dichtbij.
Direct trekt het gordijn weer dicht. Ik vraag het bestek op het moment
van passeren aan de Fransman en zijn bestek klopt aardig met het onze:
dwars van Ockseu! We schieten dus niet erg op in Straat Formosa.
Tegen de namiddag blijkt, dat de typhoon, die inderdaad beoosten
Formosa koerst, volgens sommige waarnemingen landinwaarts buigt,
hetgeen niet veel gebeurt. Wel worden de kusten door het centrum aan
gelopen, maar dwars over Formosa heen?
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Ook onze barometer is gaan zakken en Sjanghai-Zikawei-radio is het
eerste station, dat melding maakt van de definitieve over steek van de
typhoon over Formosa. De gezagvoerder houdt scheepsraad. De Hoofd
machinist, J. de Wijn, meldt zijn slinkende kolenvoor raad. Het gevaar
is niet denkbeeldig, dat de typhoon recht op ons af komt.
Dan krijg ik melding van Formosa, dat het centrum overtrekt en als
ik met dit bericht op de brug verschijn (de spreekbuis is bij deze windkracht
onverstaanbaar), wordt het besluit genomen.
Even later keren we; tussen onzichtbaar naderende bakken water van de
hoge deining. Stortzeeën slaan al dagenlang over bak en voorschip; het
roer is tegen heen en weer slaan opgenomen in beveiligende staaldraadrunners over meer-schijfsblokken. De ruimhoofden worden voortdurend
geihspecteerd tegen loswerken van keggen en schalklatten, maar er zijn
momenten, dat je denkt, dat niets zal helpen tegen de geweldige macht
van zee en wind. Op het punt, dat we dwarszees komen bij het keren, denk
ik: "Nu gaat ie ondersteboven!" Slingeren van jewelste; beneden in de
pantry gaan een stel borden, koppen en schotels aan scherven. Het achter
schip krijgt een golf water over, waaruit het schip zich maar moeilijk kan
oprichten. In de apotheek komt water binnen. Door het dak? Enkele uit hun
rek gevlogen flessen kleuren de vloer, maar dat zien we pas als alles
achter de rug is.
We zijn goed rondgekomen, gaan nu terug en zullen morgen Amoy
aandoen. We blijven in slecht weer en mist, maar het schip ligt nu
rustiger al liggen de stormlatten nog wel op de messroom-tafel!
In Straat Formosa draait de typhoon weer en zal nog veel schade aan
schepen en kusten aanrichten.
In Amoy weet men reeds van onze komst en de kolen zijn besteld. Het
kolen laden gaat hier zo mogelijk nog primitiever dan in Suez. We liggen
namelijk op stroom en kunnen met het kerende tij alle kanten uitzwaaien
De prauwen met kolen komen langszij en in kleine zakken wordt de
lading door een zijdeur in de huidplaten van het schip naar binnen gezeuld.
Tijdrovend.. . .zielig.. . . Wat hebben deze mensen aan hun bestaan?
Slechte behandeling, slechte betaling en waarschijnlijk moeten ze nog een
deel van hun loon afdragen aan de Nummer 1, die ze voor het werk heeft
aangenomen.
Niet te lang over piekeren; hier kan ik niets aan veranderen, maar het
hele mensdom moest er toch maar eens mee geconfronteerd worden. We
leven maar langs elkaar heen’
In Amoy horen we de hele nacht Chinese muziek; jengelende violen en
kleine tamboerijnen. Het komt uit een over de rivier uitgebouwde gelegen
heid, waar Mah-Yong gespeeld wordt. Rad gepraat en gejoel klinkt zacht
tot ons door. Daar zal weer heel wat geld over de tafel gaan, totdat èn
winnaar, ên verliezer met een pijp opium onder zeil gaan. Ook de mee
varende Chinese tally-klerken en de Chinese matrozen en stokers zijn
opium-schijvers. Bij de hut van de bootsman en kabelgast staat een
Chinees altaartje. Vooral tijdens de storm is hier veel geofferd aan
wierookstokjes om "Jossie" gunstig te stemmen.
De volgende morgen komt er een vróuw van middelbare leeftijd met
zo'n jengel-viool aan boord. Een kleine klankkast, twee snaren boven elkaar,
strijkstok tussen de snaren en dan maar spelen op een toonladder, die
geheel van de onze afwijkt.
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Van de anderen hoor ik dat ze ook kousen stopt en tevens tot "verdere
diensten" bereid is. "Fifty-cents more can do!"
Ik heb al zo veel Steenkool-engels geleerd, dat ik kan beamen"Me no liky!"
In het begin had ik het er nog al eens te kwaad mee, met dat Steenkoolengels. In priok was tijdens het steenkoolladen de antenne weggenomen om
met de kraan boven het schip te komen. Toen de antenne weer omhoog moest,
wilde ik die wat verder naar het achterschip getrokken hebben, zodat de
invoer verder van de schoorsteen verwijderd bleef. Ik verwachtte namelijk
verstoring als de drie draden van de T-antenne zo dicht langs de ijzermassa
liepen. De bootsman was niet te overtuigen. Die draden hadden altijd zo
gezeten en nu wilde die nieuweling het anders.
"Too muchy trouble!"
Uiteindelijk kreeg ik toch mijn zin, maar hij ging zich beklagen bij de
Eerste Officier:
"Chief Officê, me think so, the new piecy wireless-operator no speaky
the propê English!"
Dat speciale Engels leer je echter vlug en je moet oppassen, dat je het
niet blijft gebruiken in een gesprek met Engelsen.
Weer vertrokken met bestemming Shanghai, hebben we nu beter weer in
Straat Formosa. De weerberichten van FFZ-Shanghai-Zikawei, een
stichting van de paters S. J., blijven gunstig. De nog lopende deining
kunnen we na die storm wel verdragen.
Shanghai blijft een tezaam gebonden stad, Chinees, Frans, Engels,
Amerikaans; ieder heeft zo'n beetje zijn eigen wijk.

- m. s. "Tjinegara" van de Kon. Java-China Paketvaartlijnen Alle banken staan naast elkaar aan de Bunt langs de rivier bij een westers
aangelegd park. Alle nationaliteiten die hier handelsbelangen hebben, hebben
er hun bankgebouwen staan. Ook de Nederlandse "Factory”.
In Amoy kreeg ik Chinese klanten voor radiotelegrammen. Ze hadden
blijkbaar ervaring, dat het van een schip verzonden, vlugger ging dan via
landlijnen of Chinese PTT. Onbekend met al dat vreemde geld, hadden ze
me Fukiën-dollars in de maag gesplitst. Die moest ik zo gauw mogelijk
weer kwijt, daar ze niet gangbaar zijn in Hongkong of Shanghai.
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Ik dus bank in, bank uit om ze in te wisselen, maar overal hetzelfde
verhaal. Liever niet of tegen een uiterst lage koers. Vanuit de YokohamaSpecie-bank stap ik het volgende bankgebouw binnen, zonder te kijken
welke bank het is. Wéér mijn aanbieding in het Engels, keurig beantwoord
met:
"Even wachten en neemt U plaats!!" Dat hadden ze me nog nergens gezegd.
En dan hoor ik in het Hollands:
"Zeg Jan, Fukiën-dollars nieuwe koers, weet jij die?"
Het antwoord viel me bar mee; ik schoot er geen cent bij in. Iets dichterbij
gekomen, gaf ik in het Hollands al te kennen:
"Ik heb het al gehoord, in orde!" Kennismaking over en weer. Ik was bij
de "Factorij" aangeland.
In Shanghai moet ook de scheepsverklaring worden afgelegd voor ver
zekering van de lading en eventuele Averij-Grosse ten overstaan van de
plaatselijke Consul. De scheepsverklaring heb ik zelf aan boord overgetypt
van een kladje. Ik zal dit nog dikwijls doen in mijn J. C. J. L. -tijd en ken nog
een groot deel ervan uit mijn hoofd:
"Bij vertrek was het schip hecht, dichten sterk. De bemanning voltallig
en gezond. Mastkokers voorzien van dubbele zeildoekse kappen; ketel- en
voedingwater in voldoende mate aanwezig...." Dan komt er nog heel wat
en tenslotte:
"Kortom, het schip was volkomen in staat de voorgenomen reis te aan
vaarden en te volbrengen". Daarna volgt, overgenomen uit het journaal,
het begin van de storm, wat er gedaan is om alles veilig te stellen enzo
voorts. De verklaring moet worden afgelegd door de gezagvoerder met
twee getuigen van de dekdienst en één van de machinedienst. Na voorlezing
door consul en door ons getekend brengen we een klein bezoekje in het
Astor-House voor High-Tea.
Vertrek naar Shin-Wang-Tao, door de Gele Zee de Golf van Pechili in.
Bezoek bij de Belgische bedrijfsleider van een glasfabriek om zijn dochters,
die allen Vlaams spreken aan de praat te houden en de volgende dag op stap
naar de Chinese Muur! Per ezel gaan we de bijna onbewoonde ruimte in.
Af en toe langs een kleine nederzetting van huisjes binnen een laag muurtje
van kleinen steenbrokken. Als de bewoners ons zien aankomen gaan allen
in de huizen of binnen het muurtje. Een uitkijk blijft bij de ingang staan.
Na het passeren van enkele van die woonvlekken, wordt het wel wat
griezelig. Als ze eens kwaad wilden?
Van een sergeant uit een Engels tentenkamp krijgen we wat aanwijzingen
voor de te volgen route. Op een moment, dat we eigenlijk terug wilden
keren, krijgen we de muur in zicht. Langs een pad, dat langzaam breder
wordt, komen we bij een poor in de muur. We maken foto’s. Die zijn nu bij
de Jappen of in de kampong
Het ziet er geweldig uit! Een hoge brede muur, waarop je met een wagen
kunt rijden. Hier en daar uitbouwsels als bastions. Zo ver het oog reikt
zie je de muur. Door dalen en vlakten en in de verte over de bergkammen
onder de horizon verdwijnen. En even worden we in deze stille omgeving
zelf stil, als we bedenken, hoeveel leed ook hier geleden moet zijn bij het
bouwen van dit verdedigingswerk. Met onze ervaringen in kolen-transport
kunnen we ons goed indenken, hoe ontelbare mensjes met mandjes stenen,
kalk en zand hebben lopen sjouwen; opgejaagd door ombarmhartige opzichters.
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Tegen donker komen we bij de laatste rivier, waar we de eigenaar van de
ezels zien. Hij was bang ze niet meer terug te zien.
Het water was vrij hoog, zodat we maar besloten over de spoorbrug terug
te lopen naar de haven. Komt er een trein, dan moeten we gaan hangen aan
de spoorbiels. Telkens omkijken. Maar gelukkig geen trein. Het stappen van
de ene dwarsligger op de andere was al enerverend genoeg met het diepe
water eronder.
Aan boord dachten ze al, dat we ergens gevangen zaten

De volgende dag varen we naar Dalny; in 1927 Dairen geheten onder Japans
bestuur en nu heet het Luta. Dairen is de uitvoerhaven van Mandsjoerije.
Hier is het Soja en nog eens Soja, wat de klok slaat. Kleine ronde erwten,
die overal uit de zakken kruipen en het lopen op dek en kade gevaarlijk
maken. Onder Japans bestuur is er een groot spoorwegemplacement aan
gelegd, waarover een betonnen boogbrug naar de stad voert via de YamaGata’s Dori, de hoofdstraat, waaraan een groot ziekenhuis en grote zaken
zijn gevestigd.
Het ziet er allemaal nog nieuw uit. Half volgeladen met sojabonen, vertrek
ken we naar Shanghai op de thuisreis.
In Shanghai stapt een jonge dokter aan boord van de Tjikembang op de
Tjikini. We zullen namelijk in Swatow en Amoy totaal 600 contract-koelies
aan boord krijgen, als passagiers naar Singapore. Deze heren moeten aan
boord ingeënt worden tegen typhus, cholera en pokken; anders mogen ze
niet van boord in Singapore. Bij deze inentingen en verder ziekenbezoek ben
ik in mijn vrije uren de hulp van de dokter, die nog niet goed met Maleis en
Oosterse mensen overweg kan.
Meteen worden ook alle bemanningsleden weer ingeënt. Dat gebeurt zo
regelmatig, als de schoonmaak bij de Hollandse huisvrouw. De bootsman
heeft weinig zin in de pokkenkrassen. ”Het gaat zo jeuken", zegt hij.
Maar het moet gebeuren, want de havendokters laten iedereen passeren
voor een kort onderzoek, waarbij iedereen op een rij gezet wordt en
gedurende het verdere onderzoek een thermometer in de mond krijgt.
In Japan moet zelfs een glazen doosje met ontlasting worddn ingeleverd.
De bootsman weet echter raad en na de krassen zuigt hij zijn bovenarm leeg.
Er komen inderdaad geen pokken op zijn bovenarm, maar wel op zijn boven
lip en hiermee wordt hij de grote sensatie van scheepsvolk, passagiers en
dokters in Singapore!
Op Java stapt de dokter weer over op een schip naar Japan. Ik krijg
de nieuw bestelde geneesmiddelen in ontvangst te nemen en de eerste
stuurman, Jaap Buitink, laat het aan mij over de apotheek op orde te
houden. Samen doen we het dokterskarwei, als er wat te dokteren valt.
Bij de K. P. M. was meestal de eerste machinist belast met de verbandkast.
Weer een reis later was ik al een "hele pil" geworden in wondbehandeling...

Op een morgen kan het tussendek niet schoongespoten worden, want er
ligt een vrouw in barensnood. De eerste stuurman komt het mij vertellen.
Wat zullen we doen? Ik zeg: "Niks doen. Morgen komen we in Shanghai!"
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Maar het schip is te diep geladen en we moeten hoog water afwachten
vooi' we binnen kunnen lopen. We besluiten de vrouw te verkassen naar
de doktershut. Het is bar koud buiten; het vriest zelfs. De vrouw, die
haar eerste baby moet krijgen, kijkt verwonderd naar de voor haar luxe
omgeving in de doktershut en naar het wonderlijk mooie bed, waar ze in
gedwongen moet worden, want ze ligt eigenlijk liever op de grond.
De man, die schichtig in haar buurt zwerft, wil niet zeggen of hij de vader
of zo maar familie is. Ook uit de passagebewijzen worden we niet wijzer.
Er zijn verscheidene vrouwen onder de passagiers op het tussendek,
maar ze lieten haar aan haar lot over. Ook nu is er bij navraag door de
Chinese comprador geen vrijwilligster beschikbaar voor geboortehulp.
We kijken er samen de dokters-gereedschapskist eens op na. Die is
niet vrij gebleven van smetten bij een nieuwe typhoondreiging. Ja, als
je met die tangen moet beginnen, kun je wel thuis blijven. Maar een
catheder, die hebben we misschien wel nodig. Er is een glazen en een
metalen. We zullen de glazen maar nemen, want de metalen is aan de
buitenkant wel mooi schoon te krijgen, maar van binnen?
"En als die glazen breekt bij het gebruik?", vraagt de stuurman.
"Kom, kom, we zien wel!"
Verder maai’ wachten, want met de rust in het doktersverblijf schijnt
de patiënt opeens geen haast meer te hebben. Ik hoop maar, dat ze het
ophoudt tot Shanghai.
Aan Shanghai-Zikawei, FFZ, vraag ik om aanwijzingen voor geboortebehandeling, maar die verwijzen ons naar vrouwen onder de passagiers.
Kapitein en eerste machinist hebben wel kinderen, maar zijn nooit bij
de geboorte geweest.
Op de achtermiddag loopt de eerste stuurman wacht op de brug en
zit ik met het geval alleen. Er schijn nog niets in aantocht te zijn, dus
loop, of liever zit ik mijn wacht uit. Tegen 9 uur moeten we voor de
riviermond komen, maar we moeten wachten tot één uur 's nachts om de
brede riviermond op te varen.
Van de wal is nog weinig te bespeuren. We hebben wel gevraagd naar
luiers en kinderkleertjes bij de Chinezen, maar dat blijkt overbodige luxe
te zijn. Dus, min of meer belast met de "linnenkamer", pak ik een veel
vuldig gewassen laken en scheur het op luiermaat, die ik van mijn broer
tjes en zusjes nog wel ongeveer weet.
Om acht uur in de avond nog niets. Het schijnt toch wachten op de waldokter te worden.
Ik zit juist weer weerbericht te nemen, als de 1ste officier me komt
roepen:
"Mare, het wordt nu menens!"
De schrijftafel van de dokter wordt babytafel, waarop alles zo goed
mogelijk is uitgelegd. We draaien "achten" voor de kust, hetgeen nogal
wat slingeren veroorzaakt bij koerswendingen in de lange zeedeining.
En dan weten we eindelijk, dat er wat gaat gebeuren.
Het vruchtwater breekt en één moment denk je, dat het alleen een waterbuik is, zoveel vocht komt er vrij. Daarna komen de weeën sneller
na elkaar en we zien hoofdhaar... . Veel tijd om er verder over te praten
hebben we niet, want even later staat de 1ste stuurman met de jonggeborene
in zijn armen, op het zeetje wiegend, terwijl ik naarstig een begin maak
om de navelstreng nabij de baby af te binden.
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Moet de andere kant ook afgebonden worden? Laat ik het maar doen,
denk ik, het kost niets méér.
Ik heb al heel wat nieuwsgierigen van de deur afgesnauwd en daar gaat
me die deur op het kritieke moment wéér open’
'Wel G. V.D. ! ", roep ik, "als het nu niet uit is!"
"Ja, ik ben het", zegt de gezagvoerder.
"Nu, dat is dan goed op tijd. Kunt U helpen knippen"
Ik houd hem de navelstreng voor, maar de schaar knipt niet erg op de
glibberige massa. Maar eindelijk is ook dat gebeurd.
De vrouw heeft geen oog voor de baby. Ik heb een rol watten opengelegd
op tafel en neem daar de jonge dame op over. De kleine meid spartelt al
met geweld, waardoor het kleine gele lijfje, nog kleverig van het moedervocht, binnen de kortst mogelijke tijd in een sneeuwpop verandert.
De watten bleven aan alle kanten op haar huidje kleven, hetgeen nog al
op onze lachspieren werkte. De baby even terzijde, een luier over de
watten en dan maar wat wassen met handwarm water tot de sneeuw ver
dwenen is.
Daarna een net navelbandje maken, en dat was iets wat ik goed ont
houden had van de moederzorg voor mijn jongere broertjes en zusjes’.
De navelstreng netjes vrij van de huid ingepakt en een kleine gorita om
het buikje. Dan een normale luier en een molton van weer een "versletenverklaarde" deken.
"Net echt!" zeiden we en lieten de baby tussen de stapeltjes luiers en
dekenresten zeevast op de schrijftafel liggen.
Wat nu verder ?
Nog een paar weeën brachten de nageboorte wel iets verder naar buiten,
maar geheel vrijkomen, daar was geen denken aan.
Geprobeerd te trekken. Maar het was allemaal zo'n bloedkoek. Als die
breekt, kan dat kwaad?
De weeën gingen voorbij en er gebeurde verder niets. Tussen Bolskruiken met warm water hielden we de baby warm en lieten de huttemperatuur maar wat onmatig hoog worden tegen de felle buitenkou.
Even half één 's nachts begonnen we op te stomen en ging er een
scheepsdiensttelegram maar de J.C. J. L. in Shanghai, dat we zó en zó
laat binnen komen, zóveel drinkwater en voedingwater nodig hadden, zóveel
gangen bootwerkers en een dokter voor de bevalling.
De kraamvrouw houdt zich nogal kalm in haar moeilijke toestand en
langzaam gaat het opstomen verder.
Tegen acht uur liggen we gemeerd, waarbij ik weer even 2e stuurman's
assistent speel om vlot afmeren mogelijk te maken.
De dokter komt aan boord, bekijkt maar even de baby, vraagt naar ont
smettingsmiddelen, trekt handschoenen aan en draait de bloedkoek om en
om en.. . klaas is kees!
"Verrekt", zeggen we tegen elkaar, "het lijkt wel of het schroefdraad
is!"
De 'pil' liet een keurige verklaring maken van het goede werk, dat wij
als "mid-wives" hadden gedaan, ontsmette de oogjes van de baby en
diende zijn rekening in bij de J. C. J. L.
De baby werd door 1ste stuurman en mij aangegeven bij de als ambtenaar
van de Burgerlijke Stand fungerende gezagvoerder, waarbij in het scheeps
journaal werd opgenomen:
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"Aangifte is gedaan van de geboorte van een kind van de vrouwelijke kunne,
aan welke zij de namen hadden gegeven: Ah So Tjikini". De kraamvrouw
wist geen naam; de man, die er min of meer bij scheen te horen, liet zich
niet meer zien. De wet eist een naam en bij geboorten aan boord van
schepen, komt de scheepsnaam er automatisch bij. Dus zei de 1ste
stuurman:
"Het kind moet een naam hebben, Ah So Tjikini!"
Tegen de middag moest ei' ook weer een scheepsverklaring aan de wal
worden getekend en met dezelfde motorboot kon de nieuwe moeder meevaren
naar de aanlegplaats van rivierboten.
Toen ik die morgen om tien uur ging kijken, hoe moeder en baby het
maakten, was de vrouw al opgestaan, had de hut opgeruimd en was klaar
voor vertrek. Ik gaf haar een aantal luiers mee, met een pakje veiligheids
spelden en een deken om het kind goed warm te kunnen houden.
Met nog een kleine inzameling aan geld, begon ze ons zonder ophouden te
bedanken, hetgeen bij de aanlegplaats voor de rivierboten nogmaals werd
herhaald.
Ik vraag me nu, na zoveel jaar, nog wel eens af:
"Waar zou Ah So Tjikini zitten?"
"Heeft ze volle wasdom bereikt?
"Hoeveel kinderen en kleinkinderen zal ze nu wel hebben?"

Hier stopt plotseling Johan, PLM! Waarom?
Zo te horen kan hij ons nog lang bezighouden met zijn levensverhaal
Johan weet nog veel meer...
Johan is bij de Jappen terechtgekomen, maar daar zwijgt hij misschien
liever over.
Of komt dat in de "Vonkenboer II” ?
In ieder geval heeft hij nog een pracht van een uiteenzetting gegeven
over het Japanse morse-alfabet, maar we laten hem zelf afscheid nemen:

- Dr. OM. oBFN,
Ik dacht, dat ik het hier maar bij moest laten
Er zullen nog wel meer voorvallen in mijn achterhoofd
opgeborgen zijn, maar dan wordt het wel erg veel. In ieder
geval heb ik het nu in de lente afgeleverd, want in de zomer
zou het toch verschijnen? 73, JOH, PA0PLM.
(Snap je meteen, dat mijn roepletters PLM van
de Tjikini (mijn laatste schip) afkomstig zijn.
Daarna kregen schepen 4 letters en was PLM
een tijdje één van de Bandoeng-zenders-langeafstand). Jammer, Johan !
Maar dan gaan we nu maar kijken naar je Japans Morse-alfabet,
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JAPAPi A10P6P.

- "We wisten toen nog niet, dat we later
ook een van de schakels zouden worden
in zo’n menselijke transportband in
Tjilatjap, waar we onder vreemde over
heersing mangaanerts zouden moeten
scheppen" -

Dat waren de woorden, die PLM schreef, bij het aanschouwen van de
kolensjouwers in Suez, die de bunker van zijn schip voldroegen. Die
vreemde overheersing was van de Jappen en zijn kennis van het Japanse
alfabet en morsealfabet heeft hij daar opgedaan.
Teneinde een beetje inzicht in het Japanse morsealfabet te krijgen,
kan men niet zoals bij alle andere, volstaan met het weergeven van de
karakters en de daarbij behorende morsesymbolen. Wanneer men die
Oosterse symbolen ziet, is dat zonder meer duidelijk.
Als eerste schrift op een Japanse lagere school leren de kindertjes
het zogenaamde KATAKANA, waarin ook de kranten voor het gewone
volk gedrukt worden. Later leren de beter gesitueerden het Chinese
karakter-schrift, wat geen lettertekens zijn, maar begrippen en oneindig
ingewikkeld is. Om een gewone krant in dat schrift te lezen moet je zo'n
3000 tekens kennen, maai’ er zijn er vele, vele méér.
Daarentegen is het Katakana een soort lettergrepenschrift, bestaande
uit:
a. klinkers.
b. medeklinkers met een klinker.
c. geheel alleen de letter N.
Maar natuurlijk zijn er een aantal onregelmatigheden en slimmigheidjes
ingevoegd. Het Katakana ziet er als volgt uit:
A

E

I

O

KA /> KE /< KI 4^ KO J KU2?
MA P

MEJ6 MI^S. MO| MU A

NA ± NE £ Nie NO J NU 3

RA 5

RE 4

RI2/ RO (7 RU/A
YU^

YA ~h> YEX YI< YO^

N -y
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HA 4
TA4>

HE^\ Hl S

HO ft FUC7

CHlJ- TOX

TE SE t Slt/
SA
soy
WE
I
WI
tA
WO
WA 7

TSU^

suj?
wu O

Bij nadere beschouwing ziet men dan onregelmatigheden in de
HA-HE-HI-reeks, want het daaropvolgende teken is niet HU, maar FU.
TU is TSU geworden, TI verandert in CHI en het teken voor U is hetzelfde
als WU.
L-klanken bestaan niet in het Katakana; die worden allemaal RU. Zo was
Churchill, een veel gebruikte naam in de oorlogsjaren, TSUCHIRU in het
Katakana.
Voorts hanteerden ze dan nog verzachtingstekens, Nigori genaamd en
” geschreven en een plofte ken, Hanigori geheten en als een ° geschreven.
Zo werd bijvoorbeeld de scherpe klank KA h met een nigori erachter
GA
en HA met een hanigori verandert in PA '£° .
Andere voorbeelden; GO is7w, PI isA° , PO is zT° , DA is h*',
ZAisif"
enBAj0.
De Japanse telegrafisten nu, gebruikten een morse-alfabet,gebaseerd op
het Katakana. Sommige tekens corresponderen met het internationale
alfabet; maar dan ook maar enkele... .

KATAKANA MORSESEIN

KATAKANA MORSESEIN

I
RO
HA
NI
HO
HE
TO
CHI
RI
NU
NIGORI
WO
WA
KA
YO
TA
A
RE
TSU
NE
NA
RA
MU
WU
YA
MA
KE
FU
HONE

N
SA
YE
O
Hl
KI
KO
ME
MI
MO
NO
RU
SE
SI
SO
SU
TE
WE
WI

HANIG ORI

( )
?

Hone werd gebruikt als scheiteken tussen telegramgedeelten. Bij vragen
om herhaling maakten ze daar druk gebruik van om de vijandelijke analisten
het werken moeilijk te maken en, omdat het ook korter was, dachten ze niet
gepeild te kunnen worden.
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Maar ze werden wél gepeild. .. in de oorlog.
De Jappen seinden minstens 20 wpm. Om begin-, sluit- en alle andere
extra tekens bij te kunnen benen, leerden de Geallieerde telegrafisten
van Intelligence allerlei korte krabbels om het allemaal neer te schrijven.
Natuurlijk hadden ze Katanaka kunnen leren, maar dan zou de oorlog
onderhand afgelopen geweest zijn.
Om het nog moeilijker te maken, gebruikten de Jappen de vreemde tekens
ook in de roepnamen van hun schepen en veranderden die dan enkele malen
per dag. Hiermee wilden ze soms voordoen alsof er meer schepen waren,
dan in werkelijkheid.
Maar die vlieger ging natuurlijk niet op.. .
Een geroutineerd marconist hóórde hoe laat het was!
Allerlei kleinigheidjes hielpen hem daarbij. Zo heeft een vliegtuig een
aflopende seintoon, omdat de generator te zwaar belast wordt, terwijl
een vliegdekschip bijvoorbeeld daar geen last van heeft . Andere grote
schepen ook weinig, maar een onderzeeër heeft weer wel een apart geluidje.
Verder het "seinpootje" dat iedere telegrafist eigen is en de militaire
hiërarchie met zijn doorgeef-systeem van ''hoog" naar "laag" verried
kruisers en torpedobootjagers.
De geallieerde staven geloofden hun eigen telegrafisten soms niet. . .
totdat bleek, dat hun conclusies juist waren.
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DE HELIOGRAAF.
Oók uit 1875 stamt de Heliograaf.. ..
De naam zegt het al; door middel van zonnestralen bracht men berichten
over tot een maximum afstand van toch zo’n 25 kilometer. Onder gunstige
omstandigheden althans én
als de zon scheen!
Om de heliograaf effectief te gebruiken was, behalve zonlicht,
geroutineerd personeel nodig. Dus toch ook weer vonkenboeren.
Teneinde de teruggekaatste zonnestralen steeds in een bepaalde richting
te sturen, moesten de spiegels steeds worden bijgeregeld, wat een tijdrovend
en lastig karwei was.
Maar het werkte wel.
In het midden van de seinspiegel (h) is een ronde opening uitgespaard van
plus minus 2 millimeter, waardoor de telegrafist keek om de juiste richting
naar de tegenpost vast te stellen.
In de ruststand viel de vlek van het zonlicht op het onderste kruispunt van
de richtarm.
Werd dan de sleutel neergedrukt, dan viel de 'zonnevlek’ precies op het
bovenste kruispunt, wat tegelijkertijd richtpunt was.
Wanneer de zonnestand te laag werd om een gedegen lichtbundel te krijgen
werd gebruik gemaakt van de richtspiegel (i), die er voor diende om het
zonlicht te bundelen en naar de seinspiegel te sturen.
Geseind werd door het morsealfabet te spelen op de kraag van de koker (f).
In die tijd is er toch nog een goed gebruik gemaakt van deze telegraaf,
maar, onnodig te zeggen eigenlijk, praktisch uitsluitend voor militaire doel
einden
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OM TE SNAPPEN...
In het grijze verleden, dat wil zeggen een beetje grijzend aan de slapen
(1875), leefde er in Edinburg een zekere Dr. Russell, die anatomie doceerde
aan de daar gevestigde universiteit. Hier is weer zo’n geval van een man
die beroepshalve niets met techniek uitstaande had en toch op dat terrein
zijn gedachten liet gaan. Het is tevens voor de zoveelste maal, dat telegrafie
blijkt te correlleren met de schone kunsten, want wat doet Dr. Russell?
Op een bijeenkomst van de ”Scottish Society of Arts" houdt Dr. Russell
een lezing over "The Telegraphic Alphabet as a branch of Technical
Education in Primary Schools".
In de loop van zijn opmerkingen legde de Doctor uit, hoe de structuur en
de gebruiksmogelijkheid van het morse was. Hij bepleitte de invoering van
dit alfabet als leervak op legere scholen en meer speciaal op die, welke
aan de kust gelegen waren.
Hij vervolgde zijn lezing met het opsommen van enkele grote voordelen,
die dit met zich mee zou brengen. Enkele voordelen noemde hij: de uiter
ste eenvoud van dit alfabet; het gemak waarmee het aan kinderen kon worden
geleerd; dat het een hulpmiddel was om een functie te verwerven bij de
Posterijen en de Koopvaardij; dat het al over de gehele wereld bekend was
bij de deskundigen en dat het gebruikt kon worden met of zonder apparatuur een voordeel, dat geen enkel ander verbindingsmiddel had - ; dat er geen
grote uitgaven aan verbonden waren, dat het een goed alfabet was voor
blinden; dat het het gevoel voor tijd en ritme ontwikkelde en dat het belang
rijk was in verband met vuurtorens.
Dr. Russell beweerde verder, dat het morse-alfabet al was ingevoerd met
opmerkelijk succes op de "Kilmodan Free Church School" en de "South Hall
Public School".
Tezelfdertijd ongeveer lezen we dat er in de straten van New York voor
25 cent een "Snapper Telegraphic Sounder" verkrijgbaar was, die de
instructie en practijkoefeningen in morse aanmerkelijk zou vergemakkelijken.
Het ding bestond uit een stukje bandstaal, aan één kant gemonteerd in een
metalen blokje, in het midden ingekerfd en aan het andere eind voorzien van
een koperen punt. Door deze veer in te drukken bracht men een doordringend
knappend geluid voort, min of meer identiek aan de magnetische sounder.
Met behulp van deze "pocket sounder" konden twee geoefende kenners
zelfs een gesprek voeren.
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MORSE IN W. O. 2.

Dat de telegrafie, van welke aard dan ook, een uitermate krijgshaftig
verleden heeft, en ook nu nog Mars op vele manieren trouw dient, moet
nu zo langzamerhand wel duidelijk geworden zijn.
Er zijn zelfs boeken over geschreven en uitspraken van grote mannen
getuigen van hun waardering voor zo’n verbindingsmiddel.
Vanzelfsprekend was het een Duitser, die in 1795, een boekje liet
verschijnen: "Signalkunst für Armeen als ein Beitrag zur Kriegskunst”.
De Fransen zijn niet zo schrijverig, maar maakten er daarom niet
minder gebruik van bij hun veldtochten over de Rijn. In Holland hadden
ze, na de inlijving, een verbinding met de meer genoemde manden,
lantaarns en blokken op de afgeknotte kerktorens van de Westerkerk
in Amsterdam via Langeraar, Waddinxveen, Nieuwerkerk, Rotterdam,
Klaaswaal, Willemstad, Standaardbuiten, Steenbergen en Bergen op
Zoom naar het hoofdkwartier van Maarschalk Dumonceau in Ossendrecht.
Dat was zo omstreeks 1809.
De Hollanders zelf gaven ook blijk van hun appreciatie en nog wel in
de eerbiedwaardige hallen van de volksvertegenwoordiging op 30 juli 1799.
"dappere vrijheidsstrijders, geholpen door vindingrijk vernuft,
door nutte Telegraaph, toegepast gebruik des Lichtbols, <3e
overvloedigste salpeter schepping en de schranderst doordachte
kr i j g s on tw erp en "
Nog tijdens de opstand der Belgen werden optische telegrafen gebruikt
en dat de bedoeling bijna uitsluitend in het militaire vlak lag blijkt wel
uit de stipulatie bij de toestemming om tot electrische telegrafen over
te gaan, dat in oorlogstijd de telegrafen onder het onmiddellijk beheer
van Marine en Oorlog zouden worden gesteld.
hi de eerste wereldoorlog stelde de Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht voor het eerst een radio-luisterdienst in en beval een draadloze
verbinding met Londen, aangezien hij vreesde, dat de kabel naar de
Britse hoofdstad door de oorlogshandelingen wel eens zou kunnen uitvallen,
en dat zou een ramp hebben betekend voor de zo noodzakelijke verbinding
met de koloniën. De radio-link kwam er, maar de kabel bleef intact en
het was eerst in 1919 dat de verbinding in dienst ging wegens een storing
op de kabel.
De tweede wereldbrand was voor de internationale civiele radiover
bindingen een enorme opdoffer. In Nederland werd op 15 mei 1940 het
internationaal telegramverkeer op last van de bezetter gestaakt. Het
verzoek van Nederland aan Indië op 15 juni daaraanvolgende, een radio
verbinding voor zakenverkeer te openen, werd door Indië botweg afgewezen.
Indië wenste geen zaken te doen met een bezet Nederland, iets wat nogal
voor de hand lag.
279

Anders lag het met de militaire radioverbindingen.. ..
In de meest verwoestende en verbitterde van alle oorlogen werd de radio
tot zo'n ontstellend geraffineerd verbindingsmiddel, dat morse wel nooit
meer een dergelijke bloeiperiode zal beleven.
Iedere zichzelf respecterende natie (en welke natie respecteert zichzelf
niet?) bezat een inlichtingendienst, die naast de normale verbindingen voor
de militaire eenheden, over een eigen radio-afdeling beschikte. En of die
nu gerangschikt was onder de Intelligence Service, S.O.E. , Deuxième
Bureau, C.I. A. of Abwehr; ze probeerden allemaal de tegenstander zijn
geheimen te ontfutselen, valse berichten te injecteren en de verbindingen
van de vijand te storen. Ze boekten geweldige successen, leden nederlagen,
waren geslepen en pasten trucs toe of begingen stommiteiten of maakten
fatale blunders. Aan beide zijden van de frontlinies.
Als Giskes zijn Nordpol-spiel verhaalt, komt er iets anders uit de bus,
dan wanneer Schreieder het Englandspiel uit de wikkels tracht te halen of
wanneer de Engelsen dat doen.
De Russische lezing over de zaak van de Rote Kapelle wijkt duidelijk af
van die van de Abwehr.
Spaarzaam is de berichtendienst van ieder land met gegevens over de
spionage-activiteiten, die ze zelf initiëren; de meeste acties of gebeurtenis
sen worden niet op papier vastgelegd of bij dreigende nederlaag vernietigd.
Daarnevens zijn de kluizen van de victorie-bevechters hermetisch gesloten.
Alleen in het Duitse geval ligt de situatie iets verschillend. De over
rompelend snelle opmars van de geallieerden in 1945 liet de Germanen soms
zelfs geen tijd hun archieven aan het vuur prijs te geven en de documentatie
is dan ook in hoofdzaak naar de Verenigde Staten verscheept.
Weliswaar zijn die archieven, na de oorlog, toen de atmosfeer met de
Duitsers begon te verbeteren, naar de Heimat teruggestuurd, maar niet,
dan nadat de fotocopieermachine overuren had gemaakt.
Voor de rest moeten we terugvallen op persoonlijke waarnemingen, die
misschien minder authentiek of objectief, maar in ieder geval interessanter
zijn en doortrokken van het menselijk aspect.
Vanzelfsprekend zagen deze mensen het door hun eigen, dikwijls natio
nalistisch getinte bril; een Duitse, Franse of Russische bril, maar we
zouden met Pontius Pilatus uit kunnen roepen: "Wat is Waarheid?"
In Duitsland was Canaris sinds 1934 bezig zijn Abwehr op te bouwen.
Wat de radiodienst betrof was het deze, ongetwijfeld erg intelligente,
Admiraal van den beginne af aan duidelijk, dat het in een vooronderstelde
oorlogstoestand hoofdzakelijk op lange-afstands-verbindingen aan
zou komen; met als gevolg, dat hij een gedegen opleiding voor zijn
telegrafisten decreteerde en speciale, op het agentenwerk gerichte
apparatuur liet ontwikkelen. Kleine, onopvallende, voor die tijd technisch
uitgekiende apparaten, verpakt in een koffer.
AFU’s. Agenten-Funk-gerate. Vermogen zo'n 20 tot 80 watts.
Om met deze agenten, die wel zeker onder zeer moeilijke omstandigheden
zouden moeten werken, een redelijke verbinding mogelijk te maken, was
een superbe thuisbasis eerste vereiste en dus liet Canaris in een van de
voorsteden van Hamburg een radiostation bouwen, dat aan alle eisen zou
moeten voldoen.
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In 24-uursdiensten zaten de "Funkers" in hun bunkers de frequentiebanden
af te speuren naar de zwakke signaaltjes van de agenten, terwijl ze hun, in
een andere bunker opgestelde zenders, op afstand bedienden. Dit was een
zenuwslopende zaak. Vaak wisten ze niet eens, wanneer de in Europa of
elders uitgezonden agent voor de eerste keer in de lucht zou komen en der
halve was onafgebroken concentratie vereist.
Als het eerste zwakke signaaltje gehoord was gaf dit dan ook dikwijls
aanleiding tot een biertje of een "schnapps". "Grundlich" werden die
zwakke signaaltjes op de band opgenomen en op zijn eigenaardigheden onder
zocht. De Duitsers kenden iedere schijnbaar onbetekende afwijking in het
schrift van hun "Funkers", die daarin niets verschilden van hun collegae
op andere plaatsen ter wereld. Zo wisten ze, als grafologen door middel
van het handschrift, de authenticiteit te bewijzen en in vele gevallen mis
leiding te voorkomen.
Polen, 1939.
Ver te voren al stonden de Duitsers gereed om met de oprukkende troepen
spitsen de telegrafisten mee te sturen om de eerste meldingen en informaties
over de toestand van de Poolse legers naar de Heimat te sleutelen. Doch eer
het zo ver was, hadden de Duitse spionnen in Polen hun werk zó grondig
verricht en was zó ontstellend veel informatie binnengekomen, dat het op
treden van de Abwehr praktisch gesproken overbodig was geworden. De
Duitse legerleiding was al volkomen op de hoogte en de telegrafisten waren
dan ook van weinig nut.

Geheel anders lag de zaak in Scandinavië.
Ook hier was al in de tijden van spanning, die aan de werkelijke krijgshande
lingen vooraf gingen, de Scandinavische havens geihfiltreerd met spionnen,
die in dagelijkse verbinding stonden met Duitsland.
Vanuit de havens Bergen, Stavanger, Christiansand, Oslo, Gotenburg
en Skagen speelden ze hun inlichtingen over de vlootbewegingen door naar
de Abwehr in Hamburg. Toen de U-boten nog niet zo talrijk waren heeft
het 10e Fliegerkorps uit Hamburg vele voor Engeland bestemde schepen
dan ook met akelige, verontrustende precisie in de grond kunnen boren.
Bij de voorbereidingen tot de inval in Noorwegen werden handelsschepen
ingeschakeld, die omstreeks April 1940 de Noorse havens zouden aandoen.
Aangenomen mocht worden, dat de Noorse authoriteiten bij een vijande
lijke aanval onmiddellijk de zenders aan boord van de in Noorse havens
liggende schepen zouden verzegelen of in beslag nemen. Om toch inlichtingen
te verkrijgen over de eerste toestanden aan de zuidkust van Noorwegen
werden aan deze schepen extra telegrafisten en zenders meegegeven:
AFU-sender
Zo lag op de dag, dat de aanval op Noorwegen en Denemarken begon de
Duitse "Vidar" in de haven van Oslo.
Toen de eerste eskaders van de Luftwaffe op het Oslose vliegveld geland
waren, verscheen op de "Vidar" een man, die zich als verbindingsofficier
voorstelde en gelijk vroeg: "Hebt U een AFU-apparaat aan boord?"
Op het bevestigend antwoord nam hij direct de leiding over en binnen een
paar minuten had hij verbinding met Hamburg. In de daarop volgende uren
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joeg hij de ene melding na de andere de lucht in over de landing van de
Duitse vliegtuigen en over de inlichtingendiensten van de Noren. Die
meldingen gingen vanuit Hamburg rechtstreeks naar het hoofdkwartier
van de Fllhrer. Door de verkregen routine, duurde zo'n berichtenoverbrenging in de namiddag, van de "Vidar" naar "Fllhrer Hauptkwartier"
slechts 7 minuten 1
Bij de voorbereidingen voor de veldtocht in het Westen is, behoudens de
normale legerverbindingen, weinig gebruik gemaakt van de radiotelegrafie.
In de meeste gevallen was het eenvoudiger om koeriers te gebruiken.
Wel is er nog een tijd lang contact gezocht met Ierland, met de I.R. A.
en een draadloze verbinding met Duitsland stond op het verlanglijstje.
Een verbindingsman sprong met een AFU-sender boven Ierland uit zijn
vliegtuig, maar hij kwam zo ongelukkig terecht, dat zijn AFU-koffertje
vernield werd en hij zelfs slechts op het nippertje kon ontsnappen aan
arrestatie door de Engelsen, omdat hij net in Noord-Ierland was terecht
gekomen. Later bleek overigens ook, dat de Ieren wèl anti-Engels waren,
maar daarom nog niet persé pro-Duits en het gehele ondernemen is op
niets uitgelopen.

Toen de "blitz" in het Westen beëindigd was en de operaties voor
"Zeeleeuw" begonnen lag al meteen het zwaartepunt van de Duitse
inlichtingendienst op de radioverbindingen met agenten in Engeland.
Tot het laatste toe had Adolf geprobeerd met Engeland op goede voet te
blijven en de Engelsen niet te provoceren. Eerst in 1936 werd de "dienst"
op Engeland schoorvoetend en op kleine schaal vrijgegeven, maar na de
oorlogsverklaring was die terughoudendheid niet meer nodig en kon de
Abwehr zijn gang gaan.
Inlichtingen over de toestanden aan de Engelse kust, die in aanmerking
zou komen voor een opmars van de Duitse troepen werden over het Kanaal
naar Frankrijk geseind, maar toen in de herfst van 1940 "Zeeleeuw werd
afgelast, werden de Funkers aan de Engelse kust teruggetrokken op
Brest.
Omgekeerd gebeurde natuurlijk precies hetzelfde. . .
Engelse agenten werden midden op zee met zenders overgezet op Franse
vissersvaartuigen. Deze agenten werden hoofdzakelijk van informatie voor
zien over de Duitse troepen door het militante deel van de gedemobiliseerde
Franse soldaten.
De gehele oorlog door hebben telegrafiezenders in het bezette en onbezette
deel van Frankrijk hun werk gedaan; doorspelen van inlichtingen naar
Engeland en planningen van sabotage-activiteiten vanuit Engeland opvangen
en doorgeven naar de "Maquis".
De dropping en van agenten boven Frankrijk groeide de Duitsers in de
aanvang boven het hoofd. Was het aanvankelijk zo, dat de agenten bijna
alle medewerkers kenden, later kenden de meeste telegrafisten hun eigen
"baas" zelfs niet eens, waardoor de arrestatie van een 'zendeling’ weinig
effect voor de Duitsers sorteerde, omdat men hun verbindingen niet kende.
Om de contra-spionage te ondersteunen, zette men peilwagens in, die
de globale positie van zo'n geheime zender moest vaststellen. Zo'n wagen
was als peilwagen niet te herkennen. Burger inzittenden en een civiel
registratienummer onderscheidden deze wagens in niets van de normale
voertuigen.
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De nabij-peilers werden eerst ingezet, als de aanwezigheid van een
clandestiene zender in een bepaald regio was aangetoond. Vooral in de
dichtst-bewoonde gebieden was zo'n nabij-peilei’ bittere noodzaak voor
de Duitsers; in etagewoningen moest men zelfs per etage vaststellen,
waar de zender werd bespeeld.
En met de technische peiling was de zaak nog niet geklaard. Het 'in
dringen' in een vijandelijk radionet was de grote opzet. De arrestatie
van de telegrafist was slechts het begin... .
Pas in 1942 gelukte het de Duitsers in Frankrijk voor de eerste maal zo'n
afgeworpen telegrafist te bewegen om met zijn zender en zijn codes verder
te werken en berichten door te spelen, die nu echter door de Duitsers
werden opgesteld.
Het is om de drommel niet eenvoudig zo'n "spel" aan de gang te houden,
want het is niet alleen maar nodig in te gaan op vragen van de tegenstander;
ook niet alleen het doorgeven van valse berichten, maar alle meldingen
moeten een mengeling zijn van verdichtsel en waarheid om geen argwaan
te wekken en buiten dat moesten er soms zelfs sabotage-daden gepleegd
worden, zonder al te veel schade en het laten voorkomen, alsof dit het
werk van de ondergrondse verzetsbeweging was. Het doorgeven van
dergelijke berichten gaf de telegrafist, die overgelopen was, weer een
beetje meer het cachet van echtheid.
Maandenlang werd de Intelligence Service voorgespiegeld, dat er verzets
groepen overvallen pleegden op Duitsers en Duitse instellingen, bruggen
opbliezen en spoorwegen vernielden, terwijl er in werkelijkheid niets, of
heel weinig gebeurde.
Door zulke onware en echte gebeurtenissen door elkaar te mengen en
valse berichten in de Franse pers te laten verschijnen kreeg de radio
verbinding met Engeland steeds meer het vertrouwen.
Volgens Duitse opgave lukte het hun in 1 jaar tijd tijdens de oorlog
80 telegrafisten met hun zenders te grijpen en werkten ze met 5 'teruggespeelde-'zenders op Engeland. Er waren toen in bezet Frankrijk slechts
6 nog niet gelokaliseerde ondergrondse zenders.
Gelijk opgaande met de toename van het aantal vijanden van de
Duitsers begon het voor de Abwehr steeds moeilijker te worden hun
agenten met de AFU-gerhte naar ver verwijderde streken over te brengen.
Met onder valse vlag varende privé-jachten werden agenten afgezet in
Zuid-Afrika.
In Sjanghai, met haar sterk gemêleerde bevolking waren kortegolfzenders opgericht, die de Engelse vlootbewegingen in de Stille Oceaan
observeerden en de U-boten op het spoor zetten. Deze U-boten, die van
wege hun te geringe aktie-radius niet vanuit Duitsland of Frankrijk
konden opereren, werden geravitailleerd vanuit de Russische havens,
zolang de Duits-Russische verhouding nog van vriendelijke aard was.
Na Pearl Harbour werd de dienst in Sjanghai opgeheven. De Jappen hadden
de jacht op de Britten overgenomen.
Maar de meest ruchtbaar geworden episoden uit de geschiedenis van de
Abwehr speelden in Europa.
De ”Rote Kapelle", het Russische spionage-net, dat over Europa lag
uitgespreid en de veel opspraak veroorzakende mysterie van het
"Englandspiel", een affaire, waarover ook nu nog niet alles duidelijk is....
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In die onwaarachtige vreemde, schimmige tijd, die ik me nog herinner;
de tijd, waarin de mensen elkaar nog kenden, de hartstochten hoog oplaai
den, de armoe rondsloop in de huizen; het verlangen naar weleer menigeen
bekroop; de geestelijk minder-bedeelde mens als een draaitol stond in
de "Umbruch der Zeiten"; afgedaan werd met het oude en men huiverig
stond tegenover het nieuwe; de glad-gestreken, gekamde, mooi-pratende
huichelaar het won van de vent met klauwen als hamers, maar o zo eerlijk;
in die tijd, veel is er niet veranderd, gebeurde het eens....
Majoor Herman J. Giskes, een van de vooruitgeschoven pionnen van Canaris'
schaakspel, Hoofd van de 'Abwehrstelle' Nederland van de Abwehr IIIF(Abwehr Fremder Dienste) reed door Scheveningen.
Het was winter 1941 en, zoals winters toen nog konden zijn, bitter koud.
Hij had die avond de schouwburg bezocht en afwezig de "Butterfly" over
zich heen laten gaan. Zijn gedachten waren er niet bij geweest; zijn hoofd
was vol van maar één woord: Verbinding ’ Verbinding met dat vermaledijde
eiland aan de andere kant van de Noordzee met wier beroemde geheime
dienst hij, op last van Adolf, de degens zou moeten kruisen. De verbinding,
waarop men in Berlijn steeds meer begon aan te dringen om de snel
toenemende sabotage- en spionageactiviteiten van de Britten op het continent
in te dammen en zo mogelijk uit te roeien. Indringen in de radioverbindingen
tussen de S. O. E. (Secret Operations Fxecutive) en de agenten in de door
Duitsland bezette gebieden, om zo de organisatie van binnen uit te onder
mijnen en uiteindelijk op te rollen. Dat zou geen kinderspel zijn en moest
worden voorbehouden aan specialisten.
De grote moeilijkheid was, dat, zoals zovele organisaties in HitlerDuitsland ook de Abwehr een medestrever had in de dienst van Himmler’s
RSHA, het Reichs Sicherheits Haupt Ambt, dat er op uit was de macht ook
op het terrein van de contra-spionage aan zich te trekken en niets ongedaan
liet om Canaris en zijn dienst bij de "almachtige" in Berlijn in discrediet
te brengen. De Sicherheitspolizei, kortweg SIPO, was een van de afdelingen
van de RSHA, waarmee de Abwehr in Nederland voortdurend overhoop lag.
Een van de geslepen Siplo-functionarissen, Schreieder, had weinig op met
de plannetjes van Giskes en voelde meer voor het spectaculaire arresteren
van agenten, dan het stille, onopvallende terugspelen van in beslag genomen
geheime zenders. Een wijd en zijd rond-gebazuinde arrestatie van een
sabotage-groep was in Engeland onmiddellijk duidelijk en duidelijkheid was
wel het minste, wat Giskes in Engeland wenste.
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Maar nu was dan door ’hogerhand’ de Sipo in Nederland te verstaan
gegeven, dat een betere samenwerking met de Abwehr gewenst was,
omdat de illegale radio-actviteit hun, mede nog door de campagne in
Rusland, boven het hoofd begon te groeien en ze wilden de Abwehr een
kans geven.
Dit had Schreieder een beetje doen bijdraaien en afspraak was nu,
dat de Sipo wel de arrestaties zou verrichten, maar Giskes de onder
vragingen zou leiden en de arrestanten ter beschikking zouden blijven
van de Abwehr, zo lang dat nodig was.
Het wachten was nu op het lokaliseren van zo'n op Engeland werkende
geheime zender.
Zorgvuldig had Majoor Giskes, toen hij zijn Dienststelle overnam, het
mes gehanteerd en de organisatie gezuiverd van onbekwaam personeel en
geroutineerde salaris-opstrijkers. In de plaats daarvan had hij bekende,
deskundige en enthousiaste mensen laten komen en nu beschikte hij over
een toegewijd stel mensen en kon hij rekenen op een uitermate bekwame
’Funkpeiltruppe', van wie hij veel verwachtte voor de eerste zet bij het te
beginnen schaakspel.
Maar hij had niets om mee te beginnen. .. geen enkel contact.

Wanneer hij de volgende morgen op zijn bureau komt, wordt hem door
zijn assistent Wurr een rapport voorgelegd, dat tussen de omvangrijke
stapel dienstcorrespondentie zat. Een rapport van ’Unteroffizier' Willi
Kup, meestal Willi genoemd, waarin de rapporteur zegt iemand te hebben
ontmoet, die zich Ridderhof noemt, die op zijn beurt weer beweerde in
verbinding te staan met een Nederlandse reserve-officier en door hem
misschien achter de verblijfplaats te kunnen komen van twee door Engeland
gedropte agenten.
Ridderhof had dringend geld nodig en was op toespelingen van Willi,
dat de Duitsers waarschijnlijk wel goed wilden betalen voor dat soort
informaties, onmiddellijk geïnteresseerd en beloofde zijn best te doen
om meer te weten te komen.
Giskes besefte direct, dat hier een kleine kans lag om binnen te
dringen in de vijandelijke agentenkring en wilde geen gelegenheid onbenut
laten. Hij gaf opdracht de man Ridderhof verder te cultiveren op het spoor.
Willi werd opgedragen Ridderhof geen andere baantjes te laten opknappen,
maar uitsluitend achter de agenten aan te sturen.
In een eerste melding van Ridderhof, die van Giskes het nummer F2087
en de schuilnaam ’Georg’ had gekregen, beweert hij, dat de agenten in den
Haag de beschikking hebben over een zender.
Nu begon het pas interessant te worden en onmiddelijk gingen telegram
men uit naar Berlijn met het verzoek om aan het radioverkeer tussen
Holland en Engeland bijzondere aandacht te schenken. De Funkbeobachtungsstelle in den Haag onder leiding van luitenant Heinrich had zes man
speciaal ingezet om een 24-uurs luisterwacht mogelijk te maken.
Maar er gebeurde niets...
Willi Kup kon geen verdere vorderingen van F2087 melden, maar hij ver
zekerde, dat Ridderhof het vertrouwen zou kunnen winnen van de Kapitein
in den Haag, al moest dat dan ook langzaam en zorgvuldig geschieden.
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Tien dagen waren er inmiddels verlopen en Heinrich meldde aan Giskes
dat er van enig radioverkeer met Engeland uit den Haag geen sprake was.
In het begin van december rapporteerde Willi echter weer, dat een grote
illegale organisatie bewapend en geoefend werd, die geschikte terreinen
zou zoeken voor het droppen van het materiaal en de mensen. De tijden
van het droppen zou met Londen worden afgesproken. Maar Giskes was
teleurgesteld door de berichten van Heinrich en schreef kortaangebonden
in het rapport:
"Gehen Sie zum Nordpol mit diesen Ge schichten’’.
Hij was er van overtuigd, dat F2087 blufte, omdat er van radioverkeer
niets was bespeurd. Zelfs de geruchten uit Berlijn over de ontwikkeling
van nieuwe ultra-kortegolfzenders konden hem niet overtuigen.
Onderofficier Kup had zwijgend maar wel gepikeerd kennis genomen van
de kanttekening van zijn chef en het was hem dan ook vergeven, dat hij
drie dagen later met een rapport bij Giskes stond en met een geamuseerde
grijns op zijn gezicht liet lezen .
"Betreft Nordpol"
Bron F2087.
........ Kapitein van den Berg is met F2087 overeengekomen, dat
deze het transport van het te droppen materiaal zal verzorgen.
Droppings zullen nog wel even op zich laten wachten, aangezien
de zender van de groep defect is. ...
Zo! Dus dét was de oorzaak van het ontbreken van radio-verkeer!
Vanaf die dag kreeg de hele affaire de naam "Nordpolspiel".
Het kwam er nu op aan de 'heer' Ridderhof in de verzetsorganisatie
steeds verder in te voeren, zonder dat de Duitsers ingrepen.
Weer verstreken er dagen zonder dat er van radioverkeer iets gemerkt
werd.
In de tweede helft van januari 1942 kwam eindelijk F2087 opdraven met de
mededeling, dat een spionagegroep in den Haag geformeerd was en dat
de berichten via de inmiddels gerepareerde zender naar Engeland zouden
worden verzonden. En inderdaad werd een paar dagen later een zender
opgemerkt met het roep te ken RLS, die werkte met een zender UBL in
Engeland.
Luitenant Heinrich trachtte zo veel mogelijk informatie te destilleren
uit de berichtgeving; zoals wijze van seinen, zendplan, frequenties en
de gebruikte code. De peilingen wezen uit, dat de zender in den Haag
moest zitten en dus kennelijk behoorde bij de groep van den Berg.
Kruispeilingen van UBL wezen een plaats ten noorden van Londen aan.
Via Ridderhof werden valse berichten de verzetsgroep binnengesmokkeld,
die prompt werden overgeseind, wat het breken van de code aanzienlijk
vergemakkelijkte. Zo behelsde een van de berichten de mededeling, dat
de kruisei’ "Prinz Eugen" in Schiedam ter reparatie lag. Deze eenvoudige
informatie zou van groot belang blijken bij de verdere ontwikkeling van
het "spel".
De organisatie van de radiodienst in Engeland voor het contact met de
agenten op het continent droeg nu niet bepaald het karakter van een
deskundige, specialistische dienst, die men van de gerenommeerde
Engelsen op dat gebied mocht verwachten. Het gebruik van slechts een
paar frequenties voor zo'n uitgebreid verkeer en de opvallende manier
van roepnaam wisselen bijvoorbeeld, maakte het de Duitsers echt niet
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moeilijk om reeds bij de eerste tekens de zender te identificeren.
Maar Giskes liet de Haagse groep rustig doorwerken en was van plan
de eerste dropping van sabotagemateriaal rustig te laten verlopen, daarbij
echter wel Ridderhof en het materiaal in de gaten houdend. -Eenmaal zou men
toch toe moeten slaan en dan was het wel belangrijk, dat men wist waar het
materiaal te vinden was.
Majoor Giskes was op het spoor van het zendadres van de marconist van
RLS en bespeurde eindelijk de mogelijkheid om de zender terug te gaan
spelen, waarnaar hij al die maanden had uitgezien.
Na de eerste dropping, die onder toezicht van de Duitsers rustig en
"geslaagd” verliep nam het radioverkeer tussen RLS en UBL sterk toe
en zodoende was Luitenant Heinrich al gauw in staat met zekerheid de
plaats van de zender aan te wijzen.
Giskes oordeelde de tijd voor de overval op de geheime zender, maar
vooral op de telegrafist gekomen

Het was erg koud in de kamer van de familie Teller in de Fahrenheitstraat, waar de marconist Lauwers de RLS-zender had staan voor zijn
dagelijks verkeer met Engeland. De gordijnen waren gesloten om het
oplichten van het afstemlampje in de zendspoel te verbergen voor voorbij
gangers. Naast de zender lagen drie gecodeerde berichten, die verzonden
moesten worden en Lauwers wachtte, gespannen op zijn horloge kijkend,
op het tijdstip van 18 uur 30, waarop Engeland gereed zou zijn voor ont
vangst. Maar het zou die avond van de 6e maart 1942 niet meer zo ver
komen... .
Plotseling komt Luitenant Teller binnen vallen met de mededeling,
dat om de hoek van de Fahrenheitstraat overvalwagens stonden.
Vanaf het begin had Lauwers met de mogelijkheid rekening gehouden
uitgepeild te worden. Om dat zoveel mogelijk tegen te gaan was een regel
matige adresverandering gewenst, maar alleen in de Fahrenheitstraat
bij de familie Teller beschikte hij over een redelijke goede antenne voor
de verbinding met Engeland en zodoende was hij genoodzaakt daar steeds
weer terug te keren.
Maar toch verraste de overal hem, alhoewel hij de aanwezigheid van
de wagens nog niet direct gevaarlijk inzag. Misschien wisten ze nog niet
precies uit welk huis gezonden werd en had hij nog tijd om te verdwijnen.
Rustig pratend met de heer des huizes, de Luitenant Teller, verliet
Lauwers het pand. De drie codeberichten had hij bij zich gestoken en
mevrouw Teller zou bij een huiszoeking het koffertje met de zender in de
tuin werpen.
Niets leek er op, dat ze waren opgemerkt.
Hij was echter nog maar een paar honderd meter ver gekomen, en waanden
zich reeds half en half veilig, toen met grote snelheid twee auto’s achterop
kwamen, waaruit met revolvers zwaaiende Duitsers op hem en Teller
af sprongen.
Uiteraard vonden ze bij fouillering de codeberichten, die Lauwers beter
had geacht mee te nemen
Hij werd gevankelijk teruggevoerd naar het huis van de familie Teller;
de heer Teller zelf werd afzonderlijk weggebracht. In de Fahrenheitstraat
waren de Duitsers inmiddels bezig de gevonden zender te bestuderen en
de flat grondig uit te kammen. Ze vonden er ook het zendplan en Heinrich
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van de Funkbeobachtung had reeds gezien, dat de volgende zendbeurt de
eerstkomende zondag zou zijn....
In het begin maakten de Duitsers het de marconist niet bijzonder lastig.
Hij werd vriendelijk en geruststellend toegesproken en Lauwers bleek op
zijn beurt bijzonder mededeelzaam. Dat schreven de Duitsers op rekening
van hun taktiek, maar ze wisten niet, dat Lauwers deze werkwijze was
voorgeschreven in Engeland, om zodoende vertrouwen te wekken.
Er was hem ook verteld, dat de Duitsers zijn hulp zouden inroepen om de
zender terug te spelen, wat hij gerust kon doen, mits hij kon laten merken,
dat hij gearresteerd was. Om dat te bereiken was er een zogenaamde
"security check" ingevoerd; het opzettelijk maken van vooraf overeengeko
men fouten in ieder bericht, dat over de geheime zender verzonden zou
worden. Het ontbreken van die fouten zou de SOE dan opvatten als een
teken, dat de marconist voor de Duitsers seinde, waarop zij op htin beurt
de zender weer tegen de Duitsers» zouden proberen uit te spelen. Evenmin
vertelde Lauwers, dat hij geparachuteerd was, want hij en zijn vriend
Thijs Taconis hadden hun parachutes op dezelfde plaats begraven, waar
door de Duitsers bij het opgraven zouden weten, dat er nog een man vrij
rond liep. Hij vertelde dus met een motortorpedoboot op de kust aan land
te zijn gezet.
Dit was allemaal overbodig, al kon Lauwers dat niet weten, want over
Taconis en de kapitein van den Berg was reeds zó veel bekend bij Giskes,
dat ze kort na het liquideren van RLS eveneens werden gearresteerd.
Luitenant Heinrich vertelde Lauwers, tijdens een van de verhoren,
dat hij ook wel zonder zijn medewerking de zender zou kunnen terugspelen,
maar hij wilde hem graag in de gelegenheid stellen zijn nek te redden,
door zelf zijn code vrij te geven. Hij had hem immers al zo goed als
gebroken!
Om niet al te toeschietelijk te lijken, zei Lauwers te willen meewerken,
als Heinrich bewees, dat hij de code al kende. Tot zijn grote verbazing
ging Heinrich hiermee accoord en liep naar de tafel, waarop de drie
bewuste codeberichten lagen. Gedurende een aantal minuten bestudeerde
hij deze en keek toen triomfantelijk naar Lauwers:
"Also, der "Prinz Eugen" liegt in Schiedam!"
Lauwers was met stomheid geslagen! Dit bracht hem er toe zijn belofte
gestand te doen en zijn medewerking toe te zeggen; iets waartoe reeds
in Engeland in zo'n situatie toestemming was gegeven, maar wat op de
Duitsers een indruk van bereidwilligheid maakte. Na zogenaamd lang aan
dringen zou dan Lauwers de sleutel voor de Duitsers gaan hanteren!
Hierdoor zou hij de gelegenheid krijgen de MID, de Militaire Inlichtingen
dienst bij de SOE te informeren over zijn arrestatie door middel van zijn
security-check.
Om te beginnen zou hij eerst de op hem gevonden drie codeberichten
moeten verzenden, waarin nog wèl de security-check verwerkt was,
maar alle verder te verzenden meldingen zouden door het ontbreken
daarvan in Engeland uitschreeuwen, dat hij gevangen was!
Na de uitzending van de eerste drie berichten had hij een onderhoud
met Majoor Giskes over zijn verdere medewerking. Groot was zijn ont
steltenis, toen hij na afloop van dit gesprek de kamer wilde verlaten en
Giskes hem plotseling vroeg:
"Und welchen Fehler machen Sie?"
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Er was hem tijdens zijn opleiding verteld de vijand nooit te onderschatten
en dat een vakman van de Abwehr een soort security-check veronder
stelde was niet zo vreemd; maar uit de vraag van Giskes bleek, dat hij
tevens wist, dat die check bestond uit het opzettelijk maken van fouten
in de uit te zenden berichten. Maar niet alleen dat’ Nu kon Giskes ook
weten op welke wijze de fouten werden aangebracht, want hij beschikte
immers over de eerste drie berichten met een correcte security-check!
Nu vervloekte Lauwers zijn besluit om bij de overval op zijn zender
de berichten in zijn zak te steken. Alles scheen verloren, wat nu?
Alvorens nog verder met de Abwehr in zee te gaan had Lauwers aan Giskes
24 uur bedenktijd gevraagd en die kon hij nu goed gebruiken om de situatie
opnieuw te overdenken.
Na een paar uur meende Lauwers inderdaad een oplossing te zien om
de Duitsers alsnog om de tuin te leiden. De met Londen afgesproken check
bestond voor Lauwers daaruit, dat hij de 16e letter uit een bericht of een
veelvoud daarvan, fout moest seinen. Dat 16 was gebaseerd op zijn
agentennummer 1672, waarvan de som van de cijfers 16 was. Een opvallen
de fout, dus niet een I in een S of een L in een R, want daarvan verschilden
de morsesymbolen te weinig. Nee, een O in een T of een E in een M bijvoor
beeld, zodat de fout niet zou kunnen ontstaan door een slordigheid bij het
seinen. En hier kwam het toeval Lauwers te hulp ’
In twee van de drie op hem gevonden telegrammen kwam de fout toevallig
voor in het in zulke berichten veel gebruikte woordje "stop". Hij zou nu
tegenover Giskes doen uitkomen, alsof zijn security-check bestond uit het
maken van een fout in dit woordje. De afwijking in het derde bericht zou
hij verklaren als een vercijferfout van zijn kant.
Wanneer hij die valse check zou kunnen gebruiken, zou in Engeland
direct de waarheid aan het licht komen!
En Giskes liep er in... .
Hij merkte nog wel op, dat hij het een vrij onnozele manier van legitimeren
vond, maar hij accepteerde en bovendien vond hij het goed, dat Lauwers
zelf de berichten zou vercijferen en ontcijferen, natuurlijk onder Duits toe
zicht.
En zo nam Lauwers zijn plaats achter de sleutel van de lijn RLS-UBL
weer in. ..
Twee Duitse telegrafisten luisterden constant in en beschikten over een
schakelaar om bij het minste of geringste verdachte teken van Lauwers
de sleutellijn te onderbreken.
Bij deze eerste verbinding zonder correcte security-check ontving
Lauwers het bericht, dat de agent ABOR geparachuteerd zou worden als
mede enkele containers met wapens. De code-berichten zonder de voor
geschreven security-check konden nog niet gedecodeerd zijn en dus zou
het nu praktisch onmogelijk zijn voor de Fngelsen om de zender op hun
beurt terug te spelen, want het was toch ondenkbaar, dat ze de agent
ABOR, na de ontcijfering van de berichten nog zouden afwerpen om de
verbinding te redden. Voor Lauwers had dit hoogstwaarschijnlijk minder
prettige gevolgen, want als de verbinding aan de Duitsers ontviel zou zijn
verdere lot wel bepaald zijn. Weliswaar was hem en alle andere agenten,
die als gevolg van het Nordpolspiel in Duitse handen zouden vallen lijfs
behoud beloofd, maar veel fiducie had hij er niet in.
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Bovendien moest hij nu doen alsof en na ontvangst van het bericht over
de komst van ABOR weigerde Lauwers alle verdere medewerking. Zo lang
het om materiaal ging, vond hij het nog niet zo erg, verklaarde hij tegenover
Giskes, maar hij kon pertinent niet medewerken aan de ondergang van zijn
eigen collega's. Hij wilde hiermee alleen maar een betrouwbare indruk
vestigen bij het hoofd van de Abwehrstelle, want hij wist, dat na zijn valse
check, ABOR niet zou komen. Giskes over reedde hem, dat de enige manier
om ABOR te redden, zijn verdere.medewerking zou zijn, en Lauwers liet
zich, opzettelijk tegenstribbelend, overhalen.
Bij een van de eerste diensten achter de RLS-sleutel kreeg Lauwers
een geruststellend bericht: ABOR was ziek geworden’ Ze hadden het dus
gemerkt bij MID-SOE en het spelletje zou doorgang vinden; maar nu onder
controle van de Engelsen! Wel werden op de afgesproken tijd en plaats
de containers nog gedropt, maar er zat alleen wat onbelangrijk wapenmateriaal in, zoals Giskes aan Lauwers op zijn verzoek liet zien.

Hierdoor volledig op zijn gemak gesteld, kwam de klap voor Lauwers
des te harder aan’ Op 28 maart 1942 werd ABOR geparachuteerd’ En dit,
nadat reeds vele berichten met de foutieve legitimatie in Engeland waren
aangekomen! Waren ze blind in Engeland? Waren het 'n stelletje
amateurs bij MID-SOE? De ongelukkige Lauwers kon er geen hoogte
van krijgen en vermoedde, dat ze misschien een bepaald doel nastreefden,
waarvan hij de strekking niet begreep. Het was toch ondenkbaar, dat er
een dergelijke nonchalance zou bestaan in deze zaken van waarlijk levens
belang.
Ondanks alles besloot hij nogmaals een vertwijfelde poging te wagen
om de MED op de hachelijke toestand te attenderen en hij was er van over
tuigd, dat dit alleen via de seinsleutel zou kunnen. Op de een of andere
manier moest hij een waarschuwend woord..aan de overkant zien te krijgen,
maar de moeilijkheid was, dat de Duitse telegrafisten onmiddellijk zouden
ingrijpen, als hij van zijn tekst afweek. Bovendien zou dan de kans verkeken
zijn om de zender 'om te keren'. Hij zou het derhalve zó moeten aanleggen,
dat de Duitsers geen argwaan kregen, maar het voor de Engelsen niet
minder duidelijk was.
En wéér dacht hij iets gevonden te hebben.
Hij was er van op de hoogte, dat het bij SOE voorgeschreven was het
agentenverkeer in zijn geheel op te schrijven, ook de diensttekens en
Q-codes, wat bij de meeste andere commerciële diensten niet gebeurde.
En zo rijpte bij hem het plan een van de meest gebruikte Q-codes, QRU,
te gaan verbasteren en in combinatie met een paar andere letters het woord
CAUGHT te gaan vormen. Misschien was het mogelijk dit te volvoeren
zonder de aandacht te trekken van de meeluisterende Duitsers. Het morsesymbool van de code QRU--------------------------------------------------- lijkt,
behalve in de eerste letter aardig op------------------------------ — -------- rCAU.
Dat zou dan nog moeten worden aangevuld met GHT; en die drie letters wilde
hij als frequentiewisselingsletters gebruiken. In plaats van QSY, wat men
te gevaarlijk vond, waren hiervoor drie letters aangewezen. Die letters
waren telkens nieuw en lagen de Duitsers niet in het gehoor, maar in
Engeland moest het toch waarachtig opvallen’
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En zo begon Lauwers gedurende enige tijd CAU te zenden in plaats
van QRU en GHT in plaats van de frequentiewisselingsletters. In het
begin verscherpte even de aandacht bij de Duitse marconisten, maar al
gauw werd het voor zijn "pootje" aangezien en ze grepen niet in....
Maar helaas ook de Engelsen niet....

Ondertussen ging het droppen van agenten en materiaal gewoon door en
zolang deze droppings via de zender van Lauwers werden aangekondigd
viel alles braaf in handen van de Duitsers.
Maar toch merkte Giskes, dat er ook enkele groepen aan het werk
waren in Nederland, waarvan ze niets afwisten en die dus kennelijk
zonder aankondiging over de lijn RLS-UBL waren afgeworpen. Meestal
bestond zo’n groep uit een marconist en een organisator om de verzets
groep te vormen. Er liepen dus nog verbindingen van Nederland naar
Engeland, waarvan de Abwehr geen weet had ’
Maar het stomme geluk greep in 1 Het stomme van de MED en het geluk
van de Abwehr ! Begin mei werkten er drie afzonderlijke groepen buiten
de gearresteerde groep van Lauwers om en toen kwamen ze aan de over
kant op het illustere idee , een vierde groep te parachuteren, die alle
andere moest samenkoppelen ' En tot overmaat van ramp zou deze
bundeling geschieden via Ebenezer, de codenaam voor de zender van
Lauwers.
En aldus geschiedde ! Voor Schreieder en zijn SIPO-mannen natuur
lijk een zachtgekookt eitje om de hele santekraam gelijk op te rollen 1
Hoe een dergelijke fatale koppeling van sabotagegroepen ooit in het brein
van de verantwoordelijke mensen in Engeland kan zijn opgekomen,
blijft onbegrijpelijk, al schijnt een commandowisseling in London oorzaak
van de gewijzigde politiek te zijn geweest.
Een feit is in ieder geval, dat in mei 1942 de Duitsers hun tweede
verbinding op Engeland openden, met aan de sleutel Johan Jordaan, die bij
zijn arrestatie door de Sicherheitspolizei volledig ineenstortte en al zijn
geheimen prijsgaf, zijn security-check inbegrepen !
Nu begon het Nordpol-spiel pas echt !
Met praktisch alle, door de Duitsers voorgestelde, afwerp ter reinen
ging men accoord in Engeland en reeds na veertien dagen viel het eerste
materiaal, als gevolg van de nieuwe verbinding in Duitse handen.
Een derde verbinding kwam tot stand, toen Giskes via de zender van
Jordaan voorstelde een in Nederland aangeworven telegrafist in te zetten
in plaats van de bij parachutering omgekomen collega van de agent
Leonardus Andringa' Het wordt eentonig, maar Londen accepteerde en
het behoeft geen betoog, dat de nieuwe marconist een ORPO-mannetje was.
Op deze manier viel er heel wat materiaal, onder andere een nieuw
ontwikkeld aanvliegbaken voor vliegtuigen in handen van Giskes. Iedere
afgeworpen agent werd ontvangen door een groep zogenaamde illegalen,
in feite dus Giskes mannen, die de nieuw aangekomene door hun uitge
breide kennis van de gang van zaken in Engeland als 'echt' voorkwamen.
Meestal vond dan een uitwisseling van gegevens plaats, waarna de
'illegalen' zich ontpopten als Duitsers of NSB-ers en de volkomen over
blufte agent werd gearresteerd.
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Dan krijgt, medio mei, Giskes bezoek van een geheel verontruste
Heinrich van de Fu-B-stelle !
Heinrich vertelt Giskes, dat ze Lauwers er van verdenken bij zijn
laatste uitzending plotseling een paar letters achter zijn bericht te hebben
geseind. Nu was het wel de gewoonte een vercijferd bericht vooraf te
laten gaan door een aantal nietsbetekenende letters, de zogenaamde
"nieten", die ook aan het eind werden toegevoegd, maar die moesten
tevoren worden vastgesteld en deze letters, die Lauwers geseind had,
waren daar niet bij. De Duitse marconisten, die Lauwers langzamerhand
waren gaan vertrouwen, waren te laat geweest om de lijn te onderbreken.
Luitenant Heinrich verzocht de Majoor Giskes Lauwers en Jordaan door
telegrafisten van de ORPO (Ordnungspolizei) te vervangen.
Giskes liet eerst de toezichthouder van de Duitse marconisten opdraven,
maar de man dacht, dat de letters van geen betekenis waren, wat Giskes
overigens wel verwacht had, dat hij zou zeggen. In het andere geval was
de man beslist voor de krijgsraad gekomen wegens verregaande onacht
zaamheid.
Giskes besloot af te wachten, wat Londen zou doen. Maar uit niets
bleek, dat Londen achterdocht had opgevat en het spel ging vrolijk
verder!

Een waarschuwing, die niet door de Duitsers, maar ook alweer niet
door de MID werd opgemerkt, was een formeel bericht in de betekenisloze
letters van een bericht, mogelijk gemaakt door de omzettingsprocedure,
die bij het coderen gevolgd werd. Lauwers en Jordaan, samen in één cel,
hadden het plan zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt. Het was hun verboden
in de nieten klinkers te gebruiken, als gevolg van een extra veiligheids
maatregel van Heinrich. Door echter de nieten zorgvuldig vooraf te kiezen,
moest het uitvoerbaar zijn met een onopvallende slecht geseinde letter van
een medeklinker een klinker te maken en zo, vóór de letterverse hu iving
als gevolg van de codebewerking verstaanbare taal te verkrijgen. In de uit
te seinen vorm, zou het dan onleesbaar zijn, maar in Engeland moest na
ontcijfering de verwerkte waarschuwing leesbaar worden.
In het ene bericht zou getracht worden te verbergen:
"WORKED BY JERRY" en in een volgend bericht:
"SINCE MARCH SIX JEFFERS"
Jeffers was de codenaam voor Jordaan en het feit.dat deze waarschuwing
over de Ebenezer-lijn kwam, zou onherroepelijk leiden tot de conclusie,
dat alle lijnen in handen van de Duitsers waren.
Om in de vercijferde vorm de fout te seinen letters terug te vinden had
Lauwers ze enigszins anders geschreven, maar er was nu nog één
moeilijkheid te overwinnen! De twee gemoedelijke marconisten-controleurs
waren vervangen door een wat oudere, stugge ORPO-man, die weinig
tolereerde.
Zo was hij er onder andere toe overgegaan om Lauwers bij het coderen
te helpen en de codegroepen op te lezen, die Lauwers dan neerschreef.
Op deze wijze had Lauwers niets aan de enigszins anders neergeschreven
letters in het codebericht.
Maar brutaliteit redde de zaak. Op de dag, dat de eerste waarschuwing
de lucht in moest gaan, gaf Lauwers de tekst aan Jordaan om voor te
lezen, vóór de Orpo-man dit kon doen. Door een extra lange pauze of een
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kuchje gaf Jordaan de letters aan, die Lauwers moest veranderen tijdens
het seinen om "worked by jerry" te verkrijgen en enkele ogenblikken later
ging de waarschuwing de lucht in.
Maar het "since march six jeffers", wat ze de volgende keer zouden uit
zenden, hoefde niet meer. De ORPO-telegrafist was wel èrg wantrouwig en
Jordaan mocht Lauwers niet meer vergezellen bij zijn gang naar de zender.
Hadden ze iets gemerkt in Engeland?
Het leek zo’ De ontvangen berichten werden onbelangrijker en niets-zeggender; afspraken werden afgezegd en nieuwe bleven uit. Het verschijnsel deed
zich ook bij de andere door de Duitsers teruggespeelde zenders vooi’ en
Majoor Giskes beschouwde het spel langzamerhand als afgelopen, wat bij
Lauwers een vreugdestemming veroorzaakte.
En in die stemming werd hij gehaald voor zijn volgende seinbeurt. Daar
overkwam hem de zoveelste bittere ontgoocheling: Engeland kondigde de
komst van twee nieuwe agenten aan!
Lauwers en Jordaan begrepen er nu, na al hun waarschuwingen geen snars
meer van. Tevergeefs probeerden zij een verklaring te vinden voor de
houding van de zogenaamde "historische experts" op het terrein van de
geheime dienst,
Tenzij....
Tenzij het bij de eerstvolgende dropping bommen zou regenen op het
ontvangstterrein; een mogelijkheid, waarmee Giskes reeds vanaf het begin
had rekening gehouden.
Maar niets van dit alles; Londen vertrouwde de zender volkomen.
Nóg een keer wilde Lauwers alles op alles zetten en proberen een dooi’
hem zelf opgesteld bericht uit te sturen in plaats van het Duitse exemplaar.
Het was een kleine kans, want de Orpo-man was moeilijk om de tuin te
leiden, maar misschien was het te doen.
Maar het hoefde al niet meer.. ..
Bij zijn eerstvolgende seinbeurt moest Lauwers het verzoek uitzenden om
zijn plaats door een zogenaamd aangeworven telegrafist te laten innemen.
De Duitser moest proefseinen en, ofschoon Londen er niet veel voor
voelde, zette Giskes de man gewoon in en Londen scheen niets te merken.
Lauwers en Jordaan werden naar Haaren overgebracht. Hun rol was uit
gespeeld.

Hoe het allemaal precies gebeurd is in het Nordpolspiel zal wel nooit
helemaal duidelijk worden. Te veel mensen, die het zouden kunnen vertellen,
hebben de oorlog niet overleefd; te veel mensen zwijgen om andere redenen. ..
Dat de catastrofe in Nederland voor de MID van het SOE pijnlijke vragen
heeft opgeworpen is een feit.
Op een gegeven moment werkte de Abwehr met 14 verschillende, door
ORPO-telegrafisten bediende, zenders op Engeland terug. Eén enkele,
afzonderlijk afgeworpen inlichtingengroep met een controle-opdracht
had de hele affaire in één klap als een kaartenhuis ineen kunnen doen
storten. Het feit, dat slechts 6 Duitse telegrafisten de 14 zenders bedienden,
was in Londen duidelijk geworden bij de eerste de beste handschriftencontrole
van de seiners, als
ze dat gedaan hadden!
De successen van de Abwehr waren zo ongelooflijk, dat ze zelfs bij hun
eigen superieuren soms op ongeloof stuitten, maar de harde feiten bewezen
het. Behalve de voordelen, die de Duitsers uit hun gefingeerde bericht293

geving naar Engeland haalden voor de directe oorlogvoering, was het
Nordpolspiel er ook de oorzaak van, dat de organisatie van het verzet in
Nederland gedurende lange tijd niet van de grond is gekomen, zoals dat in
andere landen wel het geval was.

Koninginnedag, 1943 !
Uit de gevangenis in Haaren ontsnappen twee "Nordpol-agenten", Ubbink
en Dourlein.
Vanaf dat moment stond het voor Giskes vast, dat de Nordpolonderneming
verloren was, want al zouden deze twee misschien niet zo snel naar Engeland
kunnen komen, het zou hen beslist gelukken op een of andere manier een
bericht naar Engeland te krijgen, waarin de hele fantastische zwendel aan
de kaak werd gesteld, want de agenten hadden in de gevangenis beslist contact
met elkaar gehad.
De ontsnapping aan de SIPO-bewakers verscherpte de tegenstelling tussen
Schreieder en Giskes, aangezien Schreieder de ontsnapping bij zijn
superieuren in Berlijn verklaarde door die toe te schrijven aan de
'menselijke' behandeling, die de gevangenen op last van Giskes hadden
gekregen.
En eindelijk begon het te dagen in Londen
Er werden twee agenten in België gedropt met de opzet in Holland op
controle uit te gaan. Helaas werd het vliegtuig door afweergeschut getroffen
en stortte neer, maar de agenten brachten het er levend af. Maar weer was
het F2087, die de agenten opving en zo in Duitse handen speelde.
Maar toch werd het berichtenverkeer over de gewraakte zenders na
december 1943 zo schimmig en onbelangrijk, dat Giskes het spel als
geëindigd beschouwde en uitsluitend uit nieuwgierigheid naar wat Londen
zou proberen, het spel aan de gang hield. Dat bleef zo nog enkele maanden,
maar uit niets bleek, dat Londen de zenders voor hun eigen doel wilden
aanwenden.
Dan stelt,de, inmiddels tot overste bevorderde, Giskes aan Berlijn
voor de verbindingen te sluiten met een waardig afscheidsbericht aan
de Engelsen. En als Berlijn met de voorgestelde tekst accoord gaat, wordt
op 1 april 1944 (geschikte dag, vond Giskes) het volgende bericht aan de
Netherlands Section van de SOE over de dan nog in gebruik zijnde lijnen,
tien in getal, tegelijkertijd verzonden:
=AAN DE HEREN BLUNT, BINGHAM EN CO, SUCCESSORS, LTD.
LONDON STOP WE HEBBEN GECONSTATEERD DAT U SINDS
ENIGE TIJD TRACHT ZONDER ONZE HULP IN HOLLAND ZAKEN
TE DOEN STOP WIJ BETREUREN DIT ZOVEEL TE MEER NU
WIJ ZO LANG TOT WEDERZIJDSE TEVREDENHEID ALS UW
ALLEENVERTEGENWOORDIGER WERKZAAM ZIJN GEWEEST
STOP NIETTEMIN VERZEKEREN WIJ U ALS U VAN PLAN
MOCHT ZIJN OM ONS OP HET CONTINENT EEN BEZOEK TE
BRENGEN WIJ UW GEZANTEN MET DEZELFDE VOORKOMENDHEID
EN ZORG IN ONTVANGST ZULLEN NEMEN ALS WIJ DIT TOT NU
TOE GEDAAN HEBBEN STOP TOT DAT OGENBLIK =

Op vier zenders werd QSL gegeven.... De anderen waren kennelijk
slimmer en gaven geen antwoord meer.
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Het Nordpol-spiel was geëindigd; het ”Engeland-spiel" heeft nooit
bestaan. Dat was de naam, waaronder Schreieder in Berlijn alles
voor stelde als zijn eigen werk, en die het meeste bekendheid heeft
gekregen na de oorlog.
Overste Herman J. Giskes had, met toestemming van het R.S.H.A.
de geparachuteerde agenten voor de doodstraf gevrijwaard, als Lauwers
in de aanvang bereid zou zijn mee te werken. Zoals zoveel Germaanse
beloften is ook deze niet gehouden. Van de 54 Nederlands-Engelse
afgeworpen agenten in het kader van het Nordpol-spiel hebben er 47 het
einde van de oorlog niet mogen beleven.
Lauwers en Taconis behoorden tot de meer gelukkigen, al zijn ze
tot lang na de oorlog als verraders gebrandmerkt. Er is altijd wel ergens
een soldaat te vinden, op wie de fouten van de superieuren kan worden
afgewenteld. Maar daarover een rigoreuze uitspraak te doen, ligt niet op
de weg van de vonkenboer... .
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MOORD OP DE VLOEI WEIDE.

Wat was de reden, dat er 17 verzetsstrijders samenhokken in het huis
van de familie Neefs in het West-Brabantse ? Wachtend op de bevrijding?
Waarom zaten er in dat witte huisje op de Vloeiweide zo veel bijeen?
Op 4 september 1944 verspreidde Reuter het bericht, dat Breda door
de Canadezen zou zijn bereikt; onjuist, maar daar zou toch de hele
verzetsgroep de dupe van worden.
Dolle Dinsdag, 5 september, was het voor iedereen te zien, dat het
Duitse leger in paniek op de vlucht was. Een golf van angst sloeg over
de in verwarring verkerende Germanen en ze vluchtten ... op vracht
auto’s, gestolen fietsen, boerenkarren en te voet. Praktisch ieder bericht,
dat er toe bijdroeg de faam te vergroten van de zegevierend voorwaarts
stormende geallieerde legers, vond geloof.
Tot dan toe was er in het huisje van de familie Neefs altijd maar één
man, Jan Nelissen, in huis geweest, zogenaamd als landarbeider. Een
ander, Hendrik Touw, gezocht wegens het gebruik van een geheime
zender, kwam er wel regelmatig, maar sliep er niet. De ondergrondse
groepen waren in de buurt en in Breda gehuisvest.
De Bredase ”gang" wist uiteraard, dat het Reuter-bericht onjuist was,
maar de gebeurtenissen namen zo'n stormachtig verloop en de EdelGermanen waren zó volslagen op de vlucht, dat ieder uur de bezetting
van Breda verwacht mocht worden. In dat geval luidde het consigne, dat
de groep samen zou komen in het huisje op de Vloeiweide om als gidsen,
verspieders en verbindingsmannen voor de geallieerden dienst te doen.
Hoogstens één nacht, misschien zelfs slechts een paar uur zouden ze
gebleven zijn in het huis van Neefs. Het gezin Neefs zelf bestond uit man,
vrouw en acht kinderen.. . .

Maar het liep allemaal anders, dan ze gedacht hadden. De naar huis terug
strompelende Duitsers werden door Feldgendarmerie en fanatieke SS-ers
opgevangen, gereorganiseerd en binnen enkele dagen was er opnieuw een
front gevormd en hielden ze weer stand. De geallieerden drukten op het
kritieke moment niet door. Waarom niet, is naderhand dikwijls uitgelegd,
becommentarieerd, geargumenteerd en weer weerlegd, maar de feiten
bleven.
En zo bleven ook de 17 mannen, bijeengehokt, wachten op de bevrijding
van Breda, die nu wel ieder moment zou komen. Maar ze bleven niet
werkeloos wachten. Er bevonden zich vijf telegrafisten in de groep, Oberg,
Visser, Schoonens, de Vries en de eerder genoemde Hendrik Touw. Er
stonden drie zenders opgesteld, waarmee men de contacten met de
geallieerden onderhield, maar Schoonens werd ziek en moest in Breda
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ondergebracht worden. Om een 24-uurs verbinding te hebben besloot men
dan maar één zender te gebruiken en elkaar af te lossen. Overdag werd er
ook met vlaggen geseind naar laag over komende geallieerde vliegers.
Alles wat van belang kon zijn voor de directe oorlogvoering werd bespio
neerd en doorgeseind, zoals de positie van de Duitse mijnenvelden,
transporten en verblijven van de Duitse troepen en hun aantallen. Het
feit, dat ze het terrein om breda kenden als hun broekzak kwam hun hier
bij uitstekend van pas. Ze stalen benzine en wapens van de Duitsers en
opereerden hierbij op een gebied van Baarle-Nassau tot Wouw.
Maar de bevrijding liet te lang op zich wachten.. . .
Zo’n grote groep mensen bijeen op een kleine plek en het onafgebroken
gebruik van een zender moest wel de aandacht trekken van de Duitsers.
De verzetsmannen hebben het volgehouden tot de nacht van 3 op 4 oktober
1944, wanneer er plotseling 3 Duitsers op de vloer staan bij Neefs.
Hoe ze er precies achtergekomen zijn is nooit bekend geworden.
Het is half vier 's nachts als de eerste schoten vallen, die het begin
vormen van het uitmoorden van de Bredase verzetsgroep en enkele
onschuldige kinderen, waarbij zich gruwelijke tonelen hebben afgespeeld,
waarover door anderen en beteren uitvoerig verslag is gedaan.
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FREDDY

ON4FN

Als oud W. O. P. -air van de R. A. F. herinner ik mij vooral 2 anecdotes,
die typisch zijn voor Great-Britain.
Toen ik als vrijwilliger in 1941 in de R. A. F. aankwam, vroeg men of er
soms jongens bij waren, die telegrafie kenden en die als W.O.P.-air
wilden tekenen. Als amateur knikte ik van "Ja" en werd onmiddellijk naar
een tafeltje gestuurd waar een sergeant gezeten was met een sleutel en een
zoemer. Hij gaf me een potlood en een stukje papier en begon voor te seinen.
Weet je wat de tekst was ?
. ... Dr. ON4 my best 73, hope you will make a good op. bcse we in
gl es 73 agn.. ..
Als exaamkon het niet beter !
Dan, als de training course aan de gang was, moesten we op de eerste
dag opmarcheren tot het begin van de runway en daar het een zonnige dag
was, mochten we er allen bij gaan zitten. De vliegtuigen kwamen in voor
de landing, juist boven ons hoofd. Na een uurtje of twee kwam een
sergeant bij ons en zei:
"Zoals jullie kunt zien, zijn onze WOP's hier goed getraind, anders
hadden jullie allemaal al in het hospitaal gelegen. Wij keken natuurlijk
vreemd op, daar wij het niet goed hadden begrepen, waarop hij doelde.
Dan vervolgde hij:
"Zoals jullie hebt kunnen bemerken, vergeten onze operators niet hun
trailing aerials in te trekken, alvorens te landen !!"

Zoals we weten, waren er ook WAAF’s, die als operator CW in air
control tewerkgesteld waren en de "Love and kisses", 88's etc. waren
dagelijks brood, letterlijk en figuurlijk niet van de lucht.
En zo moest het onvermijdelijk gebeuren, dat op een dag, ik 'control'
hoorde seinen:
"To heil ur 88's, ere Sgt. John Smith".
Dat waren goede jaren voor zover je althans veilig thuis kwam... .
Ik ben nu 52. Mijn moeder was een Engelse, mijn vader Antwerpenaar,
ik had een grootvader, die Oostenrijker was, mijn zuster is Amerikaanse
en ik heb nu een dochter, die met een Ier getrouwd is, Hl Hl. Ik ga in voor
Human DX CC !
Aldus Freddy, ON4FN. . . .
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ROTE KAPELLE

Wanneer tijdens de tweede wereldoorlog de mannen van de luisterdiensten
van Canaris’ Abwehr III in de avonduren de banden af gingen luisteren,
konden ze er praktisch gesproken hun horloges op gelijk zetten op het
moment, dat de vijandelijke spionagezenders in de lucht kwamen. En
ofschoon al lang vóór het uitbreken van de vijandelijkheden dit radio
contact tussen agenten en hun land van herkomst bestond, was dit tijdens
de oorlog zo overweldigend toegenomen, dat de signalen van de talloze
geheime zenders, als je over de band draaide, veel leken op een hels
concert, dat plotseling, bij het invallen van de duisternis, inzette.
Deze morse-zenders, hoofdzakelijk bespeeld door Russische "muzikanten",
kregen dan ook al gauw de naam "Rote Kapelle" door de wanhopige Duitsers
toegedicht, en onder die naam is de affaire de geschiedenis ingegaan.
Het arbeidsveld van deze rode telegrafisten besloeg bijna geheel Duitsland,
Frankrijk, Zwitserland, België, Nederland en Zweden.
In de zomer van 1941 informeerde de Radiocontroledienst in Berlijn
de onderafdeling Brussel, dat een onbekend kortegolfstation iedere nacht
op regelmatige tijden naar Moskou uitzond. Zij vermoedden, dat het
station zich aan de Belgische kust bevond en verzochten Brussel eens
een nader onderzoek in te stellen. Maar afzonderlijke, door Brussel
uitgezonden agenten konden niets naders ontdekken en ten einde raad werd
er een peilwagen op uit gestuurd en toen was het binnen een paar dagen
duidelijk, dat de zender zich niet aan de kust bevond, maar in Brussel
zelf moest zitten. De daarop volgende nabijpeilingen met in koffers ver
borgen apparatuur wezen de Rue des Atrèbates aan en toen was het verder
nog een kwestie van het juiste ogenblik afwachten. De Duitsers lieten er
niet te lang gras over groeien.
In de nacht van 12 op 13 december te middernacht deed de Feldpolizei
een verrassende inval in het verdachte pand. Ze troffen de zender aan met
een aantal gecodeerde berichten en instructies, maar de telegrafist was
gevlogen. Echter niet voor lang
Buiten geposteerde politiemannen
hadden iemand over de achtertuinmuur zien vluchten, wat niet zo erg was
voor de Duitsers, want de omgeving was tevoren zorgvuldig met politie
mannen afgezet. De telegrafist, een Russische Luitenant, werd dan ook al
vrij snel in de kraag gegrepen.
In het verdachte pand arresteerden de Duitsers tevens twee vrouwen.
De ene was volgens de op haar gevonden papieren Parisienne, maar zij
weigerde hardnekkig ook maar een mond open te doen.
De andere bleek Vera te heten, een Jodin, die door de vervolgingen in
Duitsland naar België was gevlucht en daar voor de Russen was gaan
werken.
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Een grondig onderzoek van het huis bracht de Duitse politie na een tijdje
voor een geheime deur. Deze te openen bleek een peuleschil en daar troffen
zij achter de deur een volledige inrichting aan om allerlei documenten te
vervalsen.
Bij de onvermijdelijke verhoren bleek Vera wat spraakzamer dan de
Parisienne. In de werkplaats achter de verborgen deur hadden de Duitsers
twee pasfoto’s gevonden. Vera verklaarde de beide daarop voorkomende
mannen te kennen als de "grote chef" en de "kleine chef”, maar namen of
verblijfplaatsen kon ze niet geven.
De bij de zender gevonden instructie was in het Duits gesteld en behelsde
het gebruik en de beschrijving van de zender. Bovendien had men prent
briefkaarten aangetroffen van Berlijn, Neurenberg, Augsburg en Hamburg.
Vera bleef bij de verhoren mededeelzaam en vertelde de ondervragers,
dat het merendeel van de mensen, die het huis in het verleden bezocht
hadden, Duits spraken.
Een en ander leidde het onderzoek van de Abwehr terug naar Duitsland
en wel naar de meest verrassende plaatsen, zoals naar de Ministeries
van Luchtvaart, Buitenlandse en Economische Zaken. Het aanvankelijk
vermoeden, dat men hier wel met ondergeschikte ambtenaren te maken
zou krijgen bleek niet het geval. Tot in de hoogste ambten van de minis
teries bleken de draden van het onderzoek te leiden; maar de grootste
ontgoocheling bleek wel, dat zelfs in kringen van de Abwehr verdachte
figuren moesten zitten. Maar veel kon nog niet worden bewezen en het
onderzoek ging rustig verder.

Dan komt in het voorjaar van 1942 uit Berlijn de mededeling dat opnieuw
een zender is gehoord, die verbinding had met Moskou en wel op dezelfde
frequentie en hoogstwaarschijnlijk eveneens vanuit Brussel. Uitzendtijden
lagen tussen middernacht en 5 uur 's morgens.
Dagenlang zorgvuldig uitpeilen leverde weer het verlangde resultaat
en in de nacht van 19 op 20 mei was het verdachte huis omsingeld en
drong de Feldpolizei naar binnen. De zender werd aangetroffen in een
verlaten kamer gelijkvloers, maar de buiten op post staande ’polizisten’
hadden een man gezien, die trachtte over de daken een veilig heenkomen
te zoeken en voor ze in actie konden komen, verdwenen was. Haarfijn
kamden de Duitsers de huizen in de omgeving af en zo vonden ze de
gevluchte telegrafist, weggedoken in een donkere kelder van een van de
huizen in de buurt.
Het bleek een zekere Wilhelm Schwarz uit Koningsbergen in Oost-Pruisen
en uit de loop van de verhoren werd duidelijk, dat hij al sinds 1934 voor de
Russen werkte en in Rusland was opgeleid om in België te worden tewerk
gesteld. Bij de fouillering was zijn cijfercode gevonden, maar volkomen
perplex stonden de Abwehr-agenten, toen ze gedetailleerde gegevens op hem
aantroffen over de aanvallen van het Duitse leger tegen Stalingrad, die
eerst de maand daarop zouden beginnen !
Dat betekende levensgevaarlijk, explosief materiaal voor de Abwehr, want
deze gegevens waren slechts aan een paar van de allerhoogste Duitse
generaals bekend. De documenten gingen naar Canaris, die besliste slechts
een paar topmensen van de Wehrmacht in te lichten.
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Maar er was nog meer gevonden bij Wilhelm Schwarz: een adres in
Berlijn! Het bleek de woning te zijn van een Luitenant d. R. SchulzeBoysen, die tewerkgesteld was bij een staf van het Oberkommando der
Wehrmacht (OKW). Die functie was hem bezorgd door Veldmaarschalk
Goering, wiens beschermeling hij was.
Luitenant Schulze-Boysen was een charmante persoonlijkheid, die ieder
een graag mocht en vele vrienden maakte. Onder die vrienden bevonden
zich ook twee codeurs, die uit hoofde van hun beroep van veel belangrijke
informatie op de hoogte konden zijn en dit "getrouw” doorspeelden naar
hun luitenant, die het op zijn beurt naar Moskou liet overseinen.
Natuurlijk hoorden de codeurs van de ontdekkingen in Brussel en lichtten
onverwijld Schulze-Boysen in. Die aarzelde geen moment. Hij verzamelde
snel alle belastend materiaal en smokkelde dit met een paar van zijn mede
werkers naar Zweden. Hijzelf bleef. Niemand kon hem iets maken! Tele
fonisch bleef hij in contact met de crypto-afdeling. En dat nu, zou hem de
nek breken !
Het nummer van de crypto-afdeling, dat hij steeds belde eindigde daar
in een leegstaand bureau, van waaruit de codeurs ongestoord konden
praten. Maar nu was, buiten medeweten van Schulze-Boysen, dat bureau
pas in gebruik genomen door een chiffreer-officier. En toen draaide
Schulze-Boysen weer dat nummer. De hem vreemde officier antwoordde en
bliksemsnel begreep de luitenant, dat er iets fout was. Hij verontschuldigde
zich voor het draaien van een verkeerd nummer en legde neer, maar de
achterdocht van de officier was gewekt en hij maakte er melding van.
Dat bleek op zichzelf al aanleiding genoeg om de codeurs te laten
schaduwen en bij de eerste de beste samenkomst met de luitenant werden
ze alle drie gearresteerd. Dit bleek al gauw een goede vangst te zijn,
want de informatie, die uit het drietal werd verkregen leidde naar het
oprollen van een groot aantal zenders van de "Rote Kapelle" en de
arrestatie van een lid van het Ministerie van Herr von Ribbentrop.
Tevens slaagden ze erin het lek bij de Abwehr zelf te dichten! Een door
Schulze-Boysen bij de Abwehr binnengesmokkelde Oberleutnant Gollnow
kon worden uitgeschakeld.
Maar nog steeds waren de kleine Chef en de grote Chef niet ontmaskerd. ..

Vera, de in Brussel gearresteerde Jodin, trachtte zich van de gaskamers
te redden, door stukje bij beetje gegevens te blijven vrijgeven. Ze wist,
dat ze verloren zou zijn, als ze voor de Duitsers niet meer belangrijk was.
Na lange verhoren kreeg de Abwehr uit haar los, dat er een firma moest
bestaan, die, geleid door de kleine Chef, veel zaken deed met Duitse
legerinstellingen en lang en nauwkeurig naspeurwerk leverde een nieuwe
arrestant op: de Portugees Vincents C ore 11a, die contracten had om
goederen aan de Duitse Wehrmacht te leveren en daartoe toestemming
had gekregen om vrijelijk te reizen in Tsjecho-Slowakije en Denemarken
en internationaal mocht telefoneren met alle door de Duitsers bezette
landen. Het bleek de "kleine Chef" te zijn; in werkelijkheid een kapitein
van het Russische leger.
Maar nog bleef de identiteit en de verblijfplaats van de "grote Chef"
een groot vraagteken. En wéér was het Vera, die de Abwehr op het spoor
zette. Deze keer leidden haar aanwijzingen de specialisten van Canaris
naar een valsemunter en zijn vrouw, waarvan zij vermoedde, dat die
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verbinding hadden met de legendarische "grote Chef". De valsemunter
bleek een man te zijn, die overal voor te porren was, zo lang als het
maar geld opleverde en hij stemde onmiddellijk toe met de Duitsers in
zee te gaan. Hij schreef een brief naar een rubberhandelaar, met wie
hij vroeger in verbinding had gestaan en van wie hij vermoedde, dat die
hem op het spoor kon brengen van de grote Chef. In de brief stelde hij
een samenkomst voor op een marktplein in Brussel in verband met tussen
hen nog onafgehandelde zaken. Maar de rubberhandelaar had wellicht lont
geroken, want hij gaf taal noch teken.
Maar de vervalser, door de Duitsers de "Hersteller" genoemd was nog
niet aan het einde van zijn Latijn. In Brussel woonde een Belgische
politieman, die zowel het vertrouwen van de Abwehr als van de Russische
spionagedienst genoot en tot hem wendde de "Hersteller" zich met het
verzoek om hem niet-ingevulde persoonsbewijzen te leveren, waar hij,
uit hoofde van zijn functie, wel aan kon komen. De politieman ging er,
met toestemming van de Abwehr, op in, maar eiste, dat hij de foto’s
van de mensen, voor wie de persoonsbewijzen bestemd waren, in
handen zou krijgen. De eerste foto kwam al vrij spoedig daarna binnen
en de politieman ging er mee naar de Abwehr, om er afdrukken van te
maken. De foto toonde een tot zover bij de Abwehr onbekende jongeman
van achterin de twintig met blond haar. De "Hersteller" hield vol, dat
het hier het nieuwe Hoofd van de Russische spionagedienst in Brussel
betrof. De politieman stelde de "Hersteller" voor het persoonsbewijs,
zelf aan de man uit te reiken en arrangeerde een ontmoetingspunt.
Merkwaardig genoeg vond de vervalser dit goed. Op het afgesproken
tijdstip verscheen er een jongemen, die prompt gearresteerd werd.
Hij weigerde pertinent iets te zeggen, maar uit alles bleek, ook uit
getuigenis van de eerder gearresteerde Wilhelm Schwarz, dat dit de
nieuwe baas in Brussel was; maar niet de "grote Chef".

Weer was het de vervalser, die de Duitsers inlichtte, dat de Belgische
spionnen gealarmeerd waren en naar Parijs vluchtten, waarop de Abwehr
de aandacht verlegde naar de mensen, die in Parijs zakelijke contacten
hadden met de Wehrmacht. Uit allerlei verkregen aanwijzingen bleek, dat
het administratieve Hoofdkwartier van de Organisatie Todt hun bijzondere
belangstelling verdiende. Hier liepen veel mensen in en uit zonder op een
of andere manier gecontroleerd te worden en vanzelfsprekend rees
direct verdenking tegen een firma uit België, die dikwijls transacties
afsloot met de Organisatie Todt.
De Wehrmacht-verbindingsofficier kende de bedrijfsleider hiervan
persoonlijk en toen de Abwehr hem de foto toonde van de vermoedelijke
"grote Chef" bevestigde de verbindingsofficier, dat dit inderdaad de
bedrijfsleider van de firma was. Helaas kon ook hij geen adres geven
en wat de Abwehr ook probeerde, alles bleek in die richting vruchteloos.
Totdat....
Totdat een employé van de firma vertelde, dat zijn baas hem een paar
dagen tevoren het adres gevraagd had van een goede tandarts en daar ook
was heen gegaan. Navraag bij de bewuste tandarts bevestigde dit en ver
strekte hen tevens het tijdstip van de eerstvolgende behandeling. De rest
was simpel.
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Op de afgesproken tijd verscheen de bedrijfsleider en werd prompt
gearresteerd. Hij weigerde zijn ware identiteit te onthullen, maar gaf
toe de "grote Chef" te zijn. Hij verklaarde in Russisch-Polen te zijn
geboren en sinds 1925 voor de Russen te werken. Naast zijn moedertaal
sprak hij vloeiend Frans, Duits en Engels.
Omdat de Duitsers hoopten toch nog via deze goede vangst meer te
weten te kunnen komen werd hij niet opgesloten, maar stonden ze hem,
uiteraard onder bewaking, een grote mate van bewegingsvrijheid toe.
En zoals dat altijd gaat in dat soort gevallen, werden zijn twee bewakers
mettertijd gemakkelijker en verslapte hun aandacht voor de arrestant.
Ofschoon zij nadrukkelijk opdracht hadden hem steeds met tweeën te
vergezellen, mocht de "grote Chef" op zekere dag een boodschap doen
in een warenhuis, waarbij slechts één bewaker mee ging. In de volte van
de bezoekers van het warenhuis wist de "grote Chef" plotseling te ontkomen
en verdween voorgoed uit handen van de Duitsers. Ze zijn er gedurende de
rest van hun ’frisch-fröhliche-krieg’ niet meer in geslaagd hem te grijpen.
De "Rote Kapelle" had een gevoelige klap gekregen, een paar "musici"
waren geliquideerd, maar het orkest bleef doorspelen; en speelt nog....
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RINDOE AKAN NEGRI
(HEIMWEE

NAAR ’T LAND)

"Ik was vandaag (deze avond),
"terwijl ik deze brief schreef,
"weer terug met jullie daar....
"QRX Clem, eve'tjes, de satehboer gaat hier
"juist voorbij,
"en zijn kreet "sateh-ajam"
"klinkt bijna zo goed als jouw
"hier PK 3 LC - Soerabaja

Ik begon in 1939 in Holland als PAjtfTC, ongeveer in juli/augustus;
twee maanden later zendverbod vanwege de mobilisatie. In oktober/
november voer ik uit als marconist op de "Chr. Huygens" naar Java
en kon niet meer terug naar Holland. KPM-verhuizer tussen MedanPalembang-Batavia-Semarang-Soerabaja-Makassar. Overstapje op de
"Melchior" en de "Treub", daarna de "Roggeveen".
Met laatstgenoemd schip voer ik in mei 1940 van Soerabaja naar
Makassar, Gorontalo en de Tomini-bocht via de prachtige Oena-Oena
eilanden en hoorde toen, dat de nazi's Holland waren binnengevallen
via de scheepskortegolfradio. Ik heb toen onmiddellijk alle andere
KPM’ers, die geen KG aan boord hadden gewaarschuwd; terugweg naar
Holland afgesneden.
Hinderde niet veel. Ik vond Jndië fantastisch en had al gauw vriendjes
in alle havens. In Soerabaja waren het de van Eeckhorens; en wie
bracht me toch weer naar die radiozaak in de Chinese binnenstad?
Hoe heette die Chinees, (over de brug en eerste straat links, 1 of 2
blokken) ook weer? Hij had al heel aardige spullen, maar alles, wat
ik kon doen was luisteren. (PK-radiostilte).
Heb nog gevaren op de Ophir, Merak, Pijnacker, Hordijk, Nieuw
Zeeland, etc. , totdat ik vastliep in Soerabaja met de Japanse invasie.
Niet al te lange tijd daarna opgepikt door de Kempei-Tai en die ont
moeting in de gevangenis in Soerabaja met het dagenlange "verhoor" ,
zal ik mijn leven lang niet vergeten. Daarna de bajes in, zoals PK 1 HX
dat zo "luchtig" uitdrukt en achtereenvolgens achter de kawat in Batavia.
Helemdól niet leuk 1!

In 1945 eruit en begonnen op het grondstation op Kemajoran met Jappen
en Engelsen (uit het "fietsenkamp") om de bevoorrading uit de lucht te
organiseren. (B-24’s van de Cocos-eilanden en B-25’s van Balikpapan
kwamen voedsel naar beneden gooien met parachutes, als ik ze een mooi
weerbericht gaf van Batavia). Toen ik dat uitvond, was het geen enkele
dag beroerd weer meer zeg, "ik sweer..-...!"
Ook via de RAPWI qso's met stations in Semarang en Soerabaja. Ik
maakte die hele evacuatie van vrouwen uit Soerabaja via de radio mee,
in qso met een verborgen station aldaar.
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Heb gevlogen met een jap-piloot in een jap-vliegtuig van Tjililitan naar
Semarang. Net genoeg benzine voor de heen en weer vlucht. We moesten
radiospullen brengen voor een station voor communicatie met het vrouwen
kamp daar en scheet bijna in mijn broek, toen we landden op het vliegveld
en een hele rij peloppers ons verwelkomden met bamboesperen! Het scheen
wel een jaar, voor de kapitein van de Rapwi kwam, ons verwelkomde en
naar het Rapwi-kwartier bracht.
Radiostation opgezet en weer terug met die Jap.
Grote verbazing bij aankomst op Tjililitan! Het radiostation op Semarang
was namelijk intussen door de peloppers vernield en ze dachten, dat ik het
niet overleefd had.
Ik begreep, dat het tijd werd om mijn eigen repatriatie naar Nederland
aan te vragen en diende nog dezelfde dag een verzoek in. De volgende dag
had ik al antwoord! Ik was toevallig.... met ingang van 1.4 dagen tevoren...
opgeroepen in militaire dienst en werd zo maar sergeant-luchtvaarttelegrafist gemaakt, zonder medische keuring of wat voor poespas dan ook.
Toevallig, seg !!!

Ik werd van Tjililitan naar Batavia gestuurd om orders en uniform te
halen en tussen daar en Mr. Cornelis moesten we tweemaal van de bus
in de "slokan" om het vege lijf te redden.
De orders waren, met adjudant Simons als administrateur en 3 Menadonezen, 1 Indischman en 2 Hollanders op naar Biak om het USAAF-grondstation op de airbase over te nemen van de Amerikanen.
Ik was de enige, die Engels sprak. Op Biak, ik met Simons op naar de
tent van de Amerikaanse commandant. Ik vertelde hem wat we kwamen
doen en hij vond dat fijn, want hij en zijn mannen wilden naar huis, U. S. A.
Hij vroeg of we logies hadden gevonden voor pnze groep en ik zei hem,
dat de groep buiten stond te wachten. Hij deed de deur open en zag ons
groepje "ongeregeld" (allemaal ex-gevangenen) daar staan en begon onbe
daarlijk te lachen’ Toen hij uitgelachen was, (wij dachten, dat hij bezopen
was en werden kwaad), zei hij :
"Kom met me mee en ik zal je een plaats aanwijzen vooi' de troep en je
het radiostation laten zien. "
We kregen enkele oude tenten bij het radio-ontvangst-station, waarna
we naar het station zelf gingen en eerst toen begonnen we die kapitein
te begrijpen.. .
Daar waren maar liefst zo’n 40 ontvangposten in dat gebouw. Het zendergebouw, een paar kilometer verderop had zo'n slordige 30 zenders van 200
watt tot 3 kilowatt !
Skeds met San Francisco, Honolulu, Guam, Darwin, Manilla, Hongkong,
Bangkok, Singapore en Batavia. Hollandia, Merauke, Ambon enz. kwamen
later.
En weet je wat? Binnen veertien dagen hadden we alle skeds ingekort
tot het allernoodzakelijkste. Alle soldaat en korporaal-telegrafisten van
ons aan het werk, soms meer dan 12 uur per dag en één aangekomen radio
monteur in het zendergebouw (later kwam PK 6 AW in charge daar) en de
Amerikanen gingen naar huis, maar niet, dan nadat ze een ontzaglijke
recommendatiebrief over ons geschreven hadden. Zo werd ik SergeantMajoor !
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Maar wat een paradijs van radiospullen! Superpro's in alle rekken,
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RCA-buisvoltmeters, signaalgeneratoren in allerhande bereiken en kleuren
en, na een speurtocht door de grote magazijnen op het eiland, hadden we
bijna 100 stuks BC-348’s bij elkaar, om maar niet te spreken van commandzenders, BC-610’s enz. enz.
En daar stond ik dan met mijn Bee-twoo-tje, dat ik inderhaast van een
Engelsman gekocht had voor mijn vertrek naar Biak.
Maar dat B-2-tje was gemakkelijk van de ene tent naar de andere te slepen
en weerstond het vochtige klimaat van Biak beter dan de BC-348's. (De
Engelsen hadden wèl wat geleerd van Birma...)
Toen Leunis van de PTT van Bandoeng kwam voor een inspectie (en bijna
alles afvoerde naar Java, wat we gevonden hadden), werd PK 6 TC geboren.
Even later PK 6 GA met Guus Hagers, later PK 6 AW. Toen kwam Sjoerd
Quast voorbij en werd 6-7 AQ.
Toen er meer en meer Amerikanen verdwenen, werd de makan slechter;
en voor de DDT-sprayers scheen ook geen geld meer te zijn. Totdat bijna
een derde van het eiland met malaria te kampen had.
Ik kreeg een fijne malaria-tertiana, een erg hardnekkige en moest het
hospitaal in, waar ik fb verpleegd werd door de verloofde van de Bruin
(Jungle Pimpernel), die verpleegster was in dat hospitaaltje. Ik slikte daarna
zóveel atrabine om de malaria-effecten te onderdrukken, dat het wit van mijn
ogen een geelgroenige kleur kreeg.

-Biak, 1946, PK6TC.
B-2 portable, PA
6L6, input 15 W. ,
RX 4T, super; Ant.
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Na terugkeer op Java bij het 18e squadron, zeiden ze me, dat te laten
en prompt kwam de malaria weer terug. Het heeft bijna twee jaar
geduurd, voor ik daar overheen was. De uiteindelijke kuur gebeurde in
Holland in 1947. Ik vloog toen met een Skymaster van het 19e squadron
als bemanning daarheen. Daar was Salvarsan en plasmochine!
Ik kwam ook weer in contact met de KLM. Ik had mijn luchtvaartlicentie gehaald bij de KLM op Schiphol in 1939. Ze nemen me prompt in
dienst en stuurde me onmiddellijk terug naar Indië.
,rWat?" zeiden ze. "Jij kent het land, spreekt een mondje Maleis,
kent al het luchtvaartverkeer in Indië!. Wat had je gedacht?" Zo werd
ik uiteindelijk chef-telegrafist bij de KLM In ter insulair Bedrijf; later
de Garuda Indonesian Airways. Eind 1950 terug naar Holland met verlof.
De KLM wilde me weer terugnemen. Ik wilde wel. Maar de XYL niet.
Nu en dan weet je het wel.. ..

In Holland werd ik PA0TCA.
Vloog na verlof met de KLM op Afrika en Zuid-Amerika.
Kon niet meer wennen aan Holland.
Vroeg ontslag bij de KLM en emigreerde naar Agentinië in 1951.
Begon als een "pion” bij een electrische contractor in Buenos Aires,
dan electricien in een textielfabriek, dan radiotechnicus in een internationaal
radiocommunicatie-station (Transradio van de ITT) en daarna bij Philips
Telecommunicatie in Buenos Aires (contract voor totale vernieuwing van het
Argentijns radiocommunicatie-net, inclusief rivier- en kuststations).
Voor dat laatste hielp mijn zeevaartverleden erg mooi!
In 1953 riep de KLM me weer op om als telegrafist te vliegen op de
Zuid-Amerika-route en gestationeerd in Buenos Aires. Dat vliegen betaalde
veel beter en zo vloog ik voor de KLM met de DC-6 en DC-7 tussen
Santiago, Buenos Aires, Montevideo, San Paulo, Rio de Janeiro en Recife,
alwaar de wachtende crew de machine overnam en over de Atlantic en
Afrika naar Europa terugvloog. Wij wachtten in Recife, totdat de volgende
machine uit Europa aankwam. Dat ging zo door tot 1962. Toen kwam de
DC-8 en daarmee het einde van de luchtvaarttelegrafist ! ! !
Ik had toen een theeplantage in het noorden van Argentinië in Missiones;
het uiterste puntje tussen Brazilië en Paraguay.
Na een paar maanden verlof in Holland, gingen twee Indische families,
die in Holland ook niet konden wennen, en ik, terug naar Argentinië.
Stoltink was een tabak-man, Drion een planter; maar we namen te veel
hooi op de vork en moesten de plannen opgeven in 1964. Er was geen geld
meer.... Drion nam een baantje bij de theefabriek van de Fa. Crone en
zal daar nu wel de manager zijn. Stoltink werd fabrieksmanager bij een
grote tabakfirma in Salta, die naar Europa exporteerde.
Ik werd electric-supervisor in een petrochemische onderneming bij
Rosario, later power-plant ins truc tor, general supervisor en super
intendent van die krachtcentrale, Dit was de grootste fabriek in ZuidAmerika, compleet nieuw, en ik groeide als het ware met ze mee. Voor
de electriciteitsopwekking hadden we drie gasturbine-generatoren van elk
10. 000 KW, compleet met "waste-heat-boilers". Ik heb me sindsdien
helemaal gespecialiseerd in krachtcentrales.
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Zodoende ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij Westinghouse Electric
Corporation in de USA en ben nu field electrical engineer, gespecialiseerd
in de oprichting van krachtcentrales met gas- en stoomturbine-generatoren
vanaf 15000 KW tot 12. 500. 000 KW. Ik werk op het ogenblik aan een 650 MW
krachtcentrale in Centraal Texas.
Warm zomerweer! Ik was verleden week in Steambootsprings, op de grens
van Colorado en Wyoming. Het sneeuwde daar en er waren ski-ers in de
bergen. Drie weken geleden in Lubboek voor de in bedrijfstelling van de
modernste powerplant in de wereld met complete computer-control (digital
en analog); druk op de knop en alles gaat automatisch I
In Argentinië heb ik jarenlang geprobeerd een amateurzendmachtiging te
krijgen, maar dat is nooit gelukt, omdat ik geen staatsburger wilde worden.
Ik heb wel eens illegaal gewerkt.... met Hollandse stations en andere
DX, omdat ik het niet kon laten.... Sinds 1967 ben ik hier en zal uiteindelijk
wel Amerikaan worden. Sinds 2 jaar heb ik examen gedaan voor de hoogste
klasse (extra license).
Ik heb als WB 5 LAL diverse Hollanders ge-qso'd, maar de DX-condities
zijn de laatste tijd belabberd om met Europa te werken vanuit Texas.
Mijn tranceiver is een Hallicrafter "Hurricane" SR-2000, waar ik bijna
2 KW PEP in kan stoppen. Ik heb een 3-element beam (TA-33), ongeveer
14 meter hoog en ik heb nog nooit een Java-station van hieruit kunnen
werken. Daar is echter ook niet zo veel lol meer aan.
Alle ex-PK’s zitten in Holland
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Achteraf bezien en in vergelijking met andere diensten, is de radiotelegrafie voor de luchtvaart een koorts geweest, die haar overviel; een
tijdlang aanhield en weer vrij spoedig is afgezakt.
In korte tijd had de telegrafie de luchtvaart veroverd, zodat iedereen
dacht, dat het een gelukkig huwelijk zou worden en ze verder onafscheide
lijk zouden blijven. Maar het liep allemaal anders; de liefde duurde slechts
kort en behoudens een rendex-vous nu en dan, zijn de partners uit elkaar
gegaan. Misschien alleen nog tussen tafel en bed.
Het was wel een hevige amourette 1
Als we ballonnen en papieren vliegers tot de luchtvaart mogen rekenen
werd reeds kort na haar geboorte de telegrafie in de luchtvaart gemengd,
want voor proefnemingen met radio werden dikwijls ballonnen en vliegers
als antennedragers gebruikt. Zelfs al in de Zuid-Afrikaanse oorlog kregen
ze een praktische toepassing en nog kortelings behoorden kistvliegers
voor antenne-oplating tot de standaarduitrusting bij sommige reddings
sloepen.
De telegrafie kon toen vliegers en ballons niet ontberen en slechts een
paar jaar later zien we het omgekeerde gebeuren ! De luchtvaart kon niet
meer zonder telegrafie; en heus niet alleen de militaire luchtvaart ’
Wel moesten de toen gebruikelijke zendinstallaties, wat omvang en
gewicht betrof aangepast worden aan de speciale eisen van luchtballons
en luchtschepen, maar dat was slechts een technisch probleem, dat na
rustig overwegen, werd opgelost.
Bij luchtballons en zeppelins was het gewicht, mede in verband met de
voeding en de benodigde ruimte voor de radio van invloed; bij vliegtuigen
was dit wat minder omdat al spoedig de voeding uit de machine betrokken
werd. Bij de antenne was het omgekeerde het geval; dit was geen probleem
voor de onbestuurde 'gashouders’, maar betekende een probleempje voor
de vliegtuigen; alhoewel geen levensprobleem. Gezien de toen nog
benodigde grote vermogens voor de lange golven en de daarbij behorende
lange antennes betekende het soms een last bij de besturing. De antenne
hing gewoon onder aan de "schuit” en dat bleek bezwaarlijk voor vlieg
tuigen, reden waarom men, niettegenstaande de veronderstelde betere
werking van een verticale, al gauw op horizontale antennes overging,
door de antennesleepkabel van lichtere constructie te maken, zodat deze
bij het vliegen een bijna horizontale stand kreeg.
De "aarde", waarvan in werkelijkheid natuurlijk geen sprake kon zijn,
werd kunstmatig verzorgd door een lus of draadringen om de ballon te
leggen vooi' ontvangstations en door aan ei-isolatoren opgehangen ringen
voor het zendstation. De ringen werden verder met touwen aan het
ballonomhulsel bevestigd.
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Bij Zeppelins diende het metalen omhulsel als tegencapaciteit, wat geen
gevaar bleek op te leveren voor de gasvulling, waarvoor men in het
begin vreesde.
Het eerste draadloze telegramverkeer tussen luchtschepen, vormde de
verbinding tussen de "Hansa" en de "Viktoria Luise" over een afstand
van 200 l<m, toen deze zeppelins de bekende tocht langs de Rijn maakten op
10 mei 1912.

Voor vliegtuigen diende uiteraard de metalen constructie als aarde,
maar er was nög iets, dat bij een vliegtuig anders was:

"Eene bijzonderheid bij het gebruik van dergelijke
vliegtuigstations ligt in de grootere slagwijdte,
die men aan den seinsleutel geeft. Men neemt deze
n. 1. in het algemeen grooter, dan bij stations op
den vasten grond, omdat men in de lucht zoodanige
trillingen van het vliegtuig ondervindt, dat men,
vooral in het begin, dikwijls moeilijk kan controleeren, of men den sleutel werkelijk neerdrukt.
Vlug en goed seinen vanuit een vliegmachiene eischt
trouwens heel wat oefening”.
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In den aanvang had men, behalve van de sleutelcapriolen, ook nog veel
last van de vliegtuigmotoren en men wilde dan ook beginnen met het
opnemen van seinen, door die af te lezen van een galvanometer, maar
de goed geluid-afsluitende koptelefoons brachten uitkomst. Veel meer
kopzorgen bezorgden allerlei vonkstoringen van de motoronderdelen,
maar het waren geen onoverkomelijke moeilijkheden. Daarom verklaar
de Prof. C. L. van der Bilt reeds in 1918:
"De radio-telegrafie eindelijk is, niet in het minst
in haar toepassing met betrekking tot het luchtvaartverkeer in den oorlog van zeer groote beteekenis geworden, maar deeze beteekenis zal zeker nog
veel grooter worden, zodra de vrede weder geordende
toestanden schept"

In datzelfde jaar ontwierp een Franse maatschappij een vliegtuigzender van torpedo-vormig model, wat, uitgerust met een eigen
propellor voor de voeding, geheel buiten op een vliegtuig gemonteerd
kon worden. Dit model, de "Rouzet", kon door allerlei kabelverbindingen,
van binnenuit het vliegtuig bediend worden. In de torpedovorm treffen we
iets nieuws aan: de "mecano-morse". Een automatische seinsleutel,
parallel op de gewone seinsleutel aangesloten en bedienbaar vanaf een
klavier met knoppen. Drukte men zo’n knop in dan liep de stroom naar
een "distributeur", een metalen schijf met nokken, die in cirkels op
het vlak van de schijf lagen en werden afgetast door daar tegenover
opgestelde contactborstels. De schijf ging draaien en kwam nu zo’n nok
tegenover een borstel, waarvan de knop was ingedrukt, dan werd een
teken uitgeseind. Door meerdere knoppen in te drukken kon men 39
variaties maken, maar veel gebruik heeft die "mecano-morse" niet
gevonden; het was te ingewikkeld in de bediening van het klavier.
Later werden alleen de wisselstroom-generatoren, in een torpedomodel
en met propellor buiten op het vliegtuig aangebracht en de apparatuur binnen
opgesteld.

"Ja, de stroomvoorziening in die dagen! Als we ons nog wel
herinneren, schrijft de Chef Radiodienst van de K. L.M. , sleepte
de goedige PH-AGAmaar liefst 3 buitenboord-dynamo’s, elk
voorzien van een luchtschroef, met zich mee. De eene dynamo
verzorgde stroom en spanning, benoodigd voor de langegolf-zender
en ontvanger, de tweede was de laaddynamo, die de boordbatterij
op spanning moest houden, terwijl de derde generator zorgde, dat
de kortegolf-installatie spanning kreeg. Bij het in gebruik nemen
van de Amerikaansche motoren, op de Fokker F-12 en F-18, werd
radicaal met dit systeem gebroken, en werd de accu-batterij van
het vliegtuig als primaire stroombron gebruikt voor het voeden van
de gloeidraden van de zend- en ontvanginstallatie en tevens voor het
in bedrijf stellen van de hoogspanningsomvormer"
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- oude vliegtuigradioinstallatie -

De buitenboordgeneratoor met zijn kleine propeller kwam toen te
vervallen.
De radiostations, die het internationale luchtverkeer vanaf de grond
moesten begeleiden, verrezen als paddestoelen uit de grond en toen de
K. L. M. in 1931 een radio-proefvlucht naar Indië maakte, rapporteerde
na afloop dezelfde Chef van de Radiodienst:
In West en Midden Europa is gedurende de laatste jaren een
radio-organisatie gegroeid, welke als een bus in elkaar sluit.
Jammer genoeg kon voor de Indië-vluchten hiervan slechts tot
Budapest gebruik worden gemaakt, terwijl van alles, wat daar
achter ligt, niets bekend was. Om radio-proeven te kunnen
nemen op de Holland-Indië route zijn we begonnen gegevens
te verzamelen omtrent radiostations langs de route zoais
de mogelijkheid om er mee te mogen werken, hun golflengten,
roepletters en hun openstellingsuren.
De PH-AGA zou de proefvlucht maken; de speciale voor dit
doel door de Po T. en T. ter beschikking gestelde zenders in
Kootwijk werden met kabels verbonden met Schiphol en Waalhaven
en zo werd, samen met de P. T. én T. het radiostation PC3
van de T.H. in Delft aan de ontvangstproeven deelgenomen.
Op 13 november 1930 startte de PH -AGA!
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Door de voorbespreking en aan de hand van de verzamelde gegevens,
was het ons bekend, dat er op geregelde afstanden langs de Holland-Indië
route radiostations aanwezig zijn. Gedurende de vlucht naar Indië bleek
er echter een meer of minder goede luchtvaart-radio-organisatie te
bestaan van Amsterdam af tot nabij Calcultta. Van Amsterdam uit tot diep
in Engels-Indië, heeft men reeds alle nut van een radio-installatie aan
boord!
Ook bij het oversteken van het "Rokin", zoals de vliegers met hun eigen
humor, de Middellandse Zee noemen, kan de radio goede diensten bewijzen.
Voor eigen dienst, stationneerde Imperial Airways het stoomschip "Imperia”
ergens aan de Noordkust van Kreta en dit schip is even goed uitgerust als
een goed grondstation in Engeland of in ons land, n. 1. met een telefonietelegrafie-zender en een Marconipeiler. Op de Afrikaanse kust vonden
we de stations Alexandrië en Heliopolis; in Palestina het station Gaza en
verderop in de woestijn weer stations te Rutbah en te Bagdad.
Zo gaat de lijst van radiostations verder, n. 1. Basrah, Bushire, Jask
en Gwadar langs de Perzische Golf, Karachi, Jodhpur, Delhi, Allahabad
en Gaya in Engels-Indië.
Van Amsterdam tot achter in Brits-Indië heeft men dus op elke 400 È
500 KM. een grondstation, die allen meer of minder bekend zijn met
de noden en behoeften van de luchtvaart; daarna tot in Nederlands-Indië
heeft men kuststations voor de scheepvaart. Ook deze stations hebben
ons hier en daar nuttige gegevens verstrekt, zoals Medan en Sabang in
Nederlands-Indië, terwijl bij verschillende gelegenheden, zoals boven de
Middellandse Zee, boven de Golf van Bengalen en boven de straat van
Malakka, met Hollandse schepen werd gewerkt. De langegolf-installatie
heeft, zowel op de heen als op de terugweg, iedere dag uitstekende dien
sten bewezen, terwijl fouten, afgezien van enige kleinigheden, welke
in 5 a 10 minuten te herstellen waren, in het geheel niet voorkwamen.
Steeds was het mogelijk om met 2 of meer stations tegelijk radioverbinding
te onderhouden, terwijl zelfs over afstanden van 1000 tot 1400 km. ,
vlot kon worden gewerkt. Vliegende boven Rangoon, twee dagen voordat
we in Medan arriveerden, was het reeds mogelijk om telegrammen te
wisselen met het Indische kuststation te Sabang.
De korte-golf zender was de eerste dag van ons vertrek uit Amsterdam,
boven Duitsland, Oostenrijk en Hongarije uitstekend te horen. Na de
landing te Budapest werden nog gedurende enige tijd telegrammen
gewisseld met Amsterdam. De volgende dag werd de zender hier en
daar boven de Balkan gehoord, evenals de dag daarop op het traject
Athene-Cairo. Vanaf het vertrek uit Athene tot aan het in zicht komen
van de Afrikaanse kust, werden alle mededelingen, welke op een golf
lengte van 36,7 meter geseind werden, goed te Amsterdam en te
Rotterdam opgenomen.
Even voordat we boven de kust aankwamen, sloeg de anode-spanning
in de kortegolf-zender door een ebonieten schijfje van de condensatorfijnregeling, waardoor de zender tijdelijk buiten bedrijf raakte. Eerst
na aankomst in Bagdad kon deze fout worden hersteld. Niettegenstaande
het zondagavond was, toen we in Bagdad aankwamen, stond het gehele
personeel van het R. A. F. -station gereed om de zender weer in orde
te maken. De volgende dag werden de korte-golfsignalen weer in
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Amsterdam gehoord. Door de reparatie in Bagdad was de zender af stemming
een weinig gewijzigd en dit is waarschijnlijk de oorzaak, dat de kortegolfsignalen in Indië eerst gehoord werden op het traject Bangkok-Medan,
terwijl tussen Medan en Batavia een uitstekende verbinding heen en weer
met Bandoeng moge lijk was.
Over het traject over Sumatra doet zich het eigenaardig verschijnsel
voor, dat de lange golf radiosignalen op de een of andere wijze worden
geabsorbeerd. Tesamen met de militaire radiodienst te Andir, werden
interessante proeven genomen. Met het radiostation te Medan werd op
het traject Bangkok-Medan reeds uren voor de aankomst aldaar, gewerkt.
De volgende dag echter, op het traject Medan-Batavia boven het oerwoud
vliegende, verdwenen de signalen van Medan reeds 40 minuten na de
start geheel ! Gedurende uren was er echter een uitstekende kortegolfverbinding met Bandoeng mogelijk en meerdere malen trachtte het sterke
militaire station te Andir, gewaarschuwd door Bandoeng, met volle
kracht PH-AGA te krijgen, maar zolang we boven Sumatra vlogen, werd
niets gehoord. Ook de stations te Weltevreden en te Soengei Gerong
(Palembang) hoorden niets van de lange golfsignalen van de PH-AGA.
Zodra we echter de kust van Sumatra achter ons zagen verdwijnen, was
er weer een goede verbinding op de lange golf mogelijk. Hetzelfde ver
schijnsel hadden we ook op de terugweg.
De PH-AGA gebruikte hier 3 golven, n. 1. 20,6, 29,8 en 36,5 meter
en Bandoeng 2, de 36,7 en 16,2 meter. Door die vlucht zijn we in het
bezit gekomen van vele gegevens, die als basis kunnen dienen voor
latere proeven.
Bij een nauwe samenwerking tussen de vlieger, de navigator en de
radiotelegrafist kan men bij het gebruik van de peilinstallatie tot waarlijk
verbluffende resultaten komen.
Er werd steeds gevlogen met behulp van de aan boord zijnde navigatieinstrumenten, waarbij de peiler slechts ter controle werd gebruikt.
Dat onze vliegers van hun navigatie-instrumenten een uitstekend gebruik
weten te maken, bleek uit het volgende voorval. Nadat we 2| uur over de
Middellandse Zee hadden gevlogen passeerden we recht over het stoom
schip "IJsselkerk". Van de gezagvoerder van het schip kregen we draad
loos zijn positie op en toen onze navigator deze op de zeekaart had
uitgezet, bleek de plaats waar we het schip passeerden, precies in
de kompaskoers, welke 's morgens op de kaart getekend was, te vallen.
Een ander staaltje : We vlogen van Medan naar Palembang. Alles oerwoud!
Duizenden, honderdduizenden woudreuzen in en door elkaar gegroeid!
Hier en daar een dode boom, welks witte takken als vingers van een hand
naar ons omhoogstaken. Lage wolken en regen. Nu en dan het opflitsen
van de rode signaallamp van onze vliegers voorop, als we laag over de
toppen moesten vliegen en daarom de antenne vliegensvlug moesten
inhalen. Midden in deze tropische vegetatiechaos is een klein cirkel
vormig noodlandingsterreintje uitgehakt. Een gaatje in vergelijking met
het geweldige 1000 km-lange traject. Na drie uur vliegen, passeerden we
recht over dat gaatje !
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Was men aanvankelijk geneigd
de vliegenier zelf de radioinstallatie te laten bedienen,
en overal, behalve in Duitsland,
werd dat systeem aanvankelijk
gevolgd; met het toenemen van
het aantal vliegtuigen raakten
de toen in gebruik zijnde banden
al gauw overvol, mede doordat
de vlieger natuurlijk uitsluitend
met telefonie kon werken. Met
de komst van de "korte-golf"
kreeg men wat meer speelruimte.
In Duitsland was men direct na
1925, toen het verbod van radioin-vliegtuigen volgens het verdrag
van Versailles was opgeheven,
begonnen met de uitbreiding van
de vliegtuigbemanning met een
radio-telegrafist, uiteraard
alleen op de grotere vliegtuigen.

Daarna gingen ook de andere luchtvaartmaatschappijen er, zij het schoor
voetend toe over. Het voordeel van telefonie was wel het directe contact
tussen de gezagvoerder en het grondstation, zonder tussenkomst van een
derde, de marconist, maar met het langer worden van de vluchten won
morse veld. Een telefonieverbinding over bv. de afstand Neder land-Indië
was niet bedrijfszeker te krijgen, ook niet op de toen zo genoemde "ultra
korte-golf".
Sommige landen, zoals de Verenigde Staten, bleven vasthouden aan
telefonie en met de geweldige toename van het aantal grondstations, dat
de luchtvaart van dienst kon zijn en die nu als een dicht net over de aardbol
verspreid liggen, werd het maken van lange-afstands-verbindingen steeds
minder nodig. De perfectionering en automatisering van radio- en navigatieapparatuur heeft er mede voor gezorgd, dat de positie van de marconist
bij de civiele luchtvaart begon te tanen...
Maar ergens in het licht ontvlambare hart van de luchtvarenden ligt de
zoete herinnering nog, aan de ’flirtation’ met morse en als ze nog wel eens
met elkaar geconfronteerd worden, licht de oude vlam weer even op.
Oude liefde roest namelijk nog steeds niet
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VLIEGER EN VONKENBOER.
Toen ik me nederzette om het een en ander over de verhoudingen tussen
vliegers en telegrafisten te gaan schrijven, en daarbij terugdacht aan vele
vluchten, die ik als telegrafist bij de Militaire Luchtvaart heb gemaakt,
ben ik tot de conclusie gekomen, dat ik in die tijd slechts twee soorten
vliegers heb ontmoet. Ten eerste, vliegers, die een telegrafist met zich
mee de lucht in nemen, omdat zulks nu eenmaal moet. Precies zoals ze
de radio-toestellen meenemen, waar die telegrafist achter zit. (Of zitten
ze vóór het toestel?). Deze soort vliegers gaat ook gewoon zonder telegrafist
weg.
Ten tweede, vliegers, die een telegrafist meenemen, omdat ze die graag
bij zich hebben en zonder hem zeker niet zullen vertrekken, aangezien zij
weten, dat de telegrafist hen van nut is.
Wat de telegrafisten zelf betreft, wil ik hier speciaal spreken over de
"goede" telegrafisten: niet zij, die nog niets kunnen, of die alleen maar
meevliegen voor de honderd gulden aan het einde van de maand. Wel, de
goede telegrafisten, die hebben aan niets zo het land als aan vliegers, die
het zelf wel weten en geen telegrafist meer van node hebben. Je voelt je
immers opgelaten bij zo iemand? Van hen is voor een telegrafist niets te
verwachten: geen inwijding in de vliegplannen, geen goed woord, geen op
drachten, ja, zelfs een noodlanding draaien deze lieden op hun eigen houtje,
terwijl toch de telegrafist zit te smakken naar een gelegenheid om eens
S O S in werkelijkheid uit te seinen. Je voelt je heus alspf je dure opleiding
tevergeefs is geweest. Daarentegen, met de vliegers van laatstgenoemde
soort wil elke telegrafist graag op stap. Daar heeft hij lust in, hij kan laten
zien, wat hij vermag met al zijn draden en lampen.
Precies zoals uw gedrag verschillend is wanneer u meneer A of B ontmoet,
zo is ook het gedrag van de telegrafist verschillend, wanneer hij met
vlieger A of met vlieger B mee moet gaan.
Ik heb eens een paar vliegers beluisterd, die het hadden over een bepaalde,
nieuw bij onze afdeling aangekomen telegrafist.
"Die vent is een snert-telegrafist, hij zit voor spek en bonen in mijn
toestel!"
"Ach, schei uit, die telegrafist is goed. Ik kan tenminste best met hem
opschieten"
Twee tegengestelde meningen, die u helemaal niet behoeven te verwonderen.
Het vak van de telegrafist is voor veel mensen raadselachtig. Wat de vlieger
in de kist doet, dat kan men nog wel begrijpen, maar waarom er een
telegrafist meegaat, terwijl je niet eens een telegram aan Tante Mies kunt
versturen, dat is voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen. De enige,
die wel begrijpt wat er gaande is, dat is immers de vlieger. Daarom is hij
ook de enige, van wie de telegrafist enige appreciatie kan verwachten.
En ieder mens is gevoelig voor wat waardering voor zijn werk. Wanneer
een telegrafist met vlieger van de eerstgenoemde soort een vlucht gaat
maken, doet hij natuurlijk maar net, of hij gek is. Hij maakt toch geen
deel uit van de bemanning, werkt dus op eigen houtje, weet nauwelijks waar
heen gevlogen wordt en doet bijgevolg zo weinig mogelijk, daar het toch alles

319

voor niets is. Het lijstje zijner verplichtingen werkt hij gewoon af. Dat
ziet er ongeveer zo uit: Startmelding, geen bijzonderheden, geen bijzonder
heden, geen bijzonderheden, landingsmelding.
Als er nu iets onverwachts gebeurt, loopt het zaakje spaak, want tijd om
de telegrafist op de hoogte te brengen is er niet meer.
Ik herinner me een vlucht met zo'n vlieger, die ook tot de "zwijgzamen"
behoorde, van Soerabaja naar Bandoeng. Die vlieger had mij vóór de vlucht
wel gezien, maar misschien wel gedacht, dat ik een van de passagiers was.
Als ik enige functie in het vliegtuig vervulde, liet hij niet blijken, dat hij
het wist. In ieder geval, hij sprak geen woord tegen me en ik wist alleen
maar van het dienstbriefje, dat we naar Bandoeng moesten. Het weer was
tamelijk slecht en we vlogen een groot gedeelte blind. Toen we een hele
poos gevlogen hadden en ik dacht, dat we er ongeveer konden wezen, gingen
de wielen uit. Ik gaf een routinemelding aan Bandoeng, dat we aan het landen
waren op Andir en sloot meteen de verbinding. Toen we echter goed en wel
op de grond stonden en ik gelegenheid had een blik naar buiten te werpen,
bleek het, dat we op Tjililitan waren. De vlieger had namelijk in verband met
het slechte weer een koers langs de kust gevolgd en was, in afwachting van
het opklaren, maar vast op Tjililitan geland.
Toen ik naar hem toeging en hem vertelde, wat ik juist naar Bandoeng had
geseind, keek hij me met een vernietigende blik aan, alsof hij zeggen wilde:
"Stommeling!’'.
Maar wat een verschil, als je daarna weer eens de lucht in gaat met een
vlieger van de tweede soort (al kun je hem, wat mij betreft, gerust eerste
soort noemen, want dat is hij). Direct als hij je ziet, begint hij al van:
"Hé, Jansen, nietwaar? Ja, we kennen mekaar, je bent laatst met me
mee geweest naar K, is 't niet?"
"Nou, kijk even, we vliegen van A naar D, zo via dit en dat, dan komen
we hier over B, en dan gaan we verder..... hier langs C. Ik zal je hier. . . .
en hier.... een positie doorgeven. Als je hem te pakken kunt krijgen, geef
me dan om zo laat een peiling van F, om mijn koers te controleren, want
dan heb ik geen herkenbare punten en geef me zo vroeg mogelijk een weer
bericht van C en D, dan kan ik zien, wat we doen. Is het erg slecht, dan
maken we een tussenlanding op B of C, in verband met de benzine".
Deze vlieger ontvangt natuurlijk prompt al het verlangde en als het
enigszins nog wil, nog meer ook. Dat kan bijvoorbeeld wezen: berichten
over vliegtuigen, die we tegenkomen op onze route, bovenwinden van na
bijgelegen plaatsen, frequenties van towers, eventuele berichten omtrent
de toestand van het vliegveld, obstakels en dergelijke. Daar hoeft hij
allemaal niet verder om te vragen.
De telegrafist, die voelt, dat hij een deel is van de bemanning, dus dat
er op hem gerekend wordt, en die weet, dat hij op de hoogte wordt gehouden
van hetgeen er geschiedt, is nu eenmaal in staat om dit alles te doen; en hij
doet het graag ook
Bovenstaand stukje bleek de jammerklacht van een telegrafist in de
"Stuurkolom" uit 1947, uiteraard voor eigen rekening, vooral wat betreft
dat SOS uitzenden ! Snakken de telegrafisten daar inderdaad zo naar?
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”OPERATIONS NORMAL”

De KLM-Lockheed Super Constellation PH-LKP is na de landing op
Ceylon gestart voor de ruk naar Bangkok op weg naar Djakarta. Hoogte
18 000 voet boven de Indische Oceaan in een sprookjesachtige tropennacht.
Alles is rustig aan boord. De vlieger achter het stuur controleert de stuurau tomaat. De boordwerktuigkundige observeert zijn omvangrijk instrumenten
paneel, dat toerental van de motoren aangeeft, temperaturen laat aflezen en
de brandstofvoorraad aanwijst.
De marconist berekent de positie met behulp van astronaviagatie, zet die
om in de aangewezen cijfercode en seint die dan dooi’ naar de grondstations.
Alles verloopt volgens de geijkte procedure. "Operations normal", seint
de marconist naar de verkeerstorens van Ceylon en Bangkok.
Dan, zittend in zijn radiostoel, stemt hij de Collins ART-13 af op
het thuisstation PHK, ver weg in de polder bij Schiphol. Op elk traject
houdt hij zo contact met de thuisbasis om zijn werkgever, de KLM, op de
hoogte te houden van het verloop van de vlucht. Zijn gedachten dwalen naar
thuis, naar zijn vrouw, die wel zal slapen. Dit is zijn zoveelste vlucht naar
het verre oosten en de zaken beginnen routine te worden. Gelukkig, dat er
een opperbeste wer katmo sfeer heerst onder het corps marconisten van de
KLM, want nu worden zijn diensten zo ingedeeld, dat hij straks, als de
heugelijke gebeurtenis plaats vindt, thuis kan zijn. Het zou nog wel even
duren, maar het was toch geruststellend te weten, dat als het zo ver was,
je er bij kon zijn. Maar goed, het was zijn tweede, en de zenuwen, die de
nieuwbakken vader altijd kenmerken, waren al een beetje verminderd.
Toch bleef het altijd spannend.
Hij stemt zijn zender af op 6510 kcs, de frequentie, waarop PHK te
horen moet zijn en geeft een oproep. Onmiddellijk hoort hij de morse
uit de polder. QRK 5! Dan, met zijn 'double-speed-key' (oud tafelmes,
tussen twee stukjes koper heen en weer zwiepend geeft hij zijn positie
door, gevolgd door "Alles OK" en "QRU?". PHK geeft terug: "QRU en we
hebben een enorme slaap".
De marconist glimlacht en laat zijn zender teruglopen naar de oude
frequentie, als hij nog net op het nippertje op zijn ontvanger hoort:

"PHLKP PHLKP de PHK PHK QTC QTC D D D"
Hé, merkwaardig, hij heeft nog wat’ Vlug de zender weer terug en dan
knalt de ether in, dat hij het gehoord heeft en gereed is om het telegram
op te nemen. En daar komt het:
- RADIO OFFICER HANS VAN GERVEN PHLKP ENROUTE TO BANKOK==
DAUGHTER WAS BORN STOP ALL WELL WITH MOTHER AND CHILD=
KLM SCHIPHOL -

Even zit hij sprakeloos en tikt een paar keer wezenloos tegen de 'doublespeed’, dan brult hij ineens: "Mieters
jongens, een meid!!!"
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Met 25 wpm ratelt hij zijn QSL naar PHK, terwijl de gezagvoerder, op het
gebrul afgekomen, over zijn schouder meeleest.
Maar weer geeft PHK een QTC 1
- HARTE LIJK GELUKGEWENST VAN DE BEZETTING VAN PHK -

De gezagvoerder en de dienstdoende boordwerktuigkundige schudden hem
de hand en wensen veel geluk.
Merkwaardig, op 18000 voet boven de oceaan. ... 2 uur in de nacht, terwijl
de andere bemanningsleden en de passagiers slapen.
In Bangkok hebben ze het gevierd,met de hele bemanning. Als hij een week
later thuis komt, vindt hij een héél klein meisje van 5 pond in de armen van
zijn vrouw. Ruim een maand te vroeg.
Een grote vreugde is het en een enige gelegenheid, waarbij de radiotelegrafie hem persoonlijk een blij bericht stuurde.
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MILLIS MORSE.

Ene John Millis uit Addison, Michigan, komt op zekere dag in 1875
op een lumineus idee. Hij dacht'.
Hij dacht, dat het met het toenemende gebruik van de sounder op de
telegrafiekabels in plaats van de morseschrijver, het morse-alfabet in de
toenmalige vorm toch eigenlijk maar een onding was. Hij vond, dat het geluid
van een punt en een streep op de sounder niet veel verschil maakte en dus,
dacht hij, waarom niet een alfabet gevormd uit enkel punten? Het zou ongetwij
feld het begaan van vergissingen voor een groot deel uitsluiten !
John Millis neemt dan een artikel uit een krant en gaat de letters tellen;
zet ze in volgorde van frequentie en kvijgt de volgende uitslag :

E
N
T
A
I
S
R
L
C
O
D
H
U

154
112
108
99
82
69
69
57
52
52
51
49
40

25
23
22
20
17
17
16
14
5
3
1
0
0

G
F
Y
P
B
M
W
V
K
J
X
Q

z

Het alfabet zou nu gevormd worden, door het simpelste teken toe te kennen
aan de meest voorkomende letter; het simpelste op één na aan de meest
voorkomende op één na en zo vervolgens. Hij veroorloofde zich het gebruik
van één dubbele spatie, daar waar dit voor de leesbaarheid en het onderkennen
van het aantal punten noodzakelijk was.
Zo doende komt hij tot de volgende morsetekens, of liever Millis-tekens:
E
N
T
A
I
S
R
L

- - -- ---- - -

G----F----Y - P - B----M---W- V -----
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C
O
D
H
U

K
J
X
Q

z

Over cijfers werd niet gesproken; waarschijnlijk wilde Millis die maar
uitspellen!
Hij publiceert zijn ontdekking in een tijdschrift voor 'practische
informatie, kunst, wetenschap, mechanica, scheikunde en fabricages,
de "Scientific American". Dat moest natuurlijk op commentaar uitlopen
van de vonkenboeren uit die tijd, die er niets voor voelden om een nieuw
alfabet te gaan leren en toch zeker geen alfabet, uitgekiend door een leek!
In een van de volgende afleveringen van "Scientific American", die van
27 maart 1875, krijgt John Millis er flink van langs, van ene William E.
Sawyer;
"Geachte Redactie!.
In Uw editie van 13 maart, publiceerde U een bericht van John Millis
uit Addison, Midi., betrekking hebbende op telegraaf-alfabets, dat voor
bestemd is Uw vele lezers te misleiden, aangezien het een totaal foutief
en empirisch beeld geeft van het onderwerp.
Mr. Morris stelt vast, dat het Morse-alfabet slecht is, aangezien het
geluid van een streep heel veel lijkt op het geluid van een punt, gevolgd
door een ruimte.
Hierop afgaande, moet ik vaststellen, dat Mr. Millis nog maar een
beginner is in de kunst, want de meeste personen, die pas beginnen, denken
hetzelfde te horen. Voor iedereen, die geoefend is, is dat echter in geen
enkel opzicht het geval ! Geen enkele telegrafist kan mogelijkerwijs de fout
maken een streep te nemen in de plaats van een punt met pauze. Ik ken geen
enkel geval, zelfs onder de meest gewone telegrafisten, waar een fout,
zoals Mr. Millis beweert, is opgetreden..
De moeilijkheid zit hem juist in de letters met gespatieerde punten !
De C, O, R, Y en Z !
Dat is al lang geleden onderkend ! Bain vermeed het, maar zijn alfabet
was langer dan dat van Morse. In de Europese code is de fout ook
vermeden en ware het niet vanwege de moeilijkheden, die een verandering
meebrengt, dan zou de Western Union Telegraph Company deze code
reeds een tijd terug geaccepteerd hebben. Het is indertijd serieus voor
gesteld.
Dit aangenomen zijnde, dat de fout in de gespatieerde punt-tekens ligt;
fouten, die nog dagelijks voorkomen, hoe kan Mr. Millis dan zo iets stellen?
In het Morse-alfabet zijn vijf van zulke letters; Mr. Millis wil ze uit
breiden tot zeventien! Afgezien van de onmogelijkheid, dat zijn systeem de
snelheid bevordert, zal het wel het aantal fouten verdriedubbelen!
Het is misschien niet toepasselijk om hier te stellen, maar we kunnen
beter het samenstellen van morse-alfabetten in handen laten van ervaren
telegrafisten in onderling overleg, waarvan we mogen aannemen, dat zij de
moge lij kheden en de behoeften van een telegraaf-systeem grondig kennen !

Er is verder weinig bekend geworden over het eventueel gebruik van
Millis’ code.
—----- —------------- —------------324

NIET TE GELOVEN....

De DX-conferentie was vrij vroeg ten einde en ik had een fijne
"boerennacht” in het vooruitzicht. Tenminste dat dacht ik, doch toen ik
mijn hotelkamer binnenstapte rinkelde de telefoon en een stem aan de andere
kant vroeg of hij even langs mocht komen voor een ”DX-praatje".
Wel, al ben je dan ook nog zo vermoeid, iets dergelijks laat je als amateur
meestal niet schieten, dus inviteerde ik hem regelrecht....
Ik schatte hem op 50 jaar, doch daar ben je nooit zeker van.
Allereerst vertelde hij mij zijn roepletters, hetgeen echter niets in me
deed rinkelen. Ook zijn naam zei me niets.
"Maai' old man," merkte hij verbaasd over mijn onwetendheid op,
"ik heb meer DX op mijn lijstje staan, dan wie ook ter wereld".
"Oh, juist", vloog het door mijn gedachten, "een van die opscheppers,
W1HF, de grootste DX-man en een stuk of wat anderen zijn mij volkomen
bekend, doch deze knaap is absoluut niet een van hen. "
"Mike ", zei ik, "ik kan je niet erg volgen. W1HF heeft de meeste DX
op zijn naam staan en dan zijn er nog een paar vlak op zijn hielen. Hoeveel
heb jij er dan?".
"Als je landen op aarde bedoelt," antwoordde hij, "geen enkele. Ik spreek
over wérkelijke DX. Ik moet hier eens met iemand over spreken, anders plof
ik en ik dacht zo, dat ik jou wel iets kon toevertrouwen".
"Oh, je kunt mij vertrouwen", gaf ik hem te kennen, bedenkende, dat
ik zeker 40 pond zwaarder woog en in elk geval dichter bij de deur zat,
"maar wat noem jij dan DX, Mike?".
Hij nipte even aan zijn glas en keek me recht aan. Zijn ogen stonden
helder en rustig, zonder die fanatieke schittering van een lunatiek. Een
nerveus type was hij al evenmin. "Planeten", zei hij zachtjes, "ik heb
met een viertal gewerkt". Mijn eerste reactie was om te doen alsof en
te vragen of hij soms ook QSL-kaarten ontvangen had, doch het nuchtere
en serieuze in hem overwon me. 'Wat doet je denken, dat ik dit zal geloven,
of zelfs maar grappig vinden?" vroeg ik.
"Kom mee," was zijn antwoord, "het is nog vroeg. Ik zal het U laten mee
maken. U kunt vóór middernacht weer terug zijn".
Ik heb een avontuurlijke geest en het onwaarschijnlijke heeft een grote aan
trekkingskracht op me, dus ging ik mee. Onderweg lichtte hij me over het
een en ander in.
"Ik interesseerde me alreeds in de 5 meter", vertelde hij, "toen de
andere amateurs nog pas aan de 20 meter dachten. Dat is een lange tijd
geleden en ik had toen nog maar pas mijn ticket! Er was niemand op de
5 meterband en ik wist ook nog te weinig om me te realiseren, dat er
nog niemand in die band werkte. Ik riep elke 10 minuten met CQ op de
5 meter; ik weet niet hoeveel nachten wel
Dan op een nacht, na mijn
tweede of derde CQ, mijn ontvanger wat nastemmende, dacht ik iets te
horen.. . . Inderdaad, ik hoorde iemand naar me roepen. Ik was er zo over
bluft van, dat ik de sleutel van de tafel trok. MA1A was de ondertekening,
maar ik gaf niet veel aandacht aan die bijzondere roepnaam, het was iemand,
waarmee ik eindelijk kon werken en dat was op dat ogenblik voor mij de
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zaak.
Ik gaf hem mijn ontvangstgegevens en K.. . . Hij kwam niet terug’ Ik
wachtte, één minuut, twee minuten, drie minuten, niets hoorde ik meer
van hem. Ik werd er zenuwachtig van. Hier was eindelijk het eerste
station, dat ik na weken en weken roepen te pakken kreeg en ik was hem
meteen weer kwijt!
Dan,
na zeven of acht minuten
wachten kwam hij gelukkig weer in de
lucht. Hij bevestigde mijn rapport en
vertelde me, dat ik zeer zwak was.
Hijzelf was daarentegen zeer krachtig.
MA1A vertelde me hoe ik een behoorlijke
antenne kon maken, ofschoon ik aanvan
kelijk een beetje moeite had om zijn
..--in 5 neter gelnteraseeerd.
Engels te verstaan. Een soort Engels
dat in geen enkel boek te vinden is.
We maakten een sked voor de volgende nacht en gedurende de dag had ik
gelegenheid een antenne te bouwen conform de gegevens, die MA1A me
verstrekt had.
Toen mijn sked-tijd was aangebroken, riep ik hem weer op, thans met
meer vertrouwen, doch.... geen antwoord. Dan, weer na een tussen
ruimte van 7 È 8 minuten, hoorde ik hem’ Deze keer bleven we ongeveer
5 uur aan de gang, steeds met dezelfde vertraging in zijn terugkomen.
Hetgeen MA1A me die nacht vertelde deed me duizelen. Hij zei, dat hij
van de planeet Mars was’ Ze hadden mijn CQ daar elke nacht gehoord en
beoefenden de dooi' mij gebruikte morse-code daar tussenin. Ze hadden
kans gezien een studie te maken van de taal, die ik seinde gedurende al
die maanden. Ik had mezelf geamuseerd, al die nachten van roepen, door
me wat te oefenen in het telegraferen, daarbij elke nacht een bladzijde van
QST of Scientific American uitseinende; doch hoe ze daaruit de gehele
Engelse taal konden machtig worden is me een raadsel. Ik vermoed, dat
hun intelligentie op een heel wat hoger peil ligt dan de onze. Doch alras
bleek dat ze de Engelse taal nog lang niet in haar geheel machtig waren.
Maar na een paar weken, elke nacht een sked met ze gehad hebbende,
waarbij heel wat vragen moesten worden benatwoord, beheersten ze de
taal behoorlijk.
Vanaf de eerste sked vertelde MA1A mij, dat ik niemand over dit
QSO mocht spreken, daar ze anders onmiddellijk hun verbinding met me
zouden beëindigen. Zodoende heb ik er nog nimmer iemand iets van verteld. "
Ik duizelde van alles wat Mike me vertelde, doch kon nergens enig
houvast vinden. Misschien een heel aardige voor-de-gek-houwerij, dacht
ik, en zweeg een paar minuten.
"Wanneer vond dit alles plaats?", vroeg ik.
"Oh, ongeveer in 1920," antwoordde hij, "sindsdien zijn we naar
hogere frequenties verschoven. MA1A vertelde me, hoe een geheim
systeem te maken, zodat niemand ons ooit zou kunnen onderscheppen.
Details kan ik je echter niet geven, maar we zitten nimmer lang genoeg
op dezelfde frequentie voor iemand om ons te kunnen horen. We variëren
doorlopend door de 2 meter-band, zeker wel enige honderden malen per
minuut. Zijn zender stuurt zowel mijn zender als zijn ontvanger. Niemand
kan ons afluisteren. Alleen een TV-ontvanger zou in dat gebied misschien
af en toe wat storing ondervinden."
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"En hebben jullie gedurende al die jaren je nachtelijke sked gehouden?"
vroeg ik.
"Inderdaad en nog een paar meer. Toen we pas begonnen had MA1A
heel wat te vragen. Het viel me op, dat, toen ik hem vertelde van onze
vliegtuigen en onderzeeboten, hij niet veel interesse toonde. Doch sinds
de laatste wereldoorlog heb ik alle tijdschriften en dergelijke moeten
raadplegen om enige kennis betreffende straalvliegtuigen, raketten en
atomische energie op te doen, want MA1A vraagt ontzettend veel over
hetgeen wij met dat spul uitvoeren. Sinds hij me verteld heeft, hoe een
behoorlijke antenne te maken en een goede zender, hebben we een volmaakte
verbinding. Het zijn daar een stel pientere knapen. De dingen, die ze me
vertelden, werken altijd magnifiek, als ik ze ga toepassen. Gedurende de
tijd, dat MA1A me hielp mijn zender etc. te verbeteren, heeft hij me ook
in verbinding gebracht met een paar andere planeten. Deze knapen op Mars
hebben de aardse taal, in elk geval zoals ik ze gebruik, aan de andere
planeten onderwezen, zomede onze morsetekens en hen verteld hoe ze met
mij in verbinding konden komen........
Ik geloofde aanvankelijk niet veel van hun verhalen, maar nadat ik de
nodige astronomie bestudeerd had, kwam ik tot de conclusie, dat alles
wat ze me vertelden, zuiver klopte met onze gegevens op aarde.
Onze skeds waren altijd zo in elkaar gezet, dat de tijden klopten met
het in zicht zijn van de planeten. De tijd, nodig voor de voortplanting van
onze signalen klopten op de minuut. De moeilijkst bereikbare planeet
was Jupiter. Ik moest uiteindelijk mijn output-power tot 200 kilowatt op
voeren, alvorens hij mij hoorde, ofschoon ik hèm al wekenlang hoorde.
"Wat bedoel je met pulstechniek?”, vroeg ik, "maak je gebruik van
pulsen?"
"Natuurlijk!", was zijn antwoord, "dat is de enige manier om met
normale en niet verdacht grote buizen je vermogen in de antenne te kunnen
krijgen. Ik paste dit alreeds toe in het begin, toen ik voor ’t eerst met
Venus werkte. Doch dat is eigenlijk ook geheim. "
"En telefonie? Heb je nooit telefonie geprobeerd, zodat je kon horen,
wat voor stemmen ze hebben?"
"Ik heb het ze voorgesteld", vertelde Mike, "doch MA1A zei NO, de
morsecode voldeed hun voldoende. Ik denk, dat ze me niet wilden teleur
stellen, misschien hebben ze geen stemmen en zouden ze kunstmatige
moeten maken".
Eindelijk arriveerden we aan zijn buitententje; in het maanlicht zag ik
tenminste een klein huisje, opzij waarvan een groot aantal masten stonden.

•

"Dat zijn de antennes, "
legde Mike uit, "een paar
amateurs, die langs kwamen heb
ik verteld, dat het een experimen
tele 40 meter-beam is. Ik zit
nooit op de 40 meter, ze hoorden
me dus nooit en verloren
vanzelf hun interesse in me. "
Binnenshuis zag alles er heel
aardig uit, doch niets wat op
een ongebruikelijke techniek
leek.

opzij waarvan «on groet aspial
anttnnenastên stonden .•••««.
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Ik was erg nieuwgierig naar die geheime installatie. Mike glimlachte en
legde me uit, dat het er natuurlijk als een normaal amateurstation moest
uitzien, voor eventuele inspecties van de belastingambtenaren. De geheime
installatie was hier niet te zien, dus was het tijdverlies daar langer naar te
zoeken.
"Wanneer is je volgende sked?", wilde ik graag weten.
"Morgennacht", antwoordde Mike, maar we kunnen de band even afzoeken
als je er zin in hebt, misschien is er een van hen bezig"
Na een paar minuten voorwarmen van de installatie gooide Mike de hoogspanningsschakelaar in. De lichten dimden iets en ik hoorde een paar trans
formators kreunen. Een pip verscheen op de paronamische ontvanger, welke
Mike naar het midden van het scherm draaide en trad dan met een knaap
in verbinding met gebruikmaking van een vibroplex! De roepletters bleken
MM1F te zijn, doch indruk maakte dat niet op me. Iedereen kon voor de grap
een dergelijke roepnaam gebruiken. Mike en MM1F wisselden enige ontvangstgegevens en spraken nog wat over een te verwachten ionosferische storm.
Ze werkten beiden zeer snel en met break-in, hun procedure was accuraat.
Vooral MM1F werkte met een magnifieke hand, alsof hij een electronische
morsesleutel gebruikte. Plotseling werd er iets in me wakker 1 De hele boel
was nep. Ik was er aardig tussen genomen. ... er was helemaal geen ver
traging in het terugkomen ! Die knaap aan de andere kant vergat natuurlijk
die 7 3. 8 minuten vertraging in acht te nemen, alvorens te antwoorden.
Mooi, ik had de zaak door, maar deed verder alsof. Mike maakte een einde
aan zijn QSO en de pip verdween van het scherm. Na alles weer uitgeschakeld
te hebben, maakte hij een pot koffie. We spraken nog een beetje over ontvangstgevoeligheid, pulstechniek, beamantennes enz., waar amateurs in het
algemeen onderling over spreken. Ik moest toegeven, dat Mike zijn weetje
wel wist. Af en toe probeerde ik het gesprek op zijn installatie te brengen,
maar hij poeierde me steeds heel aardig af met het excuus, dat dit onder
werp geheim was.
Op de terugweg naar mijn hotel, was het precies hetzelfde; hij gaf me
echter wel een paar ideeën, die ik thuis eens zal proberen. Vooral die over
compound-koppeling lijkt me mogelijkheden te hebben. Ik moest Mike beloven
met niemand over zijn werk te spreken. We dronken een borrel in mijn hotel
en het juiste moment brak aan om hem even in het zonnetje te zetten met
zijn QSO met Mars, Venus, Jupiter enz.
"Tussen twee haakjes, Mike", vroeg ik gnuivend, "waarom was er nu
geen vertraging bij het werken met die planeet MM1F?"
"Oh, dat was geen planeet", antwoordde Mike, "dat was een mobiel
station, een zogenaamd ruitestation van de planeet Mars, net buiten onze
dampkring. Er cirkelen tegenwoordig vrij veel van die ruimteschepen rondom
onze aardbol, blijkbaar op verkenningstocht. Zeg, kom je nog eens langs als
je in de buurt bent?" En hij reed weg, voordat ik kans had te vertellen,
dat ik dacht de zaak door te hebben.. . . Doch had ik die wel door?
Heb ik laatst niet gelezen, dat ze hier en daar van die dingen gezien hebben?
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PARVUS NUMERO, MAGNUS MERITO.

Nou
Zó parvus nou ook weer niet!
De onbeschrijflijk moeilijke taak ligt voor me de Koninklijke Luchtmacht
er met de vleugels bij te slepen»
Zó onbeschrijflijk moeilijk, letterlijk en figuurlijk omdat het bij die "KLu”
natuurlijk weer net iets anders ligt.
Het zal daar niet een keer anders liggen!
Heterogeen 'gepeupel' bij de luchtmacht!
De oude garde, samengeraapt uit K. N. I. L. , Landmacht en Marine.
Begonnen op Soesterberg, om het cliché van de 'bakermat’ eens te vermijden.
Vonkenboeren bij de Luchtmacht? Ja, dat wel! Daggiewat!
Bij de eerste-steen-legging op 1 juli 1913 was de radio er al. De baby was
gebed in de draadloze, wat de andere krijgsmachtonderdelen als baby gemist
hebben.
Hierdoor was het mogelijk onmiddellijk aan radio te denken bij de eerste
vliegtuigjes.
Het was nog echte Leger luchtmacht! De taak bestond voor het grootste
deel uit het doen van verkenningen voor de grondtroepen. Logisch, dat in
die toestellen van latten en rijwielonderdelen radio uitgesloten was, maar
toch werden al in 1919 C-l’s besteld, waar radio ingebouwd kon worden en
ingebouwd wérd.

De verbindingssfeer uit die jaren oproepen bleek een onmogelijke zaak.
De mannen die het allemaal nog hebben meegemaakt zijn niet meer of zwijgen
om allerlei mysterieuze redenen.
Geen tijd?
Of was het allemaal zo geheim ?
Bij de luchtmacht is veel geheim. Bij de andere krijgsmachtonderdelen ook wel,
maar toch niet in die mate als bij de luchtmacht het geval is. Er zijn maar
weinig zaken, die niet geclassificeerd zijn, wat ondermeer inhoudt, dat de
stukken na gebruik snel vernietigd worden. In vele gevallen is de documentatie
vernietigd.
De nog piepjonge Luchtmachthistorie heeft slechts schaarse vonkenboerzaken. Maar er is nog iets natuurlijk. ...
De weinige foto’s accentueren het landmachtkarakter van de oorspronke
lijke vonkenboer-pionier, al hadden ze al wel een propellor op de toen
gebruikelijke hoogopslaande stijve kragen van hun uniform.
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- C-l, met radio 331

De boordtelegrafisten behoorden bij de Militaire Luchtvaart van het
Koninklijk Nederlands Indisch Leger, een identieke ontwikkeling dus in
het voormalige Neder lands-Indië.

W

ife

- even grasduinen

Maar nauwelijks had de Koninklijke Luchtmacht haar eigen aanzien
gekregen of het Corps Boord telegrafisten begon te slinken.
De vliegtuigen werden sneller, de apparatuur vernuftiger en de
bediening van de radio overgeheveld naar de vlieger. Totdat er nog
slechts enkele restten bij het 334 Transport-squadron.
Toen voelde de leiding het gemis en haastig werd er een nieuwe
generatie opgeleid, die tot op heden nog springlevend is.

- de nieuwe generatie -

En de grondjongens ? De koperkloppers op de radiostations van de vliegbases en de navigatiestations en de staven ? En bij de Geleide Wapens ?
Wie van hen denkt niet met een weemoedige glimlach terug aan de
Konigsweg te Schaarsbergen onder de uitbundige leiding van Majoor Rommens?
Daar zat je dan 12 maanden te zweten op seinen en op nemen, navigatie,
meteorologie, exercitie en nissenhutten opbouwen en wegen aanleggen. In die
tijd werd je nog overal vooi' gebruikt !
Maar tóch was het gezellig... .
Wie van de iets ouderen kent niet Spies, Rouvroi, Bolte en "de Knots” ?
Als je de 20 woorden "haalde”, werd je op de "Echte” Luchtmacht
losgelaten. En daar kon je nog wel eens lachen; want lachen hoorde er
bij op de stations.
Merkwaardig volkje soms, die luchtmachttelegrafisten; een beetje sluiks
bekeken door de niet-verbindingsmensen, die hen maar ’halve zachten’
vonden. Al zat die ’halve zachte’ soms continu te seinen en te nemen tot hij
zwabberend van vermoeidheid op zijn stro-zak kroop. Want strozakken be
stonden toen óók nog. ...
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- radiokar vóór W.O. II Het was zo in de tijd van de regeringen-Drees. .. .
Flauwekul allemaal eigenlijk, de grapjes, die ze uithaalden. Waar kwam op
eens de gewoonte vandaan, als de telefoon ging, om de hoorn op te pakken
en zich te melden met :
"Met de regering. Met Drees
Ik geloof van het een of ander radioprogramma.
Zo ook die avond.. . .
Het was wat rustig geworden op de luchtmachtnetten en het toenmalige
controle station in Zeist (PES9) overwoog om de verbindingen maar iets
vroeger te sluiten. Dat gebeurde dan met de z-code ZKJ 1 (Sluit !)
De bijposten moesten dan terugkomen ZKJ 2 (Ik sluit.), waarna het
controle station ook ZKJ 2 gaf.
Alle berichten waren er uit en het zal ongeveer elf uur in de avond
geweest zijn, dat het ZKJ 1 van PES9 de lucht in ging. Snel en gediscipli
neerd kwamen de ZKJ2’s van de bijposten, met uitzondering echter van
de vliegbasis Leeuwarden. Nogmaals seinde Zeist:
"PEL2 de PES9 ZKJ 1 K"
Geen antwoord.
"PEL2 de PES9 ZKJ 1 K"
Maar weer geen antwoord. Niet van plan zijnde hem ten eeuwige dage
te blijven roepen, belde de telegrafist van Zeist naar het radiostation
op de vliegbasis Leeuwarden. Daar werd de telefoon opgepakt en ja,
hoor:
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"Hallo, met de regering hier. Met Willem Drees"
Onmiddellijk reageerde de telegrafist van Zeist:
"Oh, neem me niet kwalijk. Dan ben ik verkeerd verbonden!"
En hij lei de hoorn op de haak.
Het opklapbed in de radiokamer was snel gereedgemaakt en binnen enkele
minuten was de telegrafist van het controlestation onder zeil.

r

- detachement Venlo in 1924 -

In het holle van de nacht snerpt er telefoongerinkel door de kleine radio
kamer. De telegrafist schiet overeind en begrijpt dan ineens, wie dat
moet zijn !
"Radiodienst !”
"Ja, hier met Leeuwarden radio. Sluiten we nog een keer vannacht of is
het maar een grapje ? Het is nu half vijf !’’
"Ach, kerel, we zijn al om elf uur gesloten, maar we hoorden jullie
niet op de radio en er schijnt een telefoon storing te zijn, want iedere
keer, als ik jullie probeer te bellen, krijg ik de regering aan de lijn."

Wat er toen vanuit Leeuwarden over de PTT-verbinding kwam is door
de PTT verboden; ja het kan zelfs niet in dit toch ruim-denkende boek.
Goed, het was wel eens leuk. Maar over het algemeen was het een
streng gereglementeerde berichtenoverbrenging.
Géén ”GM” of "TKS" kon eraf. Geen vriendelijkheden. Allen zuiver het
noodzakelijke verkeer. Geen puntje teveel mocht de lucht in !
Maar binnen het raam van de voorschriften kon je elkaar ook nog wel
eens goedmoedig plagen !
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- radiogebouw Soesterberg, van buiten -

- en van binnen -
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Als 's morgens de netten geformeerd waren, ontstond er meestal een
uurtje weldadige rust. De berichtenmakers waren nog niet aan hun eerste
bericht toe en de telegrafisten nog niet helemaal wakker. Met de koptele
foon op soesde menigeen voort. Wanneer hun vertrouwde roepnaam klonk,
zouden ze onmiddellijk wakker zijn.
Op zo'n morgen was de gebenedijde stilte weer ingetreden en in de kop
telefoons was alleen een beetje bandruis te horen. Hoofd op de armen,
halfwakend doorluieren! Lekker zó.
Maar iemand was er nog wakker en deed niet aan de algemene luiheid mee.
Het controlestation hoort ineens morsetekens. Ineens klaarwakker grijpt
hij zijn pen en schrijft op: "SAKERHETS TANDSTICKOR DE ZWALUW DIE
SCHWALBE THE SWALLOW".
Iemand zit "droog" te seinen van zijn lucifersdoosje, maar heeft zonder
het te weten zijn zender aanstaan!
Aan de toon te horen moet het Driebergen zijn....
Zonder dralen gooit hij de zend-schakelaar om en seint:
"PES8 de PES9 R AR"
En ja hoor! Even later gaat de telefoon!
De telegrafist van Driebergen aan de lijn, denkend dat er iets voor hem op
zou zitten"
"Zeg sorry, jö, ik had per ongeluk mijn zender aanstaan"
"Begrijp ik toch! Ik geef toch alleen maar recu!"
Geen geweldige gebeurtenissen, maar kleine korrels, die het dagelijks
leven een beetje kruidden.
Nee, veel geanimeerds was er niet bij. Toen ik eens met oudejaar dienst
had op de radioverbindingen en we vroegen om te 0000A "Gelukkig Nieuw
jaar" te mogen seinen, moest het tot op "hoog" niveau gevraagd worden.
En verrek, zeg ! Het mocht !
Alleen je verknochtheid aan de morse hield je op je stoel en ja, bij
nader inzien, ook wel een beetje de krijgstucht. Je heerlijk overgevend
aan je rythme of ingespannen luisterend naar zwakke signaaltjes tussen
de QRM om er iets leesbaars van te maken.
Soms een oefeningetje met een oude aftandse radiowagen. Oude Marconiapparatuur met grote rode, gele en blauwe knoppen of met de "Liaison",
die het zo lang volhield. Steen in de boom met een antenne eraan, koperen
aardmat onder de wagen en vonken maar !
Wie was toch die "hoge Piet", die een telegram uit het buitenland ontving,
waarin dank werd uitgebracht voor de "unvaluabel cooperation" tijdens een
internationale oefening. Tijdens de overseining over diverse relaystations was het oorspronkelijke "invaluable" veranderd in "unvaluable".
De ontvangende telegrafist was het wel opgevallen, maar hij moet per
slot van rekening neerschrijven wat er geseind werd, nietwaar?
"Hoge Piet" merkt het niet eens enwat doet hij?
Hij schrijft het bericht klakkeloos over en stuurt het naar zijn bijposten.
De telegrafist seint weer nauwkeurig, wat er geschreven staat en lacht
in zijn vuistje.
En op de bijposten schijnt dan eindelijk iemand te zitten, die opgelet
heeft vroeger op school. Hij pleegt een verwonderd telefoontje naar de
hoge Pieter, die zich zijn fout plotseling realiseert. Maar dan schiet
hem iets te binnen ! De telegrafist is misschien nog te blameren !
Hoge Piet witheet naar beneden naar de radiodienst.
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"Of hij dat niet gemerkt had ?"
"Jawel, wel opgevallen, maar begrepen, dat de samenwerking waardeloos
geweest was ! Dat kan toch, nietwaar ?
Hoge Piet weer onverrichterzake af.
Veel meer was er niet te lachen

Waar zijn al die verhalen ?
Verhalen genoeg, maar vertellen, ho maar !
Ja, aan de tap in de mess, met een levensgroot glas bier in je hand 1 Maar
als het op papier komt, wordt het wat anders. Misschien ga je wel ergens
fout. Enfin. De documentatie is verbrand, de oude apparatuur verschroot
en de oudjes zwijgen.

ge/te/m
Uiteindelijk is ook de Luchtmacht niet ontsnapt aan de algehele
vernieuwing, die alom plaats greep in het verbindingswezen.
De apparatuur van de foto’s is al lang niet meer; de "Liaison" met zijn
brom toon verdween uit de lucht; de "Cossor", waar je minstens T. H. voor
moest hebben om hem af te stemmen, volgde snel en zelfs de THC 482
heeft reeds zijn beste tijd gehad, nu de super-moderne "Racal" zijn
intrede heeft gedaan.
Er is uiteraard telex gekomen, TOR, ON-LINE
de sleutel is er
echter nog... .
Een gelukkig gesternte van de Luchtmachtleiding heeft de telegrafist
voor de ondergang behoed, maar voor hoe lang nog ? Regelmatig worden
oefeningen gehouden om het oude handwerk niet teloor te doen gaan, maar
de vaardigheid loopt toch merkbaar terug, nu het geen de-klok-rondbedrijf meer is.
Ja, men heeft, zoals reeds gesteld, de opleiding tot boordtelegrafist
weer nodig gevonden, al betreft het natuurlijk maar een zeer klein aantal.
Na 22 jaar.
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We kunnen het beste besluiten met de woorden van de Chef Verbindingen
van de Koninklijke Luchtmacht bij de brevettering van de nieuwe generatie
boordtelegrafisten en dit van toepassing proberen te denken voor alle
vonkenboeren van de Luchtmacht :

"De boord telegrafist komt op locaties, waar de radio het enige middel is,
dat heeft de recente praktijk bewezen"
Laten we hopen, dat het zo blijft en.. . .
dat ze wat meer vertellen over vroeger. .
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DE DIJK BREEKT!

In die februarinacht werd het vonnis voltrokken....
Toen alle elementen samen spanden en met gebundelde krachten een aanval
uitvoerden op de verouderde dijken in Zeeland en Zuid-Holland bezweek de
bescherming en kolkten de golven het bewoonde land binnen, vernielend wat
hun in de weg kwam, onbarmhartig en onverbiddelijk meesleurend, wat het
verzet opgaf.
De gevolgen waren verschrikkelijk. .. .

De eerste flauwe ochtendschemer van 1 februari 1953 belichtte een gebied,
dat tot zee geworden was; waai' honderden mensen het leven lieten,
honderden zich angstig vastklampten aan alles wat drijven bleef of
verkleumd door de sneeuwjacht op de daken van hun huizen en boerderijen
zaten. De ontreddering was volkomen.
Niemand was in staat in die eerste uren na de stormnacht zo gauw de
catastrofe in zijn geheel te overzien. Het overstroomde gebied was prak
tisch geïsoleerd. De officiële verbindingen met het noodgebied bestonden
niet meer.
Het Nederlandse volk is een volk van individuen. Een Hollander is een
man, die staat op zijn identiteit, die zijn eigen boontjes dopt en dit dien
tengevolge ook van een ander verwacht. Die indruk althans, maakt hij
naar buiten. Doch al zo vele malen is het tegendeel bewezen.
Wanneer de nood hoog stijgt in het Hollandse land of daarbuiten,
wanneer hulp geboden dient te worden aan zijn medemens, dan voltrekt
zich bliksemsnel een nietverwachte metamorfose over deze eigenzinnige
mensen en als bij toverslag staan ze eensgezind, schouder aan schouder
op de bres.
En bressen waren er genoeg na die stormnacht. ...
Onvoorstelbare staaltjes van moed, opoffering, doorzettingsvermogen
en hulpvaardigheid zijn er tijdens de watersnood van 1953 betoond door
legers hulpvaardigen, vissers, schippers, gewone burgers, militairen,
rode kruis, te hulp gesnelde buitenlanders; mannen en vrouwen.
Veelal naamloos zijn ze gebleven, de mannen met de lieslaarzen of het
gevechtspak; naamloos, omdat ze het zo vanzelfsprekend vonden. Naamloos
willen ze blijven
ook de verbindingsmensen van alle diensten, die
misschien minder fysiek, maar daarom niet minder essentieel zich hebben
ingezet.
Op verscheidene en verschillende manieren is de ramp in de geschiedenis
van het Nederlandse volk geboekstaafd.
Het lijkt welhaast overbodig, misschien zelfs onmogelijk hieraan nog iets
toe te voegen. Doch de rol, die de telegrafie in de eerste uren gespeeld
heeft is belangrijk genoeg om gememoreerd te worden, al blijft het
uiteraard een onmogelijke zaak iedereen, die zich inzette te geven, wat
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hem toekomt. Om die reden zal de vermelding van namen achterwege
moeten blijven, al ontkomt men er niet aan de roepnamen van de ver
bindingsmensen te noemenvvoor de overzichtelijkheid, waarbij uit
drukkelijk dient te worden aangestipt, dat geen tekortdoening is beoogd
aan hen, wiens daden onvermeld blijven.
Met tegenzin werd het verhaal verteld en de informatie gegeven. Om de
publiciteit was het nou net niet begonnen.

Als PA0DK op die fatale zondag de gordijnen van zijn radio-amateurstation te Bergen op Zoom openschuift, ontwaart hij in plaats van de
vertrouwde laagvlakte tot aan de Oosterschelde, de golvende zee van zijn
tuin tot aan de horizon. . . .
Onmiddellijk vreest hij het ergste en als rechtgeaard verbindingsman
grijpt hij gelijk naar zijn communicatie bij uitstek, zijn zend- en
ontvangapparatuur. Maar vergeefs, deze keer. De vertrouwde controlelampjes, die hem vertellen moeten, dat de zaak "in" staat, blijven dood.
Geen netspanning. Op hetzelfde ogenblik ratelt echter de telefoon.
De politie is aan de lijm "Hebt U contact met Rilland-Bath? Alle
verbindingen zijn verbroken en we
hebben geen enkel levensteken uit
het rampgebied"
"Rampgebied?" Is het zo erg?"
DK zegt zijn best te zullen doen,
zodra er weer netspanning is.
Maai’ voorlopig is hij tot werke
loosheid gedoemd. De dijken
hebben het begeven. Hij herinnert
zich de woeste Noord-Wester van
de afgelopen nacht en het samen
vallend springtij. Nög fluit de
wind straf door de polder.
Reeds sinds de vroege zondag
morgen vervangen de Zeeuwse
amateurs, velen gehandicapt door
de stormschade aan hun antennes,
de officiële verbindingen, die dood blijven. PA0SS, PA0LY, PA0PN,
en PA0OQ verzorgen een onderling net tussen respectievelijk Terneuzen,
St. Jansteen, Middelburg en Goes en staan met hun apparatuur beschikbaar
voor de openbare diensten. Deze oldtimers van de GW staan garant voor
vlotte verbindingen. Om 11 uur komt de verenigingszender PA0AA in
de lucht en gaat dringende berichten opnemen en QSP’n. Om half twee
meldt PAÖGVB zich als coördinator en voert het "kanaal 3700" in.
Vlot achter elkaar melden de amateurs zich dan, PAÖPWX, TRI, PN, AV,
TZ, JLB. Ze allemaal op te noemen zou bijna ondoenlijk zijn en zeker
onvolledig. PA0CY in den Haag onderhoudt contact met de inderhaast in
elkaar geflanste zender in Zierikzee, PA0ZRK.
Stromen van berichten spuiten de aether in en doen de omvang van de
ramp, die Nederland heeft getroffen, in steeds schrillere kleuren uitkomen.
De Urker vissersvloot vaart ter redding uit en is in verbinding met de
zender van de "Maybe", een bij Hellevoetsluis liggend jacht, dat de zo maar
aangenomen call PA0XX voert.
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Noem ze echt toch maar op ! PA0GSW, VLM, STR. In den Br iel
PAÓZU. PAÖOQ is verplaatst naar Goes. PAÖHCJ en FLX in Delft;
tot in Hilversum waar IDW en AD werken.
PAÖJKG gaat met een mobiele zender naar de Hollandse IJssel om
assistentie te verlenen bij het dichten, tot diep in de nacht. PAÓFY
rust vier schepen uit met radio, die in contact staan met de geneeskundige
diensten in Rotterdam. PA0XOG aan boord van de "Liberty 4", JKG aan
boord van een hulpvaartuig. Anderen verlenen de opererende stations zo
veel mogelijk assistentie: FT, IN, GER, CS, DT, JHK, YQ, RB, KS,
GS, COH, KP, AQ, HR, CG, BL, GT, UF, DG, OV. Lu is ter amateurs
springen bij. Velen hebben zich in stilte ingezet, zonder ooit vernoemd
te zijn, iets waarnaar ze ook geenszins streefden. Het amateur-noodnet
begint gestalte te krijgen.

In huize "Beatrix" bij Bergen op Zoom lichten cle controle lampjes op 1
Het is zondagmiddag 2 uur, als er weer netspanning gegeven wordt.
Praktisch onmiddellijk is er een verbinding met G VB in den Haag, de
centrale post van het amateurnet op 3700 kcs. Het is nodig ook ’ De
meeste Zeeuwse amateurs, vanwaar de kreten om hulp komen, produceren
zwakke signalen. Werkend met batterijen of noodantennes is de directe
verbinding met den Haag moeilijk, maar in Bergen op Zoom, aanliggend
aan de zwaar getroffen provincie, zijn ze nog wel hoorbaar. Dit feit
stempelt DK al direct tot een knooppunt voor de verbindingen met het
rampgebied. DK kruipt achter zijn sleutel, om er voorlopig niet achter
vandaan te komen. Steeds meer berichten worden aangeboden en DK
merkt al snel, dat hij het alleen niet meer af zal kunnen. Dan duikt de
andere dag PAÖJMB ter assistentie op en nu kan alles een vlotter verloop
gaan nemen. De aanvankelijk erg chaotische toestand op de band ebt af
door de grote vaardigheid, die de amateurs in de loop der jaren hebben
gekregen om orde te scheppen bij hun verbindingsactiviteiten. PA0JMB
onderhoudt op een afzonderlijk kanaal de verbindingen met PN, die in
middels verhuisd blijkt te zijn naar Wissekerke, WZ te Middelburg en
anderen. JMB blijft telefonisch in contact met DK, die tevens een aparte
ontvanger heeft bijgestaan op het kanaal van JMB, zodat in enkele gevallen
QSP-berichten al de "deur" uit zijn, vóór JMB aan de telefoon hangt. In
een korte pauze heeft DK ze al opgevangen en doorgeseind naar den Haag.
Steeds meer zenders komen in de lucht. PA1TH in Alblasserdam is
bemand met technische studenten. In Eindhoven onderhouden GRE en VH
verbindingen met de Rijksluchtvaartdienst, PHH, om de droppings van
rubberboten te verzorgen.
Dan meldt het station WOB zich aan bij DK. Deze post van het Korps
Commandotroepen uit Roosendal kan alleen nog QSO maken met Bergen
op Zoom. Hun antenne is in de vliegende storm gesneuveld. Het noodnet
heeft nu definitieve vorm gekregen. Den Haag, waar YG ter hulp
gesneld is, treedt op als coördinatiepunt. In Goes, Middelburg, Vlissingen,
Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Dordrecht, Alblasserdam, Zierikzee,
Wissekerke, Goeree, Haamstede, Ouddorp, Hellevoetsluis en Rotterdam
zitten de sleutelaars van het eerste uur op hun posten. Vele anderen staan
stand-by. Sommigen gaan als operator mee naar de overstroomde gebieden.

343

Bij DK duikt nog meer werk op. Een speciaal aangelegde telefoonlijn
stelt hem in staat rechtstreeks contact op te nemen met het eiland Tholen
en met de vliegbasis Woensdrecht, vanwaar uit vliegtuigen en helicopters
hun sorties maken naar overstroomd gebied. Gelukkig daagt er weer
assistentie op voor DK enJMB, als UF uit Amersfoort en DG uit Buurmalsem
hun diensten aanbieden.
Zodra het coördinatiepunt in den Haag op de hoogte was van de plaatsen,
die door DK "bediend” konden worden, nam het verkeer een geweldige
omvang aan. Daarnaast werd hij regelmatig door de plaatselijke authoriteiten
verzocht om informaties over vermiste of geëvacueerde mensen te verstrek
ken.
Van het log van DK is niet veel terecht gekomen, gezien het feit, dat hij
de eerste dagen alleen werkte, later werd afgelost door UF en nog te meer,
omdat de snelheid van overbrenging van de noodberichten belangrijker was,
dan het minutieus bijhouden van zijn dagboek. Toch is er nog een klein
stukje documentatie hierover geproduceerd bij het Korps Commandotroepen:
011305 Antenne stukgewaaid, kan alleen werken met PA0DK op
verticale antenne. Militair stn Steenbergen antwoordt niet.
020955 Horen noodzender Zierikzee. Proberen contact te maken,
maai’ zijn door ZRK niet te nemen. PACÊDK en PA0OQ
maken contact met ZRK.
021150 Van ZRK aan 0DK: Er zijn vele dijkdoorbraken stop Vele
mensen verdronken en velen verkeren in direct gevaar stop
Geen gas en electra, geen voedsel voor ge Isoleerden, stop
Verzoeke per helicopter rubberboten af te gooien op de markt
te Zierikzee.
021220 ZRK via 0DK doorgegeven dat den Haag en de vliegvelden
gewaarschuwd zijn.
021835 Van ZRK aan alle stations: Dropping mislukt bij Zierikzee.
Toestand in Brouwershaven, Noord-Schouwen, Dreischor en
speciaal Moraanshoofd uiterst precair. Overste Pino zal
trachten hulp te bieden met helicopters.
022145 Van amateurstation en de "Vriendschap": Op Brouwershoek
op Schouwen en Duiveland ontwikkelt zich een vreselijke nood
toestand. Kinderen drijven op planken en kisten rond de huizen.
Wil alle bevoegde instanties in den Haag waarschuwen, opdat
er maatregelen genomen worden.
031645 Van PA0PN via DK: Verzoeke gelijkrichter voor politiemobilofoons te Wissekerke.
031800 Gelijkrichter te Woensdrecht aangekomen, doorgegeven aan
PA0PN/a
032130 Aan Cdt KCT Bruinisse via DK: Verzoeke bericht of eiland
Schouwen geschikt is voor operaties met duckws
032135 Aan Intendance Frederikkazerne den Haag via DK: Dringend
benzine nodig voor BOS-pomp 238 te Roosendaal.
040425: Van Cdt Steenbergen aan Cdt KCT Bruinisse via DK:
Geen evacuatie burgers doen plaats vinden over de weg, alleen
via Bruinisse per boot.
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052250 Van DK: Bijna geheel Tholen bereikbaar per telefoon via
Halsteren.
060930 Wanneer KLM dropt, verbinding opnemen met PN/a
062020 Via DK: Aan Burgem. lerseke: Heeft U nog andere middelen
om te evacueren- Droppen van rubberboten zeer moeilijk,
maar kan gebeuren. Geef volledige beschrijving waaruit
situatie te lerseke moet blijken. Waar zoudt U naar toe
willen evacueren ?

Het is slechts een summier, zéér klein gedeelte van het totale berichtenpakket, wat verwerkt is op de radiostations van de amateurs en de andere
hulpbiedende verbindingsmensen.
"Zelfs al hadden wij dadelijk over de nodige nautische en aviatische
verbindingsmiddelen kunnen beschikken - en men weet, dat dit zeer
zeker niet het geval was en hoe onschatbaar veel wij in dat
opzicht te danken hebben aan de snelle buitenlandse hulp - dan nog
ware het zonder radioverkeer onmogelijk geweest, deze middelen
aan te wenden met de doelmatigheid, waarmede dit dank zij een
berichtendienst, die sneller werkte dan de bliksem, thans het geval
kon zijn, waarbij vooral de radio-amateurs zulke eminente diensten
hebben bewezen. "
Aldus een krant uit het bewogen jaar 1953.
De amateurs bleken in dit verkeer veel meer geroutineerd, dan de
militairen, die stom verwonderd waren, dat deze noodzendertjes uit
Zeeland zo knalhard doorlwamen. De territoriale bevelhebber heeft
tenslotte dankbaar gebruik gemaakt van de diensten der amateurs. Merk
waardig was ook nog, dat tengevolge van atmosferische omstandigheden
de verbinding soms moest lopen over een amateur station te Zwolle'
De aanbieding der twee treinen met personeel en materiaal door het Itali
aanse Rode Kruis werd via de 80 meterband ontvangen. Een radiopost
van Delftse studenten in Alblasserdam heeft ook een prachtige prestatie
geleverd. Er kwam zelfs een soort smeekbrief van een amateur uit
Borkum om mee te mogen werken, welke aanbieding echter onder dank
zegging moest worden afgewezen.
De amateurs, die hun berichten met 20 & 30 woorden per minuut de
lucht in stuurden, toonden feitelijk valwerk. Later is men met telefonie
gaan werken, wat minder hoge eisen stelde aan de operators.
De zelfdiscipline, die de amateurs in binnen- en buitenland aan de dag
legden door de banden vrij te houden voor het noodverkeer verdient grote
bewondering, speciaal voor hen, die in verband met hun geografische
ligging tot luisteren gedoemd waren.
Een aardige bijzonderheid, die de eenheid en medewerking van de
Nederlandse bevolking illustreert blijkt in den Haag, als de politie
met luidspreker auto’s de bewoners van de buurten, waar de beide
coordinatie-stations huisden, verzocht geen gebruik te maken van stof
zuigers of andere roterende apparaten, die storing konden veroorzaken.
Hieraan werd trouw gevolg gegeven; zó zelfs, dat toen het noodnet al
opgeheven was, een huismoedertje kwam vragen of ze weer eens een
keertje kon stofzuigen.
Zes instanties hebben op 6, 80, 137, 298 en 402 meter hoogst ver
dienstelijk werk gepresteerd voor de hulpverlening in het rampgebied.
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Groot en veelzijdig is het heil, dat deze prestaties hebben geschapen. Waar
anders in de blinde had moeten worden gewerkt, was thans zo snel mogelijk
hulp ter plaatse. Wie zal zeggen hoeveel mensen en dieren daaraan het leven
danken ? Hoeveel dijken nog tijdig konden worden versterkt en dijkgaten
gedicht, waardoor dreigende nieuwe rampen werden afgewend; hoeveel
zekerder de burgemeesters dan soms in doodsnood verkerende plaatsen
en de redders hun zegenrijk werk hebben kunnen doen; hoeveel minder
spontaan de wereld te hulp zou zijn gesneld, indien zij niet met zulk een
bliksemsnelheid op de hoogte was gesteld van de om vang van de ramp ?
Wie zal de passende vorm vinden om uitdrukking te geven aan de diepe
erkentelijkheid voor deze prestaties en wat kan deze mensen een betere
beloning zijn dan de innige voldoening, die wij daarvan mochten ervaren ?

DK twijfelt en kijkt me onderzoekend aan. Terecht denkt hij kennelijk,
dat niemand in staat is de nood en de werksfeer uit die dagen weer levend
te maken voor iemand, die er niet bij was, toen het allemaal plaatsgreep.
Schoorvoetend haalt hij te voorschijn, wat hij aan documentatie uit die
dagen heeft kunnen redden.

PA1RVD anno 1967, het station, dat in 1953 eveneens een belangrijke scha
kel vormde tussen het amateur-noodnet en de hulpverlenende officiële in
stanties, thans ondergebracht in het Rijksfilmarchief. Achter de camera;
PAÖPKC.
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"Of er nog iets bij te vertellen valt ?"
Op een dag cirkelt er een vliegtuig boven "Beatrix" en tot zijn stomme ver
bazing wordt hij door de kist verzocht om coördinaten van een bepaalde
plaats in Zeeland, waar gedropt zou worden.
Eén telefoontje naar de vliegbasis Woensdrecht en al snel kan de vlieger
met de informatie van DK op zijn doel af.
"Het gebeurt niet alle dag, dat een amateur verbinding maakt met een
vliegtuig" glimlacht hij. Typisch was soms de snelheid, waarmee de zaken
werden afgehandeld. Ieder was duidelijk diep doordrongen van de noodzaak
het leed zo snel mogelijk te verzachten. Op een bericht uit Rilland-Bath,
bestemd voor Oslo, was eens binnen het uur antwoord terug.
Na hem nogmaals verzekerd te hebben, alleen call-signs te gebruiken,
verlaat ik huize "Beatrix", waar eens een verbindingsknooppunt was, na
die onheilsnacht in februari.
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TURKS MORSE.
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HEEFT CW NOG ZIN ?

We zijn genaderd zo langzamerhand, tot het onverbiddelijke einde van
deze uiteenzetting over morse.
Op de manier, waarop deze, mag ik het bloemlezing noemen?, tot
stand gekomen is, bestaat het, om nog jaren door te gaan. Een praktisch
onaangebroken reservoir van feiten, geschiedenissen, verhalen, geheim
zinnigheden, vormt de telegrafie; ligt, doorgaans voorgoed, verscholen
in de herinnering van zovelen, die de sleutel hanteerden; in de heimelijke
nostalgische glimlach van de oude vonkenboer, als hij op een sentimentele
avond terugdenkt; aan zijn vrienden en collega’s, waarmee hij soms samen
hartelijk kon lachen, maar ook de diepste droefste ellende heeft gedeeld.
Wat moeten we in godsnaam met dat morse ?
Is dat nou zó gewichtig om daar driehonderdenvijftig bladzijden over
vol te schrijven? Wat kan ons in vredesnaam morse schelen, nu we blad
schrijvers hebben, die met niet meer te volgen snelheid de informatie over
de papierrol smijten ?
Verbinding ? OK ! Maar waarom morse ? Wie maalt er nog om dat
punt-streep-gedoe, nu we bijna 2000 na Christus schrijven ?
Het is leuk geweest en we hebben er plezier en soms zelfs nut van gehad,
maar wordt het nu langzamerhand geen tijd om er mee op te houden ?
Ophouden met dat ouderwetse, verweerde gedoel !
We hebben toch radio-telex, intercomsatellieten, telefonie en televisie?
Ik kan me voorstellen, dat een af
geleefde morse-grijsaard tot aan zijn
zes-planken daarover door kan jammeren,
maar morse heeft toch afgedaan!
Weg ermee! Verleden tijd!

ilnï'j

- Toch mis ik dat ding. . ..
Ik kon er al mijn fouten
op afschuiven

Verleden tijd.. ..
We zullen aantonen, in de ons nog
resterende bladzijden; veel beter, dan
met een heftig pleidooi, hoe ook nu nog,
ja, misschien juist nu, de telegrafie,
morse, diensten bewijst aan mensen,
waarover U in Uw slapeloze nachten,
niet eens vermocht te dromen
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AUTO-MORSE.
____
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Na 48 jaar ononderbroken dictatuur, na bijna een halve eeuw onder
drukking van de vrijheid vond in april 1974 een machtsovername in
Portugal plaats.
General Spinola, de leider van het nieuwe bewind, had de coup weken
lang zorgvuldig voorbereid. Plannen waren gesmeed om de reeds jaren
durende bloedige koloniale oorlogen in Portugal’s Afrikaanse gebiedsdelen
te beëindigen.
De actie slaagde en de overname verliep praktisch zonder bloedvergieten.
Caetano en zijn ministers werden afgezet, de geheime politie opgedoekt.
In de gevangenis van Lissabon zaten de gevangenen van het oude regiem,
onbewust van wat er gebeurde, hun schijnbaar uitzichtloze lot te overpeinzen.
Het gevangenisleven was hard en de bewakers onverbiddelijk. Het nieuws
van de omwenteling was nog niet tot hen doorgedrongen.
Maar dan, op een mooie lentedag in april horen de bewoners van de
buitenste cellengalerij een ongewoon druk geclaxonneer buiten op straat.
Het eigenaardig vreemde staccato van de claxon bevreemdt hen; het
merendeel van de gevangenen althans, want in een van de buitenste cellen
zit natuurlijk de eeuwige vonkenboer en diens ogen lichten onmiddellijk op
bij het horen van het claxongeloei. Dat was Morse 1
De sterkte van de morsesïgnalen bleef hetzelfde, dus klaarblijkelijk
stond de auto stil en daar maakte hij uit op, dat men van buiten af de
gevangenen wilde bereiken.
Gespannen begon hij te nemen :

CAETANO AFGEZET NIEUWE MACHTHEBBER SPINOLA HEEFT
GEZEGD POLITIEKE GEVANGENEN VRIJ TE LATEN HOUDT MOED
En dan begon de onvermoeide morse-toeteraar opnieuw.
Het bij alle gevangenisbewoners bekende tik- en klopwerk kwam
onmiddellijk in bedrijf en na een half uur waren alle gevangenen op
de hoogte van het veelbelovende nieuws.
En inderdaad, op Zaterdag 27 april zwaaiden de gevangenisdeuren
voor hen open.
De verrassing was er af, de gevangenen waren al op de hoogte.. .
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DAVE, KH6BIH.

Een onvoorstelbaar staaltje van levensmoed toont ons David Frazer.
David is 36 jaar jong, doof, blind en op een klein gedeelte van zijn
pols na, totaal verlamd.
"Kort nadat ik blind geworden was, vatte ik interesse op voor amateurradio", zegt Dave. "Toen ik daarop merkte, dat ook mijn gehoor me in de
steek liet, vreesde ik, dat mijn amateur-tijd voorbij was, maar een vriend
liet me zien, hoe ik toch berichten zou kunnen ontvangen".
Die vriend was Peter Billon, WA6MWG, die met zijn vrouw, David
regelmatig bezocht. Door op het gevoelige deel van zijn pols morse-tekens
te tikken, is het mogelijk met Dave te spreken en berichten ontvangt hij,
door zijn vingers tegen de conus van een luidspreker te houden. Zijn vader
en zijn verpleegster zijn er aan gewend met David te corresponderen, door
CW op zijn pols.
Andere amateurs, KH6BFU en KH6BCK hebben David geholpen bij de
samenstelling van zijn station en Dale Miller, W7CGF leest de krant voor
door middel van morse. Hij houdt hem op de hoogte van het wereldnieuws,
de base-ball-scores en vertelt, wat er in zijn favoriete TV-serie "The
Edge of Night" aan de hand is.
Dave heeft een tx, Central Electronics, a Heathkit lineair, een Drake
2B ontvanger en een electronische sleutel.
Seinen doet hij door de manipulator van zijn key tussen de derde en
vierde vinger van de rechterhand te klemmen.
Zijn hele lichaam is verstijfd en hij moet in de juiste houding voor zijn
installatie gereden worden.
David zou waarachtig het recht hebben om gedeprimeerd te zijn, maar
ondanks al zijn gebreken, heeft hij plezier in zijn leven en het grootste
genoegen beleeft hij aan het praten met zijn cw-vrienden op 14 Mc.
David is een bijna geheel geïsoleerde cel op deze wereld.
Zijn enige verbinding met de buitenwereld is de morse-code.
Wie wilde morse afschaffen ?
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EN VOOR HEN...
die er niet om konden lachen, volgen hier dan nog even de juiste
betekenissen van de bij de grappig bedoelde tekeningen gebruikte Q-codes.

QRL
QRY
QSA
QRK
QTU
QTC

=
=
=
=
=
=

Ik ben bezig. Verzoeke niet te storen.

Uw beurt is nummer ....
De sterkte van Uw signalen is .... (1 t/m 5)

De leesbaarheid van Uw tekens is .... (1 t/m 5)
Mijn station is open van .... tot ... .

Ik heb .... telegrammen voor U.

QSD = Uw seinschrift is gebrekkig.

QRX =
QCS =
QRM =
QEN? =
QST =
QAK QED =

Ik roep U weer te .... uur.
Mijn ontvangst is weggevallen.

Ik wordt gestoord.

"Shall I hold my position?"
Ik heb nieuws voor U.
Er is kans op een botsing.

Volg de gids.

En als U ze nu nog niet leuk vindt, ja, dan staan we verder machteloos. . ..

Uitspraak:
”BOER,
GA MAAR VONKEN
( Berustend XYL van
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ON4IM)

TEN AFSCHEED.

Het is met een zekere weemoed in het hart, dat ik deze sleutelgeschiedenissen afsluit. ..
Het is een aangename bezigheid geweest en soms nam het al mijn
gedachten en de laatste restjes ijver in beslag, misschien wel eens ten
koste van mijn QRL. Achteraf bezien sta ik er versteld van, dat er zóveel
over die ouwe sleutelaar te vertellen valt.
Maar het geeft me toch ook een geweldige bevrijding, want het is uit
louter zelfverdediging, dat ik er een abrupt einde aan moet maken. Ik
bedoel aan dit boek. Als je eenmaal goed aan het graven bent in de
geschiedenis van de telegrafie, breekt er zo'n ontstellende hoeveelheid
informatie los, een berg van interessante gegevens, dat het op zichzelf
al meerdere delen zou vergen om het allemaal in extenso te vermelden.
En als je dan nog een leesboek ervan wilt maken, met verhalen van de
morsemannen en geschiedenissen, waarin morse een rol speelde; nou
zet dan maar een soort 26-delige encyclopaedie op stapel. Het is zonder
meer overstelpend. ... maar nog lang niet voldoende 1
De paar eruit gelichte verhalen uit de tweede wereldoorlog bijvoorbeeld,
hebben een onbevredigend gevoel bij me achtergelaten. Het vermelden van
zo’n willekeurig verhaal betekent tegelijkertijd het tekort doen van zo veel
anderen, die het óók, ja misschien wel beter hebben gedaan.
Overstelpend was de onbaatzuchtige hulp, die ik van zo velen gekregen
heb; de documentatie, de copieën, de foto’s. En wéér ben ik bang iemand
te kort te doen als ik er een aantal noem, die zich voor me uitsloofden,
maar ik kan het niet laten.
PA0MCO, die me op weg hielp met documentatie en een paar leuke
geschiedenissen, PA0PKC, van de oud-Indië-amateurs, die me een
gigantische hoeveelheid verhalen over Indië stuurde en een enorme
hoeveelheid van de prachtigste foto's.
Ik dank de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de
Koninklijke Luchtmacht, die hun historie voor me openstelden. En, kijk
het nog maar even na in het boek, dan kom je de namen of callsigns tegen
van PAÓDK, ON4IM, 0N4KD, PA0PLM, PA0VO, W70E, PA0LSA,
PA0PHR, PA0SS, PA0PGV, ON4FN, PA0NNY en voorts PA0TRI,
PA0PSK. Ik heb gebruik mogen maken van gegevens uit CQ, QST,
TONG-TÖNG, Engineering, Telecommunicatie, CQPA, Vlag en Vonk,
Electron.
Ik dank hen allemaal, óók, die ik vergeten mocht zijn.
Ik heb er zelf veel plezier aan beleefd
U ook?

DA2WH
(ex - PA0BFN)
WELSEDE, Herfst 1974
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Mo Hellemons werd op 26 september 1928
geboren te de Heen, een dorpje in het land
van Merijntje G ijzen»
Na de lagere en middelbare school, vervul
de hij zijn dienstplicht bij de Koninklijke
Marine, waarna hij als radiotelegrafist in
dienst trad bij de Koninklijke Luchtmacht.
Het practisch verdwijnen van de mogelijk
heid om bij de Luchtmacht nog telegrafie
te plegen, deed hem toetreden tot de rijen
van de radio-amateurs, waarvan velen zijn
rythmische call PAoBFN nog zullen herin
neren, mede door zijn deelname aan het
CW-net op zondagmorgen.
Thans is hij werkzaam bij de groep geleide
wapens in West-Duitsland, van waaruit hij
regelmatig te horen is met de roepnaam
DA2WH, in het bijzonder op 3553 KHz. Van
zelfsprekend in telegrafie!
In de bossen van Nieder-Sachsen vierde
"Rinus met de Sinus” onlangs, temidden
van kabels, antennes en zenders zijn
vijftigste verjaardag.

De uitgave van ”De Vonkenboer” kwam tot
stand met de bereidwillige medewerking
van de VERON.
Waar mogelijk is gebruik gemaakt van het
originele afbeeldingenmateriaal, om het
eigen karakter ervan te benadrukken. Dat
daardoor dé kwaliteit misschien wel wat
te wensen overlaat, zal de lezer graag op
de koop toe nemen.
Voor de afbeeldingen van de ” Idee zet”
buizen werd gebruik gemaakt van replica’s
van de originele advertentie, ter beschik
king gesteld door het documentatiecentrum
van de N.V» Philips Gloeilampenfabrieken»
oliotheek Nei

