’BJeLïOïHcEK
N.V.H.R,

R o l\
ERRATA
Blz.

37

14e Regel van boven 1947, lees: 1943

Blz.

39

Laatste regel, lees: 1949 i.p.v. 1947

Blz.

49

Onderschrift, lees: 1912 i.p.v. 1911

Blz.

62 en 64

Onderschriften, lees:

jaartal 1920

i

OPGEDRAGEN AAN DE HEER A. J. W. VAN ANROOY
DIE IN 1908 HET EERSTE RADIOSTATION OP DE NEDERLANDSE
ANTILLEN OPRICHTTE EN GEDURENDE ZIJN GEHELE LEVEN
GETOOND HEEFT EEN WAARACHTIG VOLGELING TE ZIJN
VAN DE GROTE ITALIAAN GUGLIELMO MARCON1

• ERKENNING:
WAARDEVOLLE BIJDRAGEN WERDEN
ONTVANGEN VAN DE HEREN:
A.J.W. VAN ANROOY, D. MOLENKAMP.
L.C.H.M. BERGMAN EN C. JULIAO. TER
WIJL AAN DE SAMENSTELLING EN HET
VERZAMELEN VAN FOTO’S HEBBEN
MEDEGEWERKT DE HEREN L. KLEIN,
E. VIEIRA EN L. VAN DEN BERG.
DE HEER J. SCHOESTER ONTWIERP DE
OMSLAGTEKENING.

50
RADIODIENST OP DE NEDERLANDSE ANTILLEN
16 OKTOBER 1908

16 OKTOBER 1958

«c

UITGEGEVEN
DOOR DE
LANDS RADIO- EN TELEGRAAFDIENST DER NEDERLANDSE ANTILLEN
OKTOBER 1958

4

BIJ HET GOUDEN JUBILEUM
VAN DE LANDSRADIO- EN TELEGRAAFDIENST
aarne voldoe ik aan het verzoek van de directeur van de jubile
rende Landsradio- en Telegraafdienst van de Nederlandse Antillen om
een bijdrage te leveren aan het gedenkboek, dat wordt uitgegeven bij het
50-jarig bestaan van deze dienst. Deze bijdrage behoeft slechts kort te
zijn, waar de ontwikkeling in dit tijdvak en daarbij geleverde prestaties
door meer deskundige schrijvers zullen worden uiteengezet.
Het is mij echter een voorrecht te dezer plaatse te mogen getuigen
van mijn grote waardering voor hetgeen in de afgelopen jaren lot stand
is gebracht en hierin allen, die daaraan hebben medegewekt, van hoog
tot laag, te betrekken.
Zonder meer kan worden geconstateerd, dat de Nederlandse An
tillen een belangrijke schakel vormen in het internationale telegraaf- en
telefoonverkeer en wat daarmede annex is. Dit stemt tot verheugenis,
waar onze eilanden hun welvaart zozeer danken aan hun gunstige lig
ging ten opzichte van het wereldverkeer, welke ook bepalend zal blijven
voor hun toekomstige ontwikkeling.
Is reeds daarom een welgemeende gelukwens bij dit gouden jubi
leum op zijn plaats: zulks is te meer het geval, waar bij voortduring zo
zeer wordt gestreefd naar een verdere technische vervolmaking van de
dienstverlening aan overheid, bedrijfsleven en publiek. De economie on
zer gemeenschap kan ook hierdoor slechts worden bevorderd.
Directie en personeel kunnen dan ook dit halve-ecuw feest met
vreugde en voldoening vieren en zich ook bij deze gelegenheid verze
kerd weten van de sympathie en de belangstelling van de bevolking
van de Nederlandse Antillen in haar verschillende schakeringen.
Ongetwijfeld zullen de heer Van Haaren en met hem al zijn mede
werkers dit, tesamen met het vele wat in de afgelopen 50 jaren is be
reikt. als een aansporing voor de toekomst zien.
Mijn beste wensen vergezellen hen daarbij.
A. B. SPEEKENBRINK
GOUVERNEUR VAN DE NED. ANTILLEN
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TEN GELEIDE
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et was een aardige gedachte van de directie der Lands Radioen Telegraafdienst om ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
deze dienst een gedenkboek uit te geven. Wanneer ik bij de verschij
ning van deze uitgave enkele woorden dien te wijden aan dit bijzon
dere feit. dan is het in de allereerste plaats om de dank van de Re
gering te betuigen aan allen die in hel verleden, op welke wijze dan
ook. hun steentje hebben bijgedragen tot de moderne ontwikkeling
van deze overheidsdienst.
Wanneer wij. zowel het intercommunaal als het internationaal
radioverkeer van 50 jaar geleden vergelijken met het radioverkeer van
thans, dan krijgen wij een beeld van de enorme groei en ontwikke
ling, welke de Lands Radio en Telegraafdienst in de jaren sedert haar
oprichting heelt doorgemaakt, een groei die tevens de vooruitgang
symboliseert welke wij gedurende deze jaren op de Nederlandse An
tillen op allerlei gebied hebben kunnen aanschouwen.
Tol 1951 heeft de Telefoondienst eveneens geressorteerd onder
de Lands Radio- en Telegraafdienst. In dat jaar werd toen deze tak
van overheidsbemoeiing overgedragen aan de diverse eilandgebieden en
kon dus de Lands Radio en Telegraafdienst zich verder toeleggen op
de instandhouding en verdere ontwikkeling van hel radioverkeer.
Vooral nu in de Nederlandse Antillen talrijke pogingen onder
nomen worden om onze economische welvaartbasis te verbreden is hel
van belang te weten dat wij de beschikking hebben over een behoor
lijk functionerende Radio- en Telegraafdienst. Dat deze dienst immers
in het economisch bestel van de Nederlandse Antillen een belang
rijke rol speelt behoeft geen nader betoog.
Het is daarom mijn innige wens dat de Lands Radio- en Tele
graafdienst ook in de toekomst voort zal gaan om op dezelfde effi
ciënte wijze als zij dit tot nog toe gedaan heeft het publiek van de
Nederlandse Antillen te dienen.
MINISTER-PRESIDENT
E. JONCKHEER
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VIJFTIG JAREN
IN DIENST VAN DE GEMEENSCHAP
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venals in het leven van een particulier komen er tijdens het be
staan van een Overheidsdienst ook mijlpalen voor. De Lands Radioen Telegraafdienst heeft thans zulk een mijlpaal bereikt; zij herdenkt
thans de dag waarop zij vijftig jaren geleden begon om aan hel pu
bliek van de Nederlandse Antillen haar diensten aan te bieden.
Vijftig jaren lang heeft deze Overheidsdienst zich in dienst van
de gemeenschap van de Nederlandse Antillen gesteld en op een wijze,
die van deze gemeenschap steeds de waardering heeft kunnen genieten.
De voortschrijdende ontwikkeling der techniek heeft in deze 50
jaren ook de Lands Radio- en Telegraafdienst medegemaakt, liet telexverkeer deed zijn intrede in de Nederlandse Antillen, terwijl de radio
telefonie ook meer en meer een belangrijke verbinding, zowel tussen
de eilanden onderling als met het buitenland, is gaan vormen.
Wanneer wij een blik werpen op de groei en de ontwikkeling
van de Lands Radio- en Telegraafdienst dan komen wij zonder twij
fel tot de conclusie dal deze dienst in meer dan één opzicht een af
spiegeling vormt van de economische vooruitgang der Nederlandse
Antillen.
Valt in de allereerste plaats dan te wijzen op de vestiging van
de olieindustric in de Nederlandse Antillen met de daaraan gepaard
gaande immigratie van buitenlandse arbeidskrachten, waardoor het
buitenlands telegramverkeer aanzienlijk werd opgevoerd, ook aan het
drukke scheepvaartverkeer in de Caraibischc Zee, waarvan de Neder
landse Antillen een belangrijk kruispunt vormen, alsmede aan het steeds
drukker wordende luchtverkeer rondom onze eilanden worden door de
Lands Radio- en Telegraafdienst belangrijke diensten bewezen. Dat de
ze dienst derhalve in onze gemeenschap een belangrijke plaats inneemt
is zonder meer duidelijk.
Aan de Directie en personeel van de Lands Radio- en Telegraaf
dienst moge ik mijn harlelijke gelukwensen met de bereikte mijlpaal
aanbieden, terwijl ik levens de wens uitsprek dat in de toekomst het
motto van deze dienst zal zijn: de gemeenschap te dienen.
F. ]. C. BEAUJON.
MINISTER VAN VERKEER EN VERVOER

9

[
!

A. J. W. van Anrooy
Oprichter in 1908

_ .
D. Molenkamp
Directeur 1912 — 1938
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C. A. Willcmsc
Directeur 1939 — 1950
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INLEIDING
Toen in 1908 op de Nederlandse Antillen voor het eerst ecu radiozend- en ontvanginstallatie werd opgericht, was de „uitvinding” van radio, nog pas zeer kortgeleden ge
schied. Weliswaar had de Duitse geleerde Heinrich Rudolf Hertz kort voordat hij in 1894
op 37-jarige leeftijd overleed, aangetoond dat het mogelijk was electromagnetische golven
op te wekken welke zich door de lucht voortplantten, maar daar voor communicatie doel
einden geen gebruik van gemaakt. Hij had eveneens berekend dat deze voortplanting een
snelheid bevatte gelijk aan die van het licht. Hertz, Professor in de Experimentele Physica
aan de Technische Hogeschool in Karlsruhe, had aangetoond dat deze onzichtbare golven
gereflecteerd en gepolariseerd werden ongeveer gelijk aan de golven van het licht,
Het was hem gelukt hoogfrequente electromagnetische golven op te wekken door middel
van een spoel in serie met een condensator en een vonk, en gevonden dat elke lading van
de condensator een hoogfrequente ontlading tengevolge had. Dit was de kern van zijn
probleem voor het opwekken van hoogfrequente oscillaties en als gevolg daarvan hoog
frequente ontladingen welke zich voortplanten. Hij berekende zelf reeds in die tijd de
actuele lengte van de golven van de electromagnetisch velden. Hij wist dat hij stond
aan de vooravond van een belangrijke ontwikkeling van de electrotechniek en zei dan ook
met zijn bekende bescheidenheid: „De onderzoekingen welke ik op het ogenblik volbreng
zijn slechts een schakel in een zeer lange ketting”.
In de zomer van 1894 bracht een jonge Italiaan zijn vacantie door in de Italiaanse
Alpen en kwam door puur toeval in aanraking met de publicaties van Professor Hertz. Hij
las de nieuwe toepassingen van Hertz en in de verbeeldingsvolle jonge Italiaan sprong de
gedachte op om deze voortplanting van electromagnetische golven te gebruiken voor het
overbrengen van signalen en mogelijk zelfs berichten. Guglielmo Marconi onderbrak zijn
vacantie en ging zo snel mogelijk terug naar zijn ouderlijke woning in Bologna. Een idee
was bij hem opgekomen en vanaf dat ogenblik moet hij er reeds van overtuigd zijn ge
weest dat hij met de experimenten van Prof. Hertz iets zou kunnen doen dat een grote
toekomst zou hebben. Als deze uitstraling van elektrische energie zou kunnen geschieden
in bepaalde ritmen en ook zo zouden kunnen worden opgevangen over langere afstanden,
zou het mogelijk zijn berichten over te brengen naar punten welke door draden niet waren
te bereiken, b.v. schepen op zee. De gedachte liet hem niet meer los, en hij begon aan de
eerste werkelijk radio-experimenten in zijn ouderlijk huis te Pontecchio nabij Bologna.
Hij omringde zich daar met de eenvoudige elektrische middelen welke toen de on
derzoeker ter beschikking stonden, telegraafsleutel, batterijen, de apparatuur zoals deze door
Hertz was beschreven: spoel en condensator, en bouwde dit alles tezamen op zijn ouderlijk
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landgoed in een zend- en ontvanginstallatie, de eerste ter wereld! Hij bereikte afstanden
van een kilometer. Dit was de geboorte van radio! Van dat ogenblik af zou niets meer de
geweldige ontwikkeling kunnen stuiten die radio was begonnen.
Een tweede belangrijke ontdekking deed Marconi toen hij er in slaagde zijn radio
zender en -ontvanger ,,af te stemmen".
Na het succesvol volbrengen van zijn experimenten nabij zijn ouderlijk huis moet
natuurlijk bij Marconi de gedachte zijn opgekomen, „wat zal ik ermee gaan doen." Op
welke wijze zou hij zijn uitvinding, het overbrengen van berichten zonder draad, (wie
herinnert zich niet de oude uitdrukking: „draadloze verbinding’?), gaan toepassenP
Hij begreep, jong als hij was, dat hij een zeer belangrijke uitvinding had gedaan, maar
dat hij hulp moest hebben om deze te ontwikkelen en tot algemeen nut te brengen. Weder
om mag het wel weer een toeval genoemd worden dat de man die het eerst op de gedach
te kwam om de voortplanting van de elektromagnetische golven te gaan gebruiken voor het
overbrengen van berichten, van huis uit rijk was. Hij was in de gelegenheid om er tijd en geld
aan te wijden. Vanaf het begin heeft Marconi de gedachte gehad dat een eventuele draad
loze verbinding zijn grootste nut zou hebben tussen twee punten welke niet met een draad
konden worden verbonden. Hij besloot dan ook in 1896 met zijn uitvinding naar Enge
land te gaan, destijds de grootste zeevarende mogendheid, om te proberen aldaar op grote
schaal zijn uitvinding te exploiteren en er een algemene toepassing voor te vinden.
Hij demonstreerde in Engeland over korte afstanden en over afstanden van tientallen
kilometers. Hij demonstreerde zijn afstemming, zijn uitzenden en zijn ontvangen, en
ontving in 1896 zijn eerste Engelse patent, in 1897 het eerste Amerikaanse patent en in
1900 zijn eerste Franse patent. Na zijn succes in Engeland, keerde hij. reeds een inter
nationale beroemdheid zijnde, terug naar Italië, en demonstreerde in 1899, in Frankrijk het
overbrengen van berichten via radio over het Engelse Kanaal. In 1899 maakte hij zijn eerste
reis naar Amerika op uitnodiging van de New York Hcrald.
Deze krant maakte het voor Marconi mogelijk om vanuit de zee verslagen te zen
den van de Amerikaanse zeilwedstrijden „The Cup Races" nabij de kust van New jersey.
In 1900 verkreeg Marconi het eerste belangrijke patent op een radio-installatie, gebruik
makende van meerdere kringen en werd de Marconi Company opgericht die zich dus terecht
de oudste radiofabriek ter wereld mag noemen, The Marconi Company of England is
nog steeds een der belangrijkste communicatie maatschappijen ter wereld.
Nadat Marconi duidelijk had aangetoond, dat het mogelijk was vanaf schepen berich
ten te zenden naar de vaste wal, werden spoedig de grote passagiersschepen uitgerust met
radio waaronder het s.s. „Republic" het s.s. „Carpathia" en het beroemde s.s. „Titanic".
Toen het s.s. „Titanic” op 15 april 1912 midden op zee verging, kon het zich door
middel van de radio-installatie in verbinding stellen met andere schepen en toen het schip
dat zulk een belangrijke rol gespeeld had in het oppikken van de drenkelingen, het s.s.
„Carpathia", met de overlevenden aan boord in New York aankwam, riepen de Italianen wel
ke gered waren hem van het schip toe: ,,Ti dobbiano la vita". „U hebt ons leven gered".
Veel eer en respect en glorievolle dagen heeft Marconi in zijn leven gekend, en hij
heeft zijn uitvinding voordat hij stierf op 20 juli 1937 te Rome. tot geweldige afmetingen
zien groeien. Maar toch zijn het waarschijnlijk de woorden „Ti dobbiano la vita" geweest.

13

c*ic hem het heerlijkst in de oren hebben geklonken. Het grote nut van zijn uitvinding was
daadwerkelijk aangetoond. Zijn uitvinding had mensenlevens gered!
Marconi heeft gedurende zijn leven vele eretekenen en onderscheidingen ontvangen.
Hij vertegen woord ige Italië in 1919 als afgevaardigde naar de vredesconferentie en hij
lekende namens Italië de vredesverdragen met Oostenrijk en Bulgarije. De Nobelprijs werd
hem reeds in 1909 verleend. Hij ontving de Albert medaille van dc Royal Society of Art
en de Franklin en John Fitch medaille in de Verenigde Staten. De Koning van Italië be
noemde hem tot lid van de Italiaanse Senaat en in 1929 werd hij in de adelstand ver
heven met de titel Markies.
Vanaf de eerste moeilijke periode in Engeland en in Amerika toen hij zijn uitvinding
met de gebrekkige middelen welke hem ter beschikking stonden moest demonstreren en het
praktische gebruik er van aantonen, is het leven van Marconi gewijd geweest aan zijn
uitvinding. De gedachte heeft hem niet meer losgelaten en toen hij op drieënzestig jarige
leeftijd te Rome overleed, werd hij over de gehele wereld erkend als dc uitvinder van de radio
die, weliswaar niet deze uitvinding zijn naam heeft kunnen geven, maar wel beleefde
dat de eerste beroepsmensen die Radio voor dc verbinding gebruikten. ..Marconist” werden
genoemd. In de hedendaagse snelle ontwikkeling van de radio is het woord „Marconist” aan
het uitsterven. Ook in de Nederlandse taal wordt meer en meer het woord „telegrafist”
gebruikt, en de oude ietwat romantische aanduiding van „Marconi-officier” aan boord van
schepen, raakt in onbruik. Dc toepassing van radio op het gebied van communicatie,
omroep, televisie, therapie e.d„ heeft zulk een enorme vlucht genomen, dat de vele hel
dendaden die toch door die Marconisten vaak zijn verricht, bijna in het vergeetboek zijn
geraakt.
Hier is het misschien wel een goede plaats om daar een ogenblik bij stil te staan en
hulde te brengen aan de velen die bij de radioverbindingen op hun post bleven in plaats
van hun leven te redden. Marconi zelve is altijd dankbaar geweest dat de scheepvaart de
bakermat was van de toepassing van zijn uitvinding en heeft het grootste deel van zijn le
ven doorgebracht aan boord van zijn jacht „Elettra", dat hij zijn drijvend laboratorium
noemde en dat de bakermat was van de vele verbeteringen die hij in dc loop van zijn leven
aan zijn uitvinding toevoegde.
Marconi had uiteraard een door en door helder inzicht in het begrip radio, en het is
interessant om te vermelden dat hij reeds in 1922 in een lezing voor het „Institute of
Radio Enginecrs” en het „American Institute of Electrical Engineers” aandrong op het
gebruik van korte golven. In dezelfde lezing sprak hij over de reflectie en terugkaatsing
van radiogolven tegen geleidende lichamen en metalen voorwerpen op grote afstand ver
wijderd en voegde daaraan toe: „het komt mij voor. dat als wij zouden kunnen ontwik
kelen apparatuur welke radiogolven zou kunnen uitstralen die teruggekaatst zouden wor
den en door een van dc zender afgeschermde ontvanger kunnen worden opgevangen, wij
een belangrijke hulp in de plaatstbepaling en navigatie zouden kunnen ontwikkelen, ter
wijl in slecht weer. dc nabijheid van andere schepen zou kunnen worden aangetoond”. Hij
drong er op aan dat de aanwezig ingenieurs in hun studie de grootste aandacht hieraan
zouden besteden.
Voor ingewijden is het duidelijk dat Marconi, zonder dit zelf nog te weten, sprak over
14

een toepassing van radio
Detecting and Ranging),
oorlog toen het systeem
redding van Engeland is

welke wij tegenwoordig kennen onder de naam „Radar" (Radio
en welke zulk een enorme rol heeft gespeeld in de laatste wereld
voor het eerst werd toegepast. Er wordt van gezegd dat het de
geweest.

Radar wordt momenteel gebruikt op zulk een grote schaal door schepen, havens
vliegtuigen en vliegvelden en voor militaire doeleinden, dat zelfs diegenen waarvan de
kennis van radio uitermate beperkt is. over Radar spreken alsof het hun radiotoestel thuis
betreft.
Keren wij thans terug naar de periode waarin Curacaoradio werd opgerichl. De op
lichter. mijn grote vriend de heer A.J.W. van Anrooy. woont in den Haag aan het Bezuidenhout waar hij nog, in goede gezondheid, dagelijks geniet van een der toepassingen
van het medium waaraan hij zijn leven zozeer gewijd heeft, de televisie. Het zal hem zonder
twijfel een groot genoegen doen wanneer hij in deze inleiding zal lezen dat ik meende
niet beter te kunnen doen dan dit eenvoudige boekwerkje, dat geen andere pretentie heeft
dan een overzicht te geven van de groei van Curacaoradio. met groot respect aan hem
op te dragen. Voor zijn pioniersarbeid en lang leven toegewijd aan radio. In de volgende
bladzijde zal hij zelf een relaas geven van de periode waarin hij naar Curacao kwam als
jong luitenant ter zee om in het Riffort het eerste radiostation op Curacao op te stellen.
Radio stond in 1908 nog geheel en al in de kinderschoenen, en het -Ss zeker
met gerechte trots dat de Antillen mogen bogen op wellicht het oudste radiostation in de
Caribbean. En met nog meer trots, als een unicum, mag worden vastgesteld dat de An
tillen eveneens een der eersten waren ter wereld, die het gebruik van een radiostation in bin
nenlands verkeer toepasten, toen in 1911 een radioverbinding met Aruba voor particulier
verkeer tot stand kwam.
De radio-apparatuur in de eerste jaren was wel zeer verschillend van de smaakvolle
mdio-apparatuur zoals deze tegenwoordig door de vakman wordt gebruikt. Er heeft zich in
de laatste jaren een, zoals ik dit wel eens uitdruk. elektronische architectuur ontwikkeld,
welke er naar streeft om de toestellen en installaties op te stellen in smaakvol ontworpen
kasten waarvan zelfs het interieur, voorheen een kris kras opstelling van componenten, er
bijzonder verzorgd en elegant uitziet.
De apparatuur, zoals die in het Riffort werd opgesteld in 1908. was gemon
teerd „open en bloot" met alle draden en verbindingen zichtbaar op een tafel, tegen de
daarachter staande wand en op de omringende vloer. Deze open montage heeft zich nog
jaren gehandhaafd. Deze open bouw komt niet meer voor; zoals ik hierboven reeds
aanhaalde, de hedendaagse elektronische architecten zorgen voor een aantrekkelijk
uiterlijk waardoor zich soms zelfs de vakman laat verleiden. Het was duidelijk dat, toen het
station in het Riffort zijn praktische bruikbaarheid had aangetoond, het Bestuur van de
Nederlandse Antillen deze gelegenheid aangreep om te komen tot onderlinge verbinding
met de eilanden. Met het buitenland was reeds geruime tijd telegrafische verbinding via de
Franse kabel Maatschappij mogelijk. Deze kabel strekte zich echter niet uit tot de andere
eilanden en in de periode waarover wij thans spreken, was er geen telegrafische verbin
ding met Aruba.. Bonaire en de Bovenwindse eilanden. Dat hieraan een grote behoefte was.
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is zonder meer duidelijk. In de navolgende bladzijden zal dan ook de nodige aandacht
daaraan worden besteed.
Alvorens deze inleiding te besluiten wil ik nog gaarne mijn erkentelijkheid betuigen
voor de bijdragen welke werden ontvangen van de heer van A.J.W. van Anrooy, de heer,
D. Molenkamp, de Heer L.C.H.M. Bergman, de heer C. Juliao, S.N. en J.E.J. Ecury.
terwijl de heren L. Klein E. Vieira bij hun medewerking hebben verleend bij de samen
stelling en de heer L. van den Berg met het maken van fotografische opnamen.
R. H. C. VAN HAAREN

1

H.M. ..Gelderland" na de geslaagde proefnemingen
met hel radiostation in het Riffort in oktober 1908
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HET OPRICHTEN
VAN HET RADIOSTATION IN L908
Curacao 50 jaren geleden! Het eiland lag zich te koesteren in de zonnestralen, waar
bij als immer de N.O. passaat wat verfrissing bracht. Veel welvaart \vas er niet, al ver
wachtte men als gevolg van het eerlang te graven Panamakanaal een opbloei, een ijdele
hoop overigens. Het grootste deel der bevolking leefde op de plantages.
Er was wat handel met de eilanden en de overwal van Venezuela en Colombia, wat
uitvoer van fosfaat, dividivi en de vruchten van de oranjeboom. De landbouw, in hoge
mate afhankelijk van de regenval, waarop zo moeilijk te rekenen viel, vond bescherming
en steun van Gouverneur Jhr. J.O. de Jong van Beek en Donk, oud zeeofficier, en daar
naast deskundige op het gebied van landbouw en veeteelt. Er was een vrij omvangrijke
scheepvaart met zeilschoeners; een 30-tal voer regelmatig tussen Curagao, Venezuela en
Colombia.
En vormde zich in de loop van het najaar 1908 een scheepsmacht in de Caraibische
Zee, onder bevel van de kapitein ter zee J.B. Snethlagc, samengesteld uit de pantserschepen ..Jacob van Heemskerck" en ,,de Ruyter" en de kruisers „Friesland” en „Gelder
land”. Om deze vloot beter tot haar recht te doen komen, werd tevens besloten in Wil
lemstad een radiostation te plaatsen, teneinde met de schepen verbinding te onderhouden
en te helpen bij de radioverbinding der schepen onderling, aangezien deze dikwijls te ver
van elkaar verwijderd lagen om met hun betrekkelijk zwakke radioinstallaties onderling
berichten te kunnen wisselen. Deze omstandigheden o.m. zijn dus de aanleiding geweest
tot het oprichten van een radiostation op Curacao in een tijd dat hel aantal kuststations
voor draadloze telegrafie (zoals dat toen heette) nog zeer gering was.
De bouw en inrichting van het station.
Nadat schrijver dezes, toen luit. ter zee 2e kl. in Augustus 1908 a.b. van H.M.
„Friesland” een radiostation had geinstalleerd, vertrok deze bodem op 3 September d.a.v.
uit den Helder naar de West met als lading een compleet door Telcfunken geleverd zg. 5
kw radiostation, verpakt in vele kisten, met de onderdelen der beide in elkaar te zetten
\akwerkmasten, waarvan de installatie aan mij was opgedragen. 19 September d.a.v.
arriveerden wij in Willemstad, waar dadelijk met de ontscheping werd begonnen. Als per
soneel waren aan mij toegevoegd de korporaal monteur Bruinsma, een zeer bekwaam man,
die later in het particuliere leven uitmuntend is geslaagd en de matrozenseiners (men
spreekt thans van telegrafisten) Boon, Das en Scheuerman. Ik nam mijn intrek in Hotel
Americano, welks manager toen de heer Badaracco was, terwijl de anderen in de kazerne
werden ondergebracht. Om een beeld der soldijen te geven: de korporaal monteur genoot
ƒ. 44,55 per maand, de matrozen ƒ. 30,25, terwijl voor voeding per man per dag ƒ. 0.65
beschikbaar was! Uitnemende lieden bekwaam en plichtsgetrouw.
Als plaats voor het station werd het Riffort gekozen, waar binnen tien dagen (25
September-5 October) de beide, ieder 40 m hoge vakwerkmasten werden opgezet, een
werk, waarmede onze marinematrozen, die toendertijd het mastklimmen nog niet verleerd
17

Hel Rillorl vanuit zee gezien lijden* de oprichting van hel radiostation
waren (de matrozen hadden hun opleiding ontvangen aan boord van H.M. zeilfregat
..Nautilus”, waarmede grote zeilreizen werden gemaakt), geen moeite hadden. Hoewel
het in de bedoeling lag een grote waaierantenne te maken, bleek dit, gezien de beschik
bare ruimte voor het uithalen daarvan, niet uitvoerbaar, zodat een dakantenne werd ge
maakt. zoals op onze oorlogsschepen welke een zg. 500 k/cs station aan boord hadden,
werd toegepaast. Een uitgebreid luchtnet was bij de toen nog gebruikelijke open
vonk en lage vonk frequentie nodig. De 50 meter uit elkaar staande masten werden dus
van ra’s van 20 meter lengte voorzien, waartussen een dak van 28 dwarsdraden was
opgehangen om de capaciteit te vergroten en waarvan 17 verticale draden, ieder 37 meter
lang. alles met een eigen slingering van 375 meter, naar het stenen vertrek voerden,
waarin zender met motorgenerator en de ontvanger werd geïnstalleerd. De aard verbinding
baarde geen moeilijkheden, grondwater werd uiteraard vlak onder de bodem aangetrof
fen en een 24 tal koperen platen van l m2 oppervlak elk, zorgden voor een goede aardverbinding.
Hoewel zich vlak bij het Riffort toen reeds de electrische centrale bevond en het
aangewezen leek de benodigde energie daaraan te onttrekken, deelde de directeur, de lieer
|.T. Evertsz reeds dadelijk mede. dat die hoop ijdel was, daar van 6 uur v.m. tot 6 uur n.m.
wel 36A. gelijkstroom bij 110 volt aan het radiostation kon worden geleverd, doch dat van
6 uur n.m. tot 11 uur v.m. slechts 10A. en van 11 uur n.m tot 6 uur v.m. maar 20A. kon
worden afgegeven. Het is duidelijk, dat een dergelijke energievoorziening onvoldoende was.
niet alleen om de wisselende aard daarvan, doch ook omdat de motor van de motorgenerator
bij volle kracht ± 50 A. bij 110 Volt eiste.

18

Dc eerste radiomasten in het Rilforl in September 1908
in aanbouw.
Voor krachtopwekking was echter een benzinemotor met aangekoppelde gelijkstroomdynamo meegekomen, een automobielmotor met dc gebruikelijke radiator en fan; het bleek
al dadelijk wenselijk de koelwaterhoeveelheid te vergroten, waartoe een waterdrum werd
aangekoppeld. Dit aggregaat werd in een kazemat aan de andere zijde van het fort opge
steld, want bij het heidense leven, dat de explosiemotor maakte, was onderbrenging vlak
bij het eigenlijke station, waar op gehoor werd ontvangen, onmogelijk.
Het behoeft wel geen betoog, dat in 1908, toen auto's tot de uitzonderingen,
zeker op Curacao, behoorden, het benzinevraagstuk een grote zorg was; de waag naar deze
brandstof was uiterst klein en de aanvoer over zee van deze brandgevaarlijke lading ont
moette vele moeilijkheden en was niet verzekerd. Hoewel dan ook aanvankelijk op 21
September was bepaald, dat het station van 6 uur v.m. tot 6 uur n.m. en bovendien een ogen
blik te 12 uur ’s nachts geopend zou zijn, dwong deze moeilijke benzinesituatie reeds op
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I
Dc Machinekamer in het Riffort in 1908.

24 October de werkuren onder normale omstandigheden (dus niet gedurende de actie
tegen Venezuela) tot 8u-12u v.m. en ’s nachts 12 uur te beperken. Maar ook was het
een groot bezwaar, dat de benzinemotor gedurende het telegraferen steeds moest aanstaan;
stoppen, wanneer enige tijd niet werd gewerkt, was riskant, want het onmiddellijk aan
slaan van de motor (er bestonden nog geen selfstartcrs) was allerminst verzekerd. Maai
ook de voortdurende, stootsgewijze belasting, hoewel deze zo goed mogelijk door een pa
rallel aan de seinsleutcl geschakelde, uit lampen gevormde, regelbare weerstand werd opge
vangen, baarde reeds dadelijk zorg; als er een breakdown kwam zou het gehele radiostation
vleugellam zijn. Daarom deed ik reeds per brief van 21 October 1908 het voorstel tot
aanschaffing van een accumulatorenbatterij over te gaan, waarover in de Joop van dit
artikel nader het een en ander zal worden vermeld.
Het zendstation zelf was uitgerust met 6 grote Lcidse flessen van 10.000 cm capa
citeit elk en een enkele grote ringvormige vonkopening (later is de onderverdeelde vonk
gevolgd, pas in 1912 de blus- of fluitvonken brug) een enkele vonkopening, die, seinend
met grote energie een oorverdovend leven maakte, ver buiten het Riffort hoorbaar, zodat
daar de uitgezonden telegrammen door personen, die de morstekens kenden, afgeluisterd
konden worden. De 50-perioden wisselstroomdynamo, aangesloten op een resonnance in
ductor, werd aangedreven door een gelijkstroommotor, gevoed door het aan de overkant van
het fort opgestelde, zo juist beschreven benzinemotor/dynamo aggregaat.
De ontvangst geschiedde op Schlömich detector; hoe deze eigenlijk werkte bleef lang
verborgen; erg gevoelig was deze niet; In 1909 doken de eerste berichten uit Noord
Amerika op over contact detectoren, als pericon, silicum en carborandum detector, die toen
bij de Amerikaanse marine pas in gebruik kwamen, doch in 1908-1909 op Curacao nog
niet konden worden toegepast. De gehele ontvangst werd vooral ’s avonds en ’s nachts,
zeer gehinderd door de zware luchtstoringen; eerst bij het invoeren der fluitvonken in later
jaren zou het mogelijk worden de seinen beter temidden van die luchtstoringen te onder
scheiden. Men ziet: het ontvangen was niet gemakkelijk!
Het gehele station kwam in 20 dagen na het lossen der goederen gereed (het was
hard werken geweest!) en op 10 October kon de zender worden afgestemd op golfleng
ten van 600 en 700 meter (men drukte deze in die dagen nog niet uit in frequenties) en
toen H.M. ..Gelderland” op 16 October zee koos werd een afstandproef genomen, waar
bij bleek dat tot 350 km gemakkelijk verbinding mogelijk was. De zestiende October 1908
is dan ook bij de herdenking van het 40 jarig bestaan van de Landsradiodicnst in 1948
ten rechte als geboortedatum aangenomen.
In de loop van de volgende maanden werden veel grotere afstanden behaald; zo
kwam al spoedig bericht dat wij regelmatig in San Juan op Portorico op ca. 800 km,
waar zich ook een radiostation bevond, werden gehoord, terwijl met onze oorlogsschepen
tot op 600 km werd gewerkt: verder van Willemstad kwam de Marine daarbij niet. Toen
H.M. „Gelderland” in April 1909 thuisvoer, kon op de 30ste dier maand nog het be
richt van de geboorte van Koningin Juliana worden overgeseind: ik meen dat het nog is
ontvangen. In die jaren was een seinafstand van 2000 km formidabel en wij waren er wat
mede in onze schik!
Moeilijkheden werden ons echter niet bespaard. Kort na het inwerking stellen van
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het station sloeg de isolatie van de ankenvindingen van de gelijkstroommotor door; de
vlammen sloegen er af en het was uit met seinen.
De oorzaak werd al spoedig vermoed; de leiding van de gclijkstroomdynamo naar de
motor liep over een lengte van 100 m. als bovengrondse leiding onder de antenne door
en was de schuldige, die hoogspanning in zich had laten induceren, waarvan een buik
juist in de ankenvinding viel. Dus dadelijk werd de leiding in buizen gelegd en ingegra\en en een serie hoogspanningszekeringen aangbracht. waardoor inderdaad het ongemak
was bezworen. De ankenvinding werd overgewikkeld met ter plaatse aangekocht veterband en
de groeven van het anker bij gebrek aan prespaanpapier met briefkaartenkarton geisoleerd,
waardoor menige briefkaart van 5 cents moest sneuvelen, maar het werk was in vier dagen
gereed en de verbinding met onze scheepsmacht hersteld. Men ziet, het bedrijf was niet gcmakkelijk, want de isolatie van Curaqao maakte elke spoedige hulp van motoren fabrieken
en radiofabrikanten in die tijd onmogelijk, zodat men geheel op zich zelf was aangewezen
waarbij wij zo gelukkig waren over de zeer bekwame monteur Bruinsma te beschikken.
De accumulatorenbatterij, voor welker aanschaffing de Marine Radiodienst in Ne
derland, die onder de bekwame leiding stond van de kapitein luit. zee J.P. Guépin (jaar
genoot van gouverneur de Jong van Beek en Donk), met voortvarendheid had gezorgd,
arriveerde eind December 1908 in Willemstad; zij had een capaciteit van 216 Ampère-uur
bij 110 Volt spanning en bestond uit 60 cellen. Eind Januari was de batterij met de
cellenschakclaar. opgesteld in een kazemat naast de benzinemotorkamer, bedrijfsgereed.
E.e.a. had vertraging ondervonden omdat medio Januari een geval van gele koorts in Wil-

lemstad was geconstateerd, en de monteur Bruinsma en de telegrafisten zich daarom ge
durende 10 dagen van zonsondergang tot zonsopkomst aan boord van een der oorlogs
schepen moesten begeven, zodat de eerste lading, welke 24 uur achtereen moest duren,
uitgesteld moest worden. Het was een fraai gezicht, die 60 grote glazen cellen te zien
staan, te fraaier toen bij de eerste lading tot mijn grote schrik het zwavelzuur violet kleur
de! Enige litteratuur over accu’s was ter plaatse niet te vinden, maar de militaire apothe
ker, terzake geraadpleegd, constateerde, dat de verklaring verband hield niet de aanwezig
heid van sporen mangaan, welke geen slechte invloed op de batterij zelf hadden.
Voortaan werd steeds met behulp van de batterij getelegrafeerd, zodat de benzine
motor met dynamo alleen gedurende 1
uur per etmaal voor hel Iaden der batterij hoef
de te dienen. Niet alleen gaf dat de zo dringende besparing van benzine, doch, werkende
met grote energie trad geen sterke spanningsval meer op; de benzinemotor behoefde niet
meer stootsgewijze te worden belast: een rustig bedrijf was gewaarborgd.

<♦>

HET RADIOSTATION BLIJFT OP GURACAO
Gouverneur de Jong van Beek en Donk. voortvarend man ais hij was, streefde er
naar, nu het radiostation er eenmaal was. dit voor Curacao te behouden; reeds in October
1908 informeerde hij bij mij naar de aan het oprichten van draadloze telcgraficstations op
Aruba en Bonaire verbonden kosten, hij raadpleegde de gezaghebbers dier eilanden terzake
en vroeg het inzicht van de Commandant der Scheepsmacht in de Caraïbische Zee en van
de agenten van de Stoomvaart Mij. „Red D Line”. Als gevolg hiervan bereikte mij de Be
schikking van Dinsdag 5 Januari 1909 No. 8 De considerans hiervan luidde in uittreksel
als volgt:
Overwegende, dat het op Curacao opgerichte station voor draadloze telegrafie voor
de Scheepsmacht in de Caraïbische Zee van blijvend belang is te achten;
Overwegende, dat de installatie van radiografische toestellen op schepen van parti
culiere Stoomvaart Maatschappijen steeds wordt uitgebreid en de belangen van de Curacaosche scheepvaart geacht moeten worden op de duur door de aanwezigheid van een walstation te worden bevorderd;
Overwegende, dat de bevordering van de belangen van de Curacaosc scheepvaart
niet alleen tot haar eilanden ten goede komt, maar aan de kolonie in het algemeen;
Overwegende, dat de aanwezigheid van een walstation ook van belang moet geacht
worden door de Ievering van steenkolen en andere leverantiën aan oorlogsschepen, die de
haven van Curacao aanlopen;
Overwegende, dat. blijkens mededeling van de Gezaghebbers van de eilanden Aruba
en Bonaire, deze eilanden belang blijken te hebben om met het hoofdeiland draadloos ver
bonden te zijn.
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HEEFT GOEDGEVONDEN
dc Luitenant ter Zee 2de klasse A.J.W. van Anrooy, Chef van het Station voor
Draadloze Telegrafie te Willemstad, op te dragen, na te gaan op welke wijze de boven ter
sprake gebrachte belangen op de meest praktische en minst kostbare wijze zullen kunnen
worden bevorderd en hem uit te nodigen om, in verband hiermede, een ontwerpregeling
met de daarbij behorende toelichtingen samen te stellen en in te dienen, omvattende de
inrichting en exploitatie van een station voor draadloze telegrafie op Curacao ten dienste
van:
a. de scheepvaartdienst in de Caraibische Zee
b. de scheepvaart in het algemeen
c. de eilanden Aruba en Bonaire.
Aan deze opdracht werd voldaan bij mijn schrijven d.d. 8 Februari 1909. Een uitge
breide beschouwing over de exploitatie mogelijkheden van het kuststation te Willemstad
leidde tot de conclusie, „dat het bedrijf van het walstation voor D.T. op Curacao alleen
dan mogelijk is, indien het Gouvernement ook radiostations sticht op Aruba en Bonaire",
Er viel toch gedurende de eerste jaren geen noemenswaardig verkeer met koopvaardijsche
pen te verwachten, de schepen der Kon. West Indische Maildienst kregen pas in 1912
radio, zodat het radiostation voorlopig in hoofdzaak van belang voor de eilanden zou
zijn. Daarom is aan het uitgebrachte advies het ontwerp en de begroting voor radiosta
tions op Aruba en Bonaire toegevoegd. Bestudering der heersende passaatwinden boven
Curacao leidde mij er voorts toe, bij mijn brief van 20 April 1909, voor te stellen voor
krachtbron voor de stations op laatstgenoemde eilanden en ook te Curacao, gebruik te
maken van windturbines, welke een gelijkstroomdynamo aandreven, zoals kortgeleden aan
de markt waren gekomen.
Deze voorstellen zijn aanvaard. Voor Curacao werd een windturbineinrichting met
6M. windrad-diameter opgesteld op een 12M. hoge toren, dynamo met automatische re
gulateur en reserve-delen, aangeschaft voor de prijs van ƒ. 2650. — , terwijl voor Bonaire
en Aruba windturbines werden gekocht met 4 M. raddiameter, 16 M. hoge toren met
dynamo en reservedelen ieder met een accubatterij van 30 ampère-uren, houten masten
en de nodige radio-toestellen voor ± ƒ. 5200,— per stuk. Het gehele plan kwam in het
jaar 1910 tot uitvoering. Ik heb dit niet meer meegemaakt.
Intussen schreef dc Minister van Koloniën 29 Maart 1909 aan de Gouverneur, dat
in afwachting van de voorstellen tot handhaving van het radiostation, schrijver dezes en
het verdere personeel voorlopig in Willemstad geplaatst zouden blijven, ook al mochten
binnenkort H.M. „dc Ruyter" en „Gelderland” aan de scheepsmacht worden onttrokken.
De Gouverneur had mij intussen begin Januari verzocht een regeling te ontwerpen
tot openstelling van het kuststation voor het openbaar verkeer, welke regeling kort daar
na werd ingevoerd. Bepaald werd, dat per verzonden of ontvangen radiotelegram 10 cent
per woord verschuldigd was met een minimum van 1 gulden, terwijl voor het bezorgen
van een ontvangen telegram 25 ct. in rekening werd gebracht.
Een vrij druk verkeer had plaats met onze en buitenlandse oorlogsschepen, die in het
najaar 1908 en ’t volgend voorjaar dikwijls Curacao aandeden. De buitenlanders waren

24

’:

k
!

A'1909.
i

eémfi
h
f
j
9
>i^pagu *

1* UBL, IC A TIE- BLAD.

}

VERORDENING,
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IX XAAM I)/■:/! KOX/Xd/X!
DE <iOI’YERNHU K van C'urayao,

I
I

In overweging genomen hebbende, dafc het wensehelijk is de
verordening van den dosten October 1X73, regelende de «»ïu
nen- en huiienhuidseho telegrafische gemeenscliap voor dc
kolonie ('nraeao cl*. I>. 1X7*1 X°. 1) en die. van don 27stou
September 1XX4, regelende het tot stand brengen van ge
meenschap door middel van tvlephonen voor de kolonie (,'ura<;ao (1\ B. IXS-l N°. I I), te vervaugen door eene nieuwe re
geling:
Heeft, na verkregen goedkeuring van den Kolonialen Baad;
vastgesteld on derstaam le ve rorden iug.

Dc verordening welke lot stand kwam als gevolg van de ingebruikneming van het
radiostation in het Riffort.

de U.S. kruiser „Desmoines”, de Franse kruiser, ..Caspard" en dc Duitse kruiser ..Breinen",
zodat het in het Schottegat een opgewekt marineleven was! Toen het U.S. slagschip „Maine"
begin Januari voor Laguaira lag maakte dc commandant van de tussenkomst van ons
kuststation gebruik om een groot aantal telegrammen met tesamen ruim 1300 woorden
naar zijn land over te maken, welke telegramen vanuit Willemstad verder werden door
gezonden. Ook met de Italiaanse kruiser „Etruria" werd gewerkt; de Gouverneur be
schikte bovendien begin februari 1909 gunstig op een verzoek van de agent van de Ham
burg Amerika Lijn om haar s.s. „Oceana" te vergunnen met ons radioverbinding te maken
teneinde telegrammen te verzenden, c.q. te ontvangen.
Men ziet: ons station begon bekendheid te verkrijgen in deze kinderjaren van de
radio!
Jhr. de Jong van Beek en Donk polste mij in de loop van 1909 of ik bereid was de
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zeedienst te verlaten en op Curacao te blijven. Ik heb voor dit, overigens gewaardeerde, aan
bod bedankt, hoezeer mij het verdere lot van de uit te bouwen radiodienst ook ter harte
ging. Ik bleef tot November 1909 in Willemstad en had nog gelegenheid om, op vckzock
van de Gouverneur de Verordening betreffende aanleg, exploitatie en gebruik van telegrafen
en telefonen in Curacao aan te passen aan de invoering van de radiotelegrafie (zie Kolo
niale Raad, zittingsjaar 1909-1910-6. stukken 1,2 en 3). Met deze Verordening was
Curacao èn Nederland èn N. Oost Indië vóór met het betrekken van de radio in de telcgraafwetten!
Zo was het, toen ik in November 1909 Curacao verliet om thuis te varen, een vrucht
baar jaar geweest. De grondslag voor de radiodienst was gelegd, ook door een begin te ma
ken met het opleiden van jonge Curacaoenaars (ik herinner mij de jongelieden A. Bcaujon
en JAV.P. Peiliker, thans, als zij nog in leven zijn, al oudere heren), die naar ik vernam
beiden lange jaren hun beste krachten aan de radio hebben gewijd.
Het was mij een voorrecht bovenstaande herinneringen na bijna 50 jaar te boek tc
mogen stellen, herinneringen aan het ..doesji Curacao", dat ik nimmer terug mocht zien.
Moge de Lands Radiodienst in lengte van dagen een sieraad blijven in de wereld
der telecommunicatie!
A. J. W. VAN ANROOY.

/. W. P. Peiliker

A. Bcaujon f

De lieren Peiliker en Beaujon waan’an de lieer van Anrooy spreekt in zijn bijdrage, zijn de
eerste Antillianen geweest die bij de Radiodienst werkzaam waren.
De lieer Peiliker, die nog een uitstekende gezondheid geniet werd later Hoofd van de Radio
dienst en de Heer A. Beaujon. was vele jaren de eerste chef van hel radiostation te Aruba en St.
Maarten.
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Een groep ..old timers". Boven slaande Heren waren werkzaam bij dc Lands Radiodienst in de
jaren 1908 — 1918.
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IIcl verbeterde radiostation in hel Riffort omstreeks 191 d.
De verlcngspoel voor langere golven is boven op de foto zichtbaar.

De Heer G.D. v.d. Horst aan het werk bij de eerste lampzender in het Riffort omstreeks 1930
Zoals uil de foto blijkt, werd nog steeds de marmeren plaat gebtiuikt die ook dienst deed
als schakelbord in 1908.
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RADIODIENST OP CURACAO
Na het vertrek van de heer van Anrooy, eind 1909, bleven enkele van zijn mede
werkers achter en werd het station in hoofdzaak gebruikt voor het verkeer met oorlogs
schepen en de weinige koopvaardijschepen welke in die jaren met radio waren uitgerust.
In 1912 kwam op Curacao als vaste chef van het station, de later zo bekend geworden
heer D, Molenkamp. De heer Molenkamp is van 1912 tot 1938 op Curacao gebleven en
vertrok in dat jaar met een welverdiend pensioen naar Nederland. Met zijn echtgenote
woont hij aan de Torenlaan te Baarn en geniet, in een uitstekende gezondheid, nu al meer
dan twintig jaar van zijn pensioen.
De heer Molenkamp vond in 1912 in hel Riffort reeds enkele Curacaose telegrafisten
welke verbinding onderhielden met schepen op zee en met dezelfde installatie ook telegram
men wisselden met de eilanden Aruba en Bonaire.
De stations waren, inmiddels geheel overgenomen en in bedrijf bij het Gouvernement
van de Ned. Antillen. De nieuwe chef zag dat het noodzakclijk was het bedrijf aan te
passen aan de dagelijks uitbreidende behoeften van een commerciële dienst en heeft dan
ook. toen hij in 1938 de Antillen verliet, een uitstekend georganiseerde dienst achtergelaten
welke toen werd genoemd de Landsradio- en Telefoondienst.
De Telefoondienst werd nadat het particuliere telefoonbedrijf door het Gouvernement
was overgenomen op l Januari 1927, bij de Lands Radiodienst gevoegd en heeft deze in
1952 weder verlaten.
Het bleek in 1912 noodzakelijk de masten in het Riffort te verhogen, omdat met de
betrekkelijk geringe energie van de toenmalige radiostations een hoge en lange antenne
een zeer belangrijke rol speelde. De veertig meter hoge masten die vijftig meter uil elkaar
stonden, werden verhoogd tot vijfenzestig meter en hondenlijf tig meter uit elkaar geplaatst.
Het verhogen van de masten geschiedde door er vijfentwintig meter constructie onder te
monteren. Ter uitsparing van vijf meter constructie ijzerwerk en de daaraan verbonden
kosten, werd een der masten op de vijf meter hoge fortmuur geplaatst, verstevigd met vier
stenen steunpilaren. Om het slingeren van de staaldraden, die als tuien gebruikt werden
en tevens het verlies van energie tegen te gaan, werden deze met isolatoren onderverdeeld
Als antenne werd gebruikt een tweedraads T-antenne. De bestaande aardplaten werden op
gegraven. Om de aardweerstand zo klein mogelijk te houden en de uitstraling van de an
tennes zo hoog mogelijk op te voeren, werd onder de antenne een aardnet ingegraven van
tien koperdraden van één millimeter dikte, van mast tot mast met aan de uiteinden een
der koperen platen. De aarddraden werden aan de koperen platen gesoldeerd, zodat alles een
solide geheel vormde.
Het zcnderlokaal lag ongeveer honderd meter verwijderd van de krachtbron die uit
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accumulatoren bestond. Dit veroorzaakte een spanningsval van twintig tot vijfentwintig volt.
Besloten werd. de zend- en ontvanginstallatie over te plaatsen naar een lokaal naast de
batterij kamer hetgeen ook beter uitkwam voor de verticale draden naar de antenne. Deze
werkzaamheden moesten geschieden zonder dat het station buiten bedrijf werd gesteld, zodat
dit nogal eens hoofdbrekens kostte. Alles had echter een vlot verloop.
Tot nu toe had het station alleen op golflengten van 450 en 600 meter gewerkt. Aan
gezien er langzaam aan van langere golflengten gebruik werd gemaakt, was het nodig hei
Curacaose station daarvoor aan te passen, en werd een verlengspoel bij de zender aange
bracht. Deze verlengspoel is duidelijk zichtbaar op één der foto's. De zender bleef een
z.g. fluitvonkzender welke vele jaren in gebruik is gebleven zij het met enkele veranderin
gen. Door de heer Rosema werden later de eerste lampzenders gebouwd, welke in 1931
veer vervangen werden door een. door de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek vervaardigle.
kortegolf lange-afstand zender, en een langegolf scheepszender.
De in 1911 geplaatste windturbinemolen kon het energie verbruik niet bijhouden, vooral
niet in tijden van windstilte. Het kleine reserveaggregaat moest worden afgekcurd. Besloten
werd een 8 PK. Kromhoutmotor aan te schaffen. Deze werd door middel van een drijfriem
op de bestaande laaddynamo gekoppeld.
Dit was een enorme verbetering en de batterijen konden nu behoorlijk worden bijge
laden. Toch was reeds te voorzien dat met het steeds toenemend verkeer, in de toekomst
riet volstaan zou kunnen worden met deze eenvoudige zend- en ontvanginstallatie in het
Riffort. Er waren inmiddels op de eilanden Aruba. Bonaire en St. Maarten eveneens radio
zend- en ontvanginstallaties opgericht.
Gedurende de eerste wereldoorlog waren de Antillen vrijwel geheel afgesloten ge
weest van het moederland daar alle Regcringstelegrammen, welke toen nog noodgedwongen
via de kabel binnen kwamen, in het buitenland aan censuur onderworpen waren. Gevreesd
werd dat de berichtgeving via de Franse Kabel, die in die tijd zeer veel te wensen overliet.
het weleens helemaal zou kunnen begeven. Er werd uitgezien naar een nevenverbinding.
Teneinde in staat te zijn eventuele radiouitzendingen van Nederland en Amerika
rechtstreeks op te vangen, werd in 1916 een groot ontvangstation ingericht op de plantage
Daniël, ongeveer achttien kilometer van de stad.
De telegrafisten die dienst deden op dit ontvangstation, werden daar voor een week
gestationneerd en als regel op zaterdagen afgelost.
Het salaris was ƒ. 33.— per maand plus ƒ 2,50 per dag voedingsgeld.
Vaak werd door cén telegraafist dienst gedaan en het hoeft dus geen betoog dat deze
het weleens eenzaam gehad zal hebben. De berichten werden elke morgen om 4 uur met
een melktransport per ezelkar uit de omgeving, naar de stad medegegeven.
Behalve het ontvanggebouw werden dertien masten geplaatst, t.w. drie trekmasten van
bout (één in het midden en twee aan de uiteinden) en tien pijpmasten. Als antenne werd
gebruikt een tweedraads ,,L” antenne van ongeveer twee kilometer lang. Deze kon op
verschillende manieren worden gebruikt in verband met de te ontvangen golflengten. Als
ontvanginrichting deed dienst een uit geweldige spoelen bestaande apparatuur. Men kon er
zowel op lange als op kortegolven ontvangen. Een klein motoraggregaat zorgde voor het laden
van de 6 en 50 volts batterijen.
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Het ontvangstation op de plantage Daniël in 1016

Het intcrcur van het ontvangstation Daniël waar gedurende de eerste Wereldoorlog nicuu'Sberichten werden opgevangen uit Europa en Amerika.
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Benevens het opvangen van berichten uit Nederland deed dit station ook dienst
voor het opnemen van nieuwsberichten van enkele grote persbureau’s in Europa en Ame
rika. Deze berichten werden dagelijks d.m.v. een speciaal Radio-Nieuwsbulletin uitgegeven.
Ook werden dag en nacht ontvangproeven genomen. Dit met het oog op een even
tuele rechtstreekse radioverbinding met Nederland en Amerika wanneer dit op een latere
datum mogelijk zou zijn. Gedurende vele jaren werd uitgeluisterd naar de grote boogzender van Malabar in N.O.I., doch jammer genoeg is deze nooit gehoord.
Op 3 oktober 1925 kwam er een zeer belangrijke verandering in het radioverkeer
doordat op het technisch bureau van het Departement in Den Haag een 75-watt korte
golf zender was gebouwd.
Met een éénlamps kortegolf ontvanger, welke inmiddels te Curacao was ontvangen,
werd gedurende de nachturen deze zender op Curacao goed ontvangen. Deze verbinding
welke steeds des nachts plaats vond, was echter een eenzijdige, daar Curacao niet kon
terugseinen.
Op 27 februari 1926 arriveerde op Curacao eenzelfde 75-watt kortegolf zender, en
op 3 maart 1926 kwam de eerste rechtssrteekse onderling verbinding met Nederland tot
stand. Deze kleine zender, opgesteld in het Riffort, bleek een grote reikwijdte te hebben,
daar hij meerdere mallen te Malabar is ontvangen. Afstand twintigduizend kilometer.
Voorlopig was de verbinding ingesteld op een basis van proefnemingen, welke echter
spoedig in een regelmatige verbinding werden omgezet met goedvinden van de P.T.T. in
Nederland. Er werden thans regelmatig via de installatie in het Riffort en die van het Depar
tement van Koloniën in den Haag, berichten t.b.v. het Bestuur van Curacao gewisseld. Ook
de andere departementen maakten van deze verbinding gebruik, hetgeen een enorme kos
tenbesparing betekende.
Intussen was het ontvangstation Daniël in 1926 verplaatst naar één der lokalen van
het Quarantainegebouw op Mundo Nobo; dit was gedaan in verband met de vrij hoge
vervoerskosten van het personeel en de nieuwsberichten. In plaats van de twee kilometer
lange antenne van Daniël, werd een groot vast draadraam aangebracht op een der buiten
muren met in het lokaal een draairaam. Het opnemen van nieuwsberichten werd voortgezet,
benevens de opleiding van personeel, die bij het opnemen van de nieuwsberichten een goe
de training ontvingen.
De in het Riffort staande Telefunken vonkzender welke het verkeer onderhield met
schepen in de lange en middengolf, met daarnaast een kortegolf zender volgens het z.g.
Schotel patent, waarin de terugkoppeling geschiedde door plaatrooster capaciteit, begon
nen het te druk te krijgen. In een andere lokaliteit in het Riffort werd een derde zender op
gesteld. gebouwd volgens hetzelfde principe maar werkende met een lamp van 1500 watt.
Stabiel waren deze zenders zeker niet. De golflengte varieerde soms aanmerkelijk en om
deze reden werd dan ook veelal met toon geseind. Dit geschiedde door het voeden van de
plaat van de lamp met een 500- perioden wisselspanning, waardoor een zeer grof signaal
ontstond. Al week de golflengte soms niet onbelangrijk af, door de grove toon van de
zender, was het toch gemakkelijk de ontvangers er op af te stemmen.
Inmiddels had op 1 juni 1927 de Nederlandsch Indische Gas Maatschappij haar inrede gedaan op Curacao, hetgeen grote verlichting bracht in de energievoorziening voor

32

I

i

4
■«

:L.

.
\

i:

&2LJ

v.v-

Hel zendstation Groot Kwartier na het gereedkomen in 1931

De 16 kilowatt kortegolf zender waarvoor hel zendstation Groot Kwartier in 1931 werd ge
bouwd. De Heer L. C. H. M. Bergman zit aan de controletafel. Hij was de eerste beheerder
van dit zendstation en later Hoofd Radiodienst.

het zendstation. Zodra door deze maatschappij 24 uur stroom geleverd kon worden wcrden de nodige dynamo's aangeschaft en kon de oude batterij-krachtbron vervallen.
Het kuststation Curacaoradio werd dag en nacht opengesteld en het verkeer met schepen nam gestadig toe. De schepen van de West Indische Mail, later de K.N.S.M. en de
bekende Red D Line, maakten geregeld verbinding met Curaqaoradio.
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Ilcl zendstation Groot Kwartier 1958.
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Deze toename van het radioverkeer met schepen, de eilanden der Antillen en Neder
land maakte het zo langzaamaan overduidelijk dat een dringende reorganisatie van de
Lands Radiodienst, zowel technisch als operationeel, geboden was. Het pioniers tijdperk
werd afgesloten en de periode van modernisering en expansie begon langzaamaan zijn intrede
te doen.
Al deze ontwikkelingen in de Radiodienst op Curacao. die uiteindelijk culmineer
den in de wederzijdse verbinding met Nederland in 1926, maakte het, zoals reeds hiervoor
aangehaald, noodzakelijk dat de dienst op Curacao werd gereorganiseerd en uitgebreid.
In 1929 vertrok de heer Molenkamp met een studie-opdracht naar Nederland ten
einde tot een plan van modernisering 'te geraken. Hij werkte daartoe samen met de PTT
en het Technisch Bureau van het Departement van Koloniën.
Bij zijn terugkeer op Curacao in oktober 1929, had hij een definitief plan bij zich
dat voorzag in een afzonderlijk zendstation op Groot Kwartier, een ontvangstation op
Hato. dat toen nog geen vliegveld was, en een bednjfscentrale «in de stad. Het Riffort
zou voorlopig kuststation blijven. Ook dit station zou worden gemoderniseerd, daar fluit—
vonkzenders bij het Internationale Verdrag van Madrid werden verboden.
De Lands Radiodienst stond voor zeer belangrijke beslissingen. Een plan werd opge
maakt en voorgelegd aan het Bestuur van Curacao. Het plan omvatte uitbreidingen en
veranderingen tot een bedrag van driehonderdduizend gulden.
Toen de heer Molenkamp zijn plannen aan de toenmalige Gouverneur B.W.T. van
Slobbe voorlegde, kreeg hij kort en bondig te horen dat dit veel te duur was. „Haal een
nul van dat getal en dan wil ik wel verder met u praten”. Dit was natuurlijk niet zo
bedoeld en in gezamenlijk overleg met de Nederlandse PTT en de Minister van Koloniën,
werd met de uitvoering van het plan een aanvang gemaakt.
In 1931 werd begonnen met de bouw van het zendstation op Groot Kwartier. Ten
einde te kunnen voldoen aan de noodzaak om grote antennes te kunnen bouwen,
in verschillende richtingen, dient een zendstation te worden geplaatst ver buiten de stad.
In 1931 lag Groot Kwartier dan ook voldoende ver buiten de bebouwde kom en de om
geving van huizen, om een zendstation aldaar te bouwen. Helaas is dit thans niet meer
het geval. De bebouwing van de C.P.I.M., de H.B.S. en het aanleggen van wegen hebben
het zendstation zodanig ingesloten dat uitbreiding van het antennepark momenteel niet
meer mogelijk is. Dit is een ernstige handicap voor het zendstation, en het schijnt op dit
moment onvermijdelijk dat' in de toekomst tot verplaatsing van het zendstation naar een
plaats verder buiten de stad zal moeten worden overgegaan. Dat dit een bedrag van meer
dere honderdduizenden guldens zal kosten laat zich indenken.
In het nieuwe zendstation op Groot Kwartier werd een zestien kilowatt kortegolf zen
der opgestcld door ingenieur Nonnekens. Deze zender werd in 1953 afgebroken. Enkele
grote onderdelen, zoals transformatoren, smoorspoelen en condensators staan nog op Groot
Kwartier in het sloop magazijn.
De zender werd 29 februari 1932 officieel in dienst gesteld.
De tweede moderne zender welke op Groot Kwartier werd geplaatst, was een drie
kilowatt langegolf scheepszender, door de N.S.F. gebouwd in 1934, en op Groot Kwar
tier in gebruik genomen in 1935. Deze zender, welke voor zijn tijd zeer modern was, cn
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Moderne cnkclzijband apparatuur. Deze twee zenders onderhouden de telefoonverbinding
met Nederland (links) en met Caracas (rechts). Op de foto de Heer W. A. Lvcrts

op afstand van golflengte kon worden veranderd, is nog steeds in gebruik, maar wordt
momenteel voorzien van kristalsturing, daar de oude mastcr-oscillators niet meer voldeden
pan eisen van frequentiestabiliteit welke thans internationaal zijn voorgeschreven.
Het zendstation Groot Kwartier is sedert de bouw in 1931 driemaal verbouwd en
vergroot. Het omvat momenteel een ruime zenderzaal waar een 50 tal zenders in zijn ondergebracht. een klein magazijn, een instrumentmakerij en een ruime werkplaats voor het
onderhouden van de elektronische apparatuur. Tevens een aparte afdeling voor de mobilofoondienst. Het uitgestrekte antennepark omvat vele ruit-antennes, dipolcn. verticale
radiators etc. etc. Op het terrein bevinden zich nog in aparte gebouwen het hoofdmaga
zijn van de Lands Radiodienst, een timmerwerkplaats en een garage waar de dienstwagens
en de vele motoraggregaten van de dienst worden onderhouden.
Dezelfde uitbreidingsplannen welke ertoe leidden om het zendstation Groot Kwartier
te bouwen hielden tevens in, het tot stand komen van een apart ontvangstation en een bcdrijfcentrale in de stad. Het ontvangstation kwam pas tot stand in 1947 op de plantage
Zapatcer, toebehorende aan de C.P.I.M. De bcdrijfsccntrale daarentegen werd in 1935 in
gericht in een der gebouwen van het complex Plantersrust.
Ten behoeve van het publiek werd aan de Punda zijde in 1932 een Aannamekantoorije ingericht in het Douanekantoor, dat toen stond op de plaats waar het huidige
K.N.S.M.-kantoor staat. Later werd dit kantoor overgebracht naar een kamer op de boi.rnverdieping in het Havenkantoor aan de Handelskade en kort voor de tweede wereldoorlog
kreeg de dienst een eigen kantoor op de begane grond van hetzelfde gebouw.
Oorspronkelijk werden de telegrammen per bode naar het ontvangstation op Plan
tersrust overgebracht of, naar gelang de klasse van het telegram, per morsezoemer met de
hand via de telefoonlijn overgeseind. Later geschiedde dit per teletype.
In het jaar 1933 kwam een volledige reorganisatie van de telegrammenadministratie
tot stand.
Het Riffort, dat gedurende zeventien jaren een belangrijke rol in het radioverkeer had
gespeeld, was nu door de operationele dienst geheel verlaten en huisvestte nog slechts
het administratiekantoor van de Landsradio en Telefoondienst, bergplaatsen van de Tele
foondienst en tot in 1938 woonde daar ook nog de Directeur.
Talloze radiomasten, waarvan verschillende van indrukwekkende afmeting, zijn in het
Riffort door de heer Rosema geconstrueerd. De heer Rosema was hierin een specialist en
de hoge telefoonmasten welke op verschillende plaatsen in de stad en de directe omgeving
dienst deden, zijn ook alle in het Riffort door hem gemaakt. Deze masten zijn nu vrijwel
verdwenen. Van zijn vaardige handen staan o.a. nog twee zestig meter hoge masten op het
zendstation Groot Kwartier, waartussen de langegolf antenne hangt voor het scheepsverkeer.
Nadat in 1935 op Plantersrust een bedrijfscentrale was ingericht, waar tevens de ont
vangers waren opgesteld en van waaruit de eerste teletypeverbinding in 1946 met Amerika
werd onderhouden, begon het handmorse verkeer langzaam aan te veranderen in het pon
sen van trips, welke werden verzonden via Creed snel-zenders en ontvangen op morse
recorders.
De uitbreiding van de dienst maakte het in 1947 noodzakelijk dat de bedrijfscentrale
van Plantersrust geleidelijk werd overgeplaatst naar een ruimte in de stad en de ontvangers
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Een hoekje in hel hoofdmagazijn op Groot Kwartier. De waarde van de magazijnvoorraad
is ruim ƒ 200.000.—. verdeeld over 7000 verschillende artikelen.

Het ontvangstation Zapatcer kwam gereed in 1949.

19-17. De lijdelijke opstelling van hel ontvangstation te Zapaleer
in een oude barak. Op de foto dc Heer C. James

voor het lange-afstand verkeer afzonderlijk werden opgestcld. Een nieuwe bedrijfscentrale
werd ingericht op de eerste verdieping van het CWZ gebouw van Winkel en Zonen aan
het Wilhelminaplcin. Hier werd op grote schaal gebruik gemaakt van teletype en dit maak
te het noodzakelijk dat de ontvangers in een aparte ruimte werden opgestcld.
Eerst op betrekkelijk provisorische wijze werd een ontvangstation ingericht op de plan
tage Zapateer. Deze plantage, ver gelegen buiten het verkeer en de woningbouw, garandeer
de een rustige ontvangst. Dc eenvoudige houten barak welke in 1943 werd gebruikt werd
in 1949 verlaten toen een fraai nieuw ontvangstation gereed kwam. dat uitgerust met de
meest moderne apparatuur op het gebied van dual en triple diversity, enkelzijband ont
vangst met vier kanalen, kristal gecontroleerde ontvangers en een uitgebreid antennepark
een voorbeeld is van een klein, doch deskundig en efficiënt ingericht, ontvangstation.
Nadat de telegrafisten in 1947 de bedrijfscentrale op Plantersrust verlieten en de
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Moderne apparatuur in het ontvangstation Zapateer.
Op de foto de Heer M. Pcreira
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Een der controle posities in het ontvangstation te Zapatcer. Op de foto de Heer T. Twceboom

De scinzaal te Plantersrust in 1946. Van links naar rechts. De Heren C. Rusman, D. Jolink
en H. Bogcrs.
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Sein zaal zoals die boven boekhandel Salas werd ingericht in I9-J8. De telelype had zijn in
trede gedaan Van links naar rechts. I. Ramircz. L. Klein. H. Newton. C. Mcrcclino. Roosberg
voorgrond J Braaf.

Hel aannamckantoor boven Boekhandel Salas in 1951. Van links naar rechts: C. v. Kwartel f,
E. Mcrcera, A. da Cösta Gomez. E. van Eps en W. van Werkhoven.

42

Hel kusislalion P.J.C. dal de radioverbinding mei schepen onderhoudt.
Op de foto de lleeren ]. Schocstcr en L. v.d. Berg.

!
nieuwe centrale betrokken aan het Wilhelminaplein, bleef op Plantersrust achter het
kuststation PJC. In 1953 werd het overgebracht naar het nieuwe telegraafkantoor aan het
Waaigat.
Het kuststation is de oudste afdeling van de Lands Radiodienst en het is deze afdeling
welke in feite jubileert. Het station heeft een uitstekende naam in het Caraïbisch gebied,
en heeft meerdere malen bij nood- en spoedgevallen belangrijke assistentie verleend. Het
station onderhoudt een medico-dienst ten behoeve van de schepen die geen dokter aan
boord hebben. Deze schepen kunnen aan Curacaoradio gratis telegrafische verzoeken
richten om medische hulp, welke dan worden doorgegeven aan dokter Hugenholtz of
of Dr. van der Sar. Geen maand gaat voorbij of enkele mcdico gevallen doen zich voor, en
zonder overdrijving mag worden gezegd dat deze berichtenwisseling tussen de bovenge
noemde dokters en schepen op zee, menig mensenleven heeft gered.
Gaarne op deze plaats een woord van dank aan de dokters welke immer bereid zijn
om met voorrang medische adviezen via Curacaoradio te verstrekken.
De dienst op Curacao bestond dus in 1947 uit: een Aannamekantoor aan de Han
delskade, een Aannamekantoor op het Wilhelminaplein naast de Bedrijfsccntrale, de Bedrijfscentrale op het Wilhelminaplein. de Directie en Administratie in het Riffort, het
zendstation Groot Kwartier met annexen, een ontvangstation op Zapateer en een kuststation
op Plantersrust. Hieraan dient nog te worden toegevoegd, de studio van de Curom in het
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Het nieuwe Post- en Telegraaf kantoor aan hel Waaigat in gebruik genomen in 1953.
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1953. Een groep bestellers mei motor scooters en bestel auto voor hel Telegraafkantoor aan
het Waaigat. V.l.n.r. 1. Selassa. V. Curiel. B. Jansen. M. Marlina. W. Gibbs. E. Jansen.
]. Francisca en N. Scorea.
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Riffort cn het Luchtvaartradiostation op Hato. Deze laatste twee zullen echter in een
apart hoofdstuk worden behandeld.
De onverbiddelijke uitbreiding die de radiocommunicatie vanaf haar beginperiode rond
1900 had ondergaan, zette zich nog steeds voort. Het was te voorzien, dat ook de Bedrijfscentralc in het gebouw van Winkel & Zonen binnen enkele jaren te klein zou wor
den. Bovendien was de Directeur, de heer R.H.C. van Haaren, er in februari 1952 toe
overgegaan om het oude Riffortgcbouw wegens bouwvalligheid te verlaten en had tijdclijk
zijn kwartieren en die van de Administratie opgeslagcn in het Aannamekantoor naast de
Bedrijfscentrale aan het Wilhelminaplein.
Gelukkig was deze opeenstapeling van diensten van zeer tijdelijke aard.
Door de Posterijen van de Nederlandse Antillen, was sinds vele jaren een plan ont
worpen om te komen tot een gezamelijk Post en Telegraafkantoor van ruime afmetingen,
zo mogelijk in het centrum van de stad.
In 1949 werd een begin gemaakt met de bouw van het huidige fraaie Post- en
Telegraafkantoor aan het Waaigat. Een gedeelte van het Waaigat werd daartoe gedempt,
en in 1952 was het gebouw zo ver voltooid, dat de Posterijen het nieuwe gebouw kon
den betrekken. De Lands Radio, waarvan, zoals reeds eerder aangehaald, in 1952 de Iijntelefonic naar de eilandgebieden was overgegaan, betrok het gebouw in november 1953.
De naam van de dienst was inmiddels veranderd van Landsradio- en Telefoondienst

De bedrijfscentrale in het Telegraafkantoor aan het Waaigat. Op de foto v.l.n.r. C. Oliano.
1. Ratnircz C. Mcrcclino en D. Cofficl.
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v l n r. Alcj. 11. Evers, de lieren Zink. C. Marlinus, Th. Pasman en Mcj. Vos
Een deel der administratie.

Een deel der Radio Telefonie Centrale.
Op de foto v.l.n.r. de dames Britten, de Jonglt en de Heer E. Vieira.
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De clcctronischc-mcchanische T.O.R. Op de folo de Heer 11. Kilclic.
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De clcctronischc T.O.R. Op de folo de lieer L. Wever.
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in Lands Radio- en Telegraafdienst. De dienst onderhoudt alle radioverbindingen van
en naar de Nederlandse Antillen; alle telegraafverbindingen, ook die via lijnen, op de
Nederlandse Antillen, via het Kuststation PJC alle verbindingen met schepen, via Lucht*
vaartradiostations op Curacao. Aruba. Bonaire en St. Maarten alle verbindingen met vlieg
tuigen, benevens een aantal luchtvaartradionavigatie hulpmiddelen; een uitgebreide mobilofoondienst; omroepstudio en omroepzenders; een uitgebreide telexdienst; de ontvangst van de
buitenlandse pers en heeft als officiële Gouvernements-instantie uiteraard de controle op
de naleving van de Internationale voorschriften welke van tijd tot tijd worden vastge
legd op de conferenties van de Union Internationale des Télécommunications te Genéve.
In het moderne, gedeeltelijk airconditioned gebouw, aan het Waaigat zijn thans ondcrgebracln het Kuststation. de nationale en internationale telex- en telegraafverbindingen, dc
uitgebreide apparatuur ten behoeve van de radio-telefonie. de telex-afdeling met elektronisch-mechanische en volledig elektronische TOR apparatuur, de tclexwerkplaats, het aannamekantoor en de telegramexpeditie, alsmede de Directie en de Administratie.
Ten behoeve van de C.P.I.M. en de K.L.M. heeft de Lands Radiodienst directe telctype huurkanalen aangelegd van de kantoren van deze maatschappijen te Curacao. naar
den Haag. Schiphol. New York en Aruba.
Deze huurkanalen worden onderhouden via de z.g. TOR apparatuur, een uitvinding
van de Nederlander Dr. Ir. H.C.A. van Duuren. De uitvinding van Dr. van Duurcn heeft
internationaal erkenning gevonden en wordt momenteel op grote schaal toegepast en is door
dc Union Internationale des Télécommunications als een standaard erkend.
Dc Lands Radio- en Telegraafdienst is met recht trots op haar fraaie en moder
ne inrichting in het nieuwe gebouw aan het Waaigat. Het is voor het personeel telkens
weer opnieuw een genoegen, de lichte verbazing te zien op de gezichten van buitenlandse
bezoekers, welke in het kleine land. dat de Antillen toch zijn, een dergelijk goed opgezette
uiterst moderne telecommunicatie organisatie meestal niet verwachten.
En het is met gerechte trots en in alle bescheidenheid met de overtuiging dat de be
wondering niet geveinsd is. dat de complimenten in ontvangst worden genomen.
In de nog volgende hoofdstukken wordt teruggekomen op de ontwikkeling van de om
roep, dc luchtvaartcommunicatie en de mobilofoondienst.
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Een der eerste telegrammen van Curacao naar Aruba in 1911.
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Het radiostation in Oranjestad in 1911.

Het interieur van hel oude radiostation met de Heer P.J. Frigerïo aan de sleutel.
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DE LANDSRADIODIENST OP ARUBA
Uiteraard geldt veel van hetgeen in het vorige hoofdstuk is vermeld ook voor de an
dere eilanden van de Nederlandse Antillen. De Lands Radiodienst is immer een Lands
dienst geweest welke haar activiteiten heeft uitgestrekt over alle eilanden van de Neder
landse Antillen.
Zo spoedig als dit mogelijk was in de jaren rondom de oprichting van het radio
station op Curacao, werden nog twee zenders besteld. Eén voor Aruba en één voor Bonaire.
De zender kwam te Aruba aan in het voorjaar van 1911. en kwam enkele maanden later
in bedrijf.
Het radiostation te Aruba was ondergebracht in één der lokalen van de westelijke
benedenverdieping van het gebouw waar tegenwoordig de Geneeskundige dienst in is ge
vestigd. Dit gebouw werd in die jaren gebruikt door de Douane. De hierbij gaande foto
toont duidelijk aan waar het radiostation zich bevond en geeft een goed beeld van hoe
dit thans drukke deel van Oranjestad er in de jaren 1911 uitzag.
De eerste telegrafist van het station te Aruba was de bekende heer A. Beaujon
(Twaai). De heer Beaujon is vele jaren telegrafist op dit eeiste station te Aruba geweest en
weid afgelost door de niet minder bekende heer C. Juliao.
Gedurende de periode dat de heer Juliao telegrafist was op het station te Aruba
kwam ook over Aruba de zeer ernstige griepepidemie die over de gehele wereld heerste
en zoveel slachtoffers heeft geeist. Ook de heer Juliao werd ziek, gelukkig slechts voor
veertien dagen, maar het gevolg was toch, dat het radiostation voor die periode werd
gesloten.
Het doet ons veel genoegen hierbij te kunnen afdrukken een afschrift van een der
eerste telegrammen welke op Curacao en Aruba werden gewisseld. In het bezit van de
heer Ecury is zelfs nog het originele telegram dat, naar hij meent, het eerste is dat ge
wisseld werd voor particulier verkeer tussen de beide stations. Uiteraard is het thans na
bijna vijftig jaar een vergeeld document, maar wél een kostbaar bezit waarvan door de
Lands Radiodienst een fotocopie werd genomen.
De twee antennemasten waartussen de vierdraads L-antenne hing, stonden, één aan
de zuidwest hoek van de oude Protestantse kerk, terwijl een ander stond aan de zuid
west hoek van het huis van wijlen dr. Horacio Oduber. Later stond daar het eerste
Pasanggrahan gebouw, terwijl thans het terrein door de nieuwe Protestantse kerk wordt
ingenomen.
De zendinrichting was een eenvoudige vonkzender met een kwikturbineonderbreker
die de gelijkstroom, verkregen uit een accu-batterij, onderbrak, en de serie der aldus ontstane
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Het radiostation te Oranjestad in 1928

Het Radiostation in 1947. Aan de sleutel de Heer F. Ruiz.
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De N. S. F. Fluitvonkzcndcr.
vonken gebruikte om te seinen. Zulk een kwikturbineonderbreker bestond o.a. uit een
metalen pot, die kwik en alcohol bevatte. Daar er voortdurend vonken sprongen in de pot,
werd de inhoud vuil en moest de alcohol regelmatig gefiltreerd en het kwik uitge
wassen worden. Aangezien dit uitspoelen van het kwik een niet al te zindelijk karweitje
was en er bovendien veel water voor nodig was, werd deze pot met kwik aan het strand
gereinigd waar thans het Douanekantoor staat.
Ook de alcohol moest voortdurend worden aangevuld.
In die tijd was er geen elektrische centrale op Aruba en werd als krachtbron een
aantal batterijen gebruikt die geladen werden door een windturbinemolen welke was op
gesteld aan de westzijde van het gebouw. Het kwam meerdere malen voor, vooral in het
najaar, dat wegens windstilte de batterij niet kon worden bijgeladen, en er dientengevolge
niet kon worden geseind. Indien dit toch dringend noodzakelijk was, vond men op
Aruba een oplossing door de dynamo aan te drijven door middel van een Ford auto. Het
motorrijtuig werd met de achteas op blokken gezet, geparkeerd voor de open deur van
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het station. Een riem werd om de dynamo gelegd en om een band van de auto gespan
nen; gas geven en de batterij werd geladen.
Ook de ontvanger, van hetzelfde type als die te Curacao werd gebruikt, was nog zeer
primitief en bestond uit grote verwisselbare spoelen, een Schlömilch of mineraal-detcctor
met materialen als Carborunduni, Galena, Silicon e.d. Daar behoorde dan nog een kop
telefoon bij en de ontvanger was compleet.
Het radiotelegrafische contact van het station te Aruba was in die jaren gelimiteerd
tot de verbindingen met Curacao en Bonaire, en ofschoon liet toen niet druk genoemd mag
worden, is het de moeite waard te vermelden dat alles betreffende het station door cén
telegrafist moest worden uitgevoerd. Weliswaar werd hij bijgestaan door een telegrambe
steller die ook nog brievenbesteller en roeier bij de Loodsdienst was.
Uit liet bovenstaande blijkt wel dat het werk van de telegrafist veertig vijftig jaar gele
den van geheel andere aard was dan b.v. van zijn collega in de airconditioned ruimte in
het nieuwe telegraafkantoor aan het Waaigat.
Na de kwikturbine-zender werd een nieuwe N.S.F. zender aangeschaft. Van deze
gelegenheid werd gebruik gemaakt om het station te verplaatsen naar een der lokalen
in het fort. De windturbinemolcn met dynamo en batterijen werd afgeschaft en in plaats
daarvan een motoraggregaat in gebruik genomen.
Na de komst van de oliemaatschappijen op Aruba, nam het verkeer in hoge mate toe
en werd te Aruba tot algehele reorganisatie van de radiodienst overgegaan.
Een nieuwe zender werd besteld van het merk Telefunken met een vermogen van
ongeveer 2 kilowatt. Nieuwe constructiemasten werden op Curacao aangemaakt, en Aruba
verkreeg een lange- en kortegolf zender.
Een nieuw Post- en Telegraafkantoor werd gebouwd in 1931 dat thans echter zal
worden verlaten wegens gebrek aan plaatsruimte zodra het nieuwe Post- en Telegraafkan
toor in Oranjestad gereed zal zijn.
Aruba bezit, evenals Curacao, een uitgebreide mobilofoondienst en een groot V.H.F.
station op de top van de Hooiberg. Evenals te Curacao bevinden zich daar de centrale
post van de politie mobilofoondienst en de V.H.F. apparatuur voor de verbinding met
Curacao en Bonaire.
Nabij het vliegveld in een oude militaire barak, welke nog het nummer vertoont D-80,
staat het N.D.B., radiobaken ten behoeve van de luchtvaart. In het fraaie nieuwe stations
gebouw bevindt zich uitgebreide torenapparatuur.
Benevens de ruimte in het Post- en Telegraafkantoor in Oranjestad, bevindt zich
te San Nicolaas een Aannamekantoor van de Lands Radiodienst en op de Lago een
teletypecentrale welke direct verbonden is met de verbindingscentrales te Oranjestad en
Willemstad.
Het jaar 1934 is van betekenis voor Aruba omdat een teletypeverbinding werd inge
steld tussen het radiostation Oranjestad en het hoofdkantoor van de Lago Oil and Transport
Company te San Nicolas. Deze verbinding was oorspronkelijk via een achttien kilometer
lange bovengrondse leiding die wegens slechte isolatiecondities. de lijn liep parallel met
en op korte afstand van de zee, veel moeilijkheden gaf en ’s nachts geheel onbruikbaar was.
Het duurde meestal tot 's morgens ongeveer 10 uur voor deze lijn in dusdanige con-
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Hel Posl en Telegraafkantoor te Aruba 1957.

Hel telegraafkantoor te San Nicolaas - Aruba.
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Dc Zcnderzaal te Aruba

Een inspectie aan een der zenders, door dc Heer ]. van Eijk.
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ditie was dat de telegrammen foutloos konden worden overgeseind. Pas nadat tussen Öran
jestad en San Nicolaas een ondergrondse telefoonkabel was gelegd, hetgeen een paar jas
later geschiedde, en ook de teletypevcrbinding via deze kabel werd gevoerd, kon men zeg
gen dat één en ander behoorlijk functioneerde.
In het ontvangstation te Barcadera worden de lange afstand radiosignalen opgege
vangen en per lijn doorgegeven naar de Radiodienst te Oranjestad.
De heer C.R. Arends is sedert vele jaren chef van de radiodienst te Aruba.
In het kantoor van de radiodienst te Oranjestad bevinden zich het aannamekantoor
de seinzaal, de airconditioned radio-telefonie centrale, de zenderzaal, de werkplaatsen vai
de technische dienst, en het kantoor van de chef en de administratie.
De verbinding met het buitenland vanaf Aruba wordt uitsluitend onderhouden doo
middel van radioteletype en radiotelefoon. De outillage is modern, maar met verlangd
wordt uitgezien naar het gereedkomen van het nieuwe Post- en Telegraafkantoor, waar d<
dienst een nog betere service aan het publiek zal kunnen geven.

58

I

59

i

I

Tr

rv
T

Het radiostation op Bonaire 1958
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DE RADIODIENST OP BONAIRE
Zoals reeds vermeld, werd gelijktijdig met Aruba in 1911 ook op Bonaire een radio
station geplaatst. De beschrijving, zoals die gegeven is onder het hoofdstuk Aruba, geldt
eveneens voor de apparatuur op Bonaire, het station te Bonaire heeft zich niet zo snel
ontwikkeld als de stations op Curacao en op Aruba, in verband met de geringere ontwikkeling
op het gebied van handel en nijverheid.
De verbinding met de buitenwereld is echter uitstekend. Het originele station werd
tweemaal verbouwd en er bevindt zich momenteel op Bonaire een fraai en doelmatig inge
richt radiostation, voorzien van zeer moderne apparatuur, zowel voor radioteletype als ra
diotelefonie.
De telegrafisten van het radiostation op Bonaire, onderhouden eveneens verbinding
het vliegtuig van de K.L.M. dat dagelijks Bonaire aandoet, een verbinding welke aan alle
eisen van modern luchtvaartverkeer voldoet.
Bonaire heeft nog een interessant novum in de geschiedenis van de mobilfoonverbindingen, dat het kan bogen op de eerste verbindingen van de politiepost te Kralendijk met de vuurtorens op het eiland. Deze vuurtorens zijn Seroe Bentana, Boca Spelonk
en de Willemstoren.
Ook op Bonaire heeft de Politie mobilofoonapparatuur in de wagens en directe ver
binding met de Politie op Curacao.
Gedurende de tweede wereldoorlog bevond zich op Bonaire het kamp van de geïnter
neerden. Het was in verband daarmede noodzakelijk, dat voortdurend verbinding met
Curacao mogelijk was. Het radiostation werd daartoe uitgebreid met een van de Duitse
zenders van de inbeslaggenomen schepen in de haven van Curacao. terwijl een langegolfzender werd vervaardigd in de eigen werkplaats van de LRTD op Curacao.
De bezetting van het station op Bonaire werd uitgebreid met één telegrafist, in totaal
een bezetting van twee personen. Het was uiteraard ónmogelijk dat deze twee telegrafisten
een vierentwintig uur verbinding zouden kunnen onderhouden. Besloten werd dat één der
telegrafisten op het station zou slapen. Een alarmsignaal werd gemonteerd dat vanuit Cu
racao kon worden bediend, en dat de telegrafist voor belangrijke berichtgeving, ook in de
nachturen, kon wekken. Helaas werkte deze „Radiowekker" niet al te betrouwbaar daar hij
nogal eens aansloeg op luchtstoringen.
De telegrafist die de nacht doorbracht op het radiostation was „zwaar" gewapend
met een ouderwets pistool van formidabele afmetingen om zich bij eventuele ..overval’ te
kunnen verdedigen! Het verhaal gaat, dat inderdaad zulk een overval heeft plaatsgevonden.
De aanvallende macht bestond echter uit een in het maanlicht rondwandelende ezel, die
geen spier van zijn gezicht vertrok toen de ietwat nerveuze telegrafist het gevaarlijke pistool
op hem richtte.
Het huidige radiostation te Bonaire is uiteraard niet groot, maar het mag er op bogen
een der keurigst ingerichte stations van de Landsradiodienst te zijn.
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Het' radiostation te St. Maarten 1958.

De 5 feu», fluitvonkzender te St. Maarten in 1918.
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DE RADIODIENST
OP DE BOVENWINDSE EILANDEN
In opdracht van de Regering werd in 1918 een 5 kilowatt fluitvonkzender op St.
Maarten gebouwd voor de verbinding met Curacao. De plaats waar het station kwam, was
in verband met de geschiktheid van het terrein, buiten de bebouwde kom gelegen op de
landtong tussen Great Bay en Littlc Bay, op de z.g. ..Neck of Fort Amsterdam”. Onge
veer op de plaats waar thans het Little Bay Hotel staat.
Deze opstelling buiten Philipsburg was wel een nadeel voor het publiek. Het verloste
echter St. Maarten uit zijn isolatie, nu het mogelijk was om telegrammen naar andere plaat
sen ter wereld te zenden en te ontvangen.
Het gehele station bestond uit een gebouw voor de zend- en ontvangtoestellen het
aannamekantoor, een gebouw voor de machinekamer, en een woning voor de chef van
het station. Tussen twee, op Curacao gemaakte, ijzeren constructiemasten van vijftig meter
hoogte, hing de antenne.
In het zendkantoor stond de tien kilowatt fluitvonkzender opgesteld; in een kamer daar
naast waren de ontvanginrichting en de bedieningsschakelaars opgesteld.
De machinekamer was voorzien van een petroleummotor, met riemoverbrenging op
een vijfhonderd perioden wisselstroomdynamo, waaraan gekoppeld een gelijkstroomdynamo
als opwekker. Verder was er een laadaggregaat voor het laden van 6 en 50 volts batterijen.
Een zeer goede geregelde dienst werd met Curacao onderhouden, doch er werd met
groot verlies gewerkt, aangezien er weinig telegrammen door particulieren werden
gewisseld. Daar het streven was. om van de gehele radio een commercieel bedrijf te ma
ken. moest er wat anders op gevonden worden.
Door de Kamer van Koophandel op Curacao was reeds enige malen het verzoek
tot het Bestuur gericht, om de radiodienst internationaal voor het publiek open te stellen,
oangezien de werking van de Fransche Kabel veel te wensen overlict en de tarieven veel te
hoog waren in vergelijking met de nabuurlanden. Daar de Fransche Kabel het monopolie
bezat tot het verzenden van telegrammen naar vaste punten, mocht het bestaande Curacao
langegolfstation alleen telegrammen wisselen met de eilanden en met schepen.
Voor St. Maarten gold dit verbod niet. Uit proefnemingen was gebleken dat dit station
een vrij goede verbinding met Amerika kon garanderen. In 1921 werd het radiostation
op St. Maarten voor het publiek opengesteld, zodat telegrammen naar het buitenland konden
worden verzonden. De telegrammen van Curacao voor het buitenland werden verzonden aan
de firma van Romondt op St. Maarten. Deze zorgde voor verdere doorzending via het
St. Maarten station. Van deze verbinding werd een zeer druk gebruik gemaakt, temeer daar
de tarieven, in vergelijking met die van de kabel. 50% lager waren.
Intussen werd op St. Maarten een op Curacao gebouwde, kortegolfzender van 75 watt
geïnstalleerd, waarmede eveneens een goede nachtverbinding met Amerika werd onderhou-
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De ontvangzaal ie St. Maarten in 1918.
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De opstelling der apparatuur in de radiostations te St. Eustalius
en Saba in 1931.
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den. De zender werd als algemene reserve gebruikt en ook in geval van zware atmosferische
storingen, in verband met de betere toonkwaliteit.
In 1934 vond op St. Maarten een ingrijpende wijziging in de huisvesting van de
radiodienst plaats. Het internationale verkeer was inmiddels overgenomen door Curacao dat
zich met goede zenders had uitgerust en het recht had verkregen met buitenlandse stations te
werken.
Het in 1921 gebouwde radiocomplex lag. zoals hiervoren reeds gemeld, op de „Ncck
of Fort Amsterdam” een plaats moeilijk bereikbaar en decentraal gelegen. Besloten werd
het radiostation over te brengen naar het centrum van Philipsburg. Hiervoor werd een
houten gebouwtje aangekocht en neergezet achter het Politiebureau aan de rand van de
Grote Zoutpan. Er werden een motorkamer en werkplaats bijgebouwd en evenals op
Bonaire, twee in eigen beheer vervaardigde antennemasten geplaatst, antennestraling was
zeer gunstig en zelfs de lange golf was onder gunstige omstandigheden, op Curacao nog goed
hoorbaar. De afstand bedraagt ongeveer 1000 kilometer, zodat dit met het betrekkelijk ge-
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liet interieur van het radiostation te Sl. Maarten 1958.
Op de foto, mej. C. Darrell en de Heer P.C. Hooft.

Het radiostation te Saba 1958 Op Si. Eustatius is een zelfde station.
linge vermogen van de zender, een uitstekend resultaat was. De verbinding met Curagao
werd onderhouden op een frequentie in de tien mc/s band.
Inmiddels was in het jaar 1933 door de chef monteur M. Rosema uit reservemateriaal
ook een lampzender voor St. Maarten vervaardigd met een zclfgenererende lamp van 1500
watt. Hoewel de opstelling primitief was. betekende deze zender een flinke stap in de
richting voor het scheepsverkeer op de lange- en middengolf. Deze zender had een be
langrijk grotere werkingsfeer dan de fluitvonkzender en er zijn via deze zender zelfs ver
bindingen gemaakt met schepen die zich bevonden bij Cape Hatteras, de Azoren en voor de
Rio de la Plata.
Later werd het radiostation overgebracht naar de oude politiepost, toen ten behoeve
van de politie op St. Maarten, een nieuwe werd gebouwd. De oude politiepost werd ge
restaureerd en de radiodienst bevindt zich daar heden ten dage nog.
In 1931 werden de eilanden Saba en St. Eustatius voorzien van radiostations waar
door deze eilanden uit hun isolement werden verlost. In de eerste jaren werden deze radio
stations ondergebracht in één der lokalen van de Postkantoren, maar kort daarop werden
doelmatige nieuwe radiostations gebouwd op de eilanden Saba en St. Eustatius en voor
zien van moderne apparatuur.
Voor de bewoners van deze eilanden was het een enorme verbetering directe tele
grafische verbinding met St. Maarten en Curacao te hebben, daar voorheen de telegrammen
\an St. Maarten per schoener naar deze eilanden werden overgebracht.
St. Maarten bezit eveneens een uitstekend luchtvaartradiostation op het Julianavliegvcld,
benevens een N.D.B. (Non Directional Beacon).

67
-

'"1

:

.

,5!

s

I
!

De zenders van de stations te Saba en Sl. Eustatius.

De ontvangers van de stations te Saba en St. Eustatius
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Hel luchlvaarlradioslalion op Halo in 1947.

De zenders van de Non Directional Radio Beacons, te Curacao, Aruba cn Sr. Maarten
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DE LUCHTVAARTRADIOSTATIONS
OP DE NEDERLANDSE ANTILLEN
Ofschoon vóór 1934 Curacao enkele malen is aangedaan door buitenlandse luchtvaart
maatschappijen en in 1934 een min of meer regelmatige vliegdienst werd onderhouden
met een klein vliegtuig door de firma Viana uit Aruba met de vlieger Vicellio. mag toch
algemeen worden aangenomen dat met het vestigen van de K.L.M. op Curacao. de lucht
vaart op de Antillen zijn intrede deed.
Met de Lands Radiodienst was in 1934 overeengekomen, dat gedurende de vlucht van
de ..Snip". Amsterdam-Curacao. radiotelegrafische verbinding zou worden onderhouden met
het vliegtuig. Deze verbinding kwam inderdaad tot stand, en toen op 24 december 1934 de
..Snip” op Hato landde, was in een hoekje in het stationsgebouw een kleine ruimte ingericht
voor de telegrafist die het contact met het vliegtuig had onderhouden.
De verbinding met de Snip op haar historische vlucht kenmerkte het begin van de
iuchtvaartradiostations op de Nederlandse Antillen.
In 1935 vloog de Snip tweemaal per week naar Aruba. Eén van de dienstdoende te
legrafisten van de L.R.D. werd in die eerste jaren als neventaak opgedragen de verbinding
met het vliegtuig te onderhouden. Toen de diensten van de K.L.M. zich uitbreidden, eerst
naar La Guaira, Maracaibo, Coro, Colombia en daarna met Trinidad en Suriname, werd
het noodzakelijk dat een aparte afdeling werd opgericht welke tot taak zou hebben de ver
binding met de vliegtuigen te onderhouden. De eerste telegrafist van de Lands Radiodienst
welke op Hato gestationneerd werd met het uitsluitende doel om met de vliegtuigen te
werken, was de heer C.I. Labega. In de eerste jaren in een kleine ruimte in het destijds
houten gebouw op het vliegveld Hato, en vanaf 1939 in een daarvoor speciaal ingericht
klein gebouw oostelijk van het stationsgebouw.
Ook in Aruba kwam spoedig een uit noodzaak geboren radiostation voor de lucht
vaart tot stand. Daar er geen elektriciteit op het vliegveld te Aruba aanwezig was, bestond
het radiostation aldaar uit twee lokalen met in het éne een oude Dieselmotor, welke via
een lange drijfriem een dynamo aandreef en in het andere de telegrafist met zender, seinsleutel en ontvanger.
Deze eenvoudige opzet is langzaam uitgegroeid tot uitstekende radiostations en radionavigatie hulpmiddelen op de eilanden Curacao. Aruba, Bonaire en St. Maarten. Op
Curacao zijn de telegrafisten thans ondergebracht in een airconditioned ruimte op de derde
verdieping van het fraaie stationsgebouw waar zij, op afstand, de telegraaf- en telefoniezenders. welke op het zendstation Groot Kwartier staan opgesteld, bedienen. Naast deze
op afstand bediende zenders, bevinden zich op het vliegveld reserve zenders voor H.F. en
een uitgebreid systeem van V.H.F. zenders en ontvangers.
Verbinding wordt onderhouden met de vliegvelden in het Caraïbische gebied, en met
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Hel V.O.R. baken op de heuvelrug van Halo. Op de folo de Heer S Cardoze.

Het radiostation van hel Julianavliegvcld op St. Maarten.
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Een hoekje op hel luchtvaart radiostation voor de verbindingen met andere vliegvelden
Rechts op de foto de Heer L. Verdoodt.

De verbinding met vliegtuigen cn de A.T.C.
Op de [oio de Heren E. Espacio. Th. Hermelijn cn de A.T.C. beambte.

de vliegtuigen in de lucht, ten behoeve van de Air Traffic Control. Ook de uitgebreide
ïadioapparatuur in de verkeerstorens wordt door de Lands Radiodienst onderhouden.
Behalve deze communicatie apparatuur staat op Hato, op de achter het stationsgebouw
gelegen heuvelrug, een V.O.R., (Visual Omnidirectional Range). Dit moderne radionavigatie
hulpmiddel stelt de piloot in staat om zijn grondkoers t.o.v. het vliegveld rechtstreeks af
te lezen op de zich in het vliegtuig bevindende indicators. Benevens deze V.O.R. staat op
Hato een Dual N.D.O. (Non Directional Beacon) ten behoeve van de radiokompassen
aan boord.
Naast deze apparatuur voor het directe contact met het vliegtuig, de omringde vlieg
velden en de hulp bij de navigatie, verzorgt de Lands Radiodienst, ten behoeve van de
Meteorologische dienst in het stationsgebouw, het opnemen op teletype van de z.g. CARMET (Caribbcan Meteorological Broadcast). In een der kamers van het stationsgebouw
ratelen onafgebroken, vierentwintig uur, de teletypes ten behoeve van de „meteo” die op
deze wijze de gehele dag over alle weerberichten van de vele observatieposten in het
Caraïbisch gebied kan beschikken. De ontvangst van de CARMET is van essentieel belang
voor het functioneren van de Meteorologische dienst op Hato.
Ten slotte bevindt zich, ten behoeve van de K.L.M. naast het luchtvaartradiostation
nog een verbindingscentrale met directe radio-teletype verbindingen naar Aruba. Schiphol
en New York. Deze verbindingscentrale, welke is ingericht door de Lands Radiodienst
en waar een 20-tal teletypes zijn opgesteld, wordt door de K.L.M. van deze gehuurd.
Na het gereedkomen van het vliegveld te St. Maarten in 1944 was het noodzakelijk
ook op St. Maarten een luchtvaartradiostation in te richten.
De groei van het luchtverkeer is ook aan St. Maarten niet voorbijgegaan, en thans
doen dagelijks een of meer vliegtuigen het vliegveld op St. Maarten aan.
Er bevindt zich op het vliegveld te St. Maarten een goed ingericht radiostation bezet
door twee telegrafisten. Een dezer telegrafisten doet tevens dienst als luchthavenmeester. Wes
telijk van het vliegveld bevindt zich een NDB baken.
Door de Pan American Airways werd in 1942 op Saba een radiobaken opgesteld,
dat daar heeft gewerkt tot 1949.
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V. H. F. Am. Zwarte berg.

V. H. F. Hooi berg
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DE MOBILOFOONDIENST
EN DE V.H.F. STATIONS OP DE NEDERL. ANTILLEN
In 1946 begon de Lands Radiodienst met het inrichten van enkele wagens met mobilo
foon apparaten voor de Politie te Curacao. De Centrale Post van deze politie mobilofoondienst stond opgesteld in de Politiepost Berg Altena. vanwaar het mogelijk was met de
politiewagens verbinding te onderhouden in de stad en in de omgeving tot ongeveer
Kleine Berg.
De apparatuur die voor deze eerste politie-radiowagens werd gebruikt was van de
•Amerikaanse firma Link, waarvan de oprichter de heer Frcd Link een pionier is geweest
op het gebied van V.H.F. F.M. Inmiddels was de Lands Radiodienst bezig met het nemen
van proeven welke werden gehouden t.b.v. radioteletypeverbinding en radiotelefonie ver
binding met Aruba. Deze slaagden niet naar tevredenheid met de gebruikte H.F. zenders(
en ontvangers. De afstand was kritisch voor het gebruik van H.F. en bij herhaling moest,
om een goede verbinding te handhaven, van frequentie worden veranderd.
Na het beschikbaar komen van de F.M.
apparatuur werd door de dienst overwogen
ook de verbinding tussen Curacao en Aru
ba van H.F. om te zetten in V.H.F. De
voordelen van V.H.F. ten opzichte van
H.F. waren, dat geen last werd ondervon
den van atmosferische storingen en slechts
één frequentie gedurende vierentwintig uur
nodig zou zijn. De afstand waarop echter
met V.H.F. kan worden gewerkt, beperkt
zich tot de z.g. „line of sight”, of wel.
zij sterkt zich niet verder uit dan de hori
zon.
De afstand tussen Curacao en Aruba was
te groot voor V.H.F. tenzij van zeer hoge
bergen op de eilanden gebruik gemaakt zou
kunnen worden, De Sint Christoffelberg
was op Curacao, uit een oogpunt van
hoogte ideaal, maar van een andere kant
ontoegankelijk en er was geen elektriciteit
noch telefoonverbinding. In 1949 werden
De opening van de „trap” in 1953
de eerste proeven genomen met eenvoudige
Links de Heer R. H. C. van Haarcn, rechts
apparatuur en antennes, opgesteld op de
Z. Exc. de Heer F. IJ. M. Kamer.
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Zwarteberg op Curacao cn dc Hooiberg op Aruba. De afstand tussen beide punten wad
110 kilometer; de hoogte op Curaao. met antenne, 150 meter, de hoogte van de Hooiberg
op Aruba 165 meter. Deze hoogten, ten opzichte van de afstand, welke overbrugd moest
worden, waren theoretisch onvoldoende. Inmiddels is wel vast komen te staan, dat indien
een niet al te hoge frequentie wordt gebruikt men de theoretische grenzen kan overschrijden.
In 1949 slaagden dan ook de praktische proeven redelijk wel, niettegenstaande de theorie.
De technici van de Lands Radiodienst zagen zich verplicht de Zwarteberg en
Hooiberg te beklimmen zonder dat van enig begaanbaar pad sprake was. Ten koste van
schoeisel cn kleding heeft het personeel van de L.R.D. deze klimpartijen volgehouden tot
dat op 16 juni 1953 een trap gereed kwam naar de top van de Zwarteberg. Het gereed
komen van deze trap gaf aanleiding tot een kleine plechtigheid aan de voet ervan toen
Minister F.H.M. Kamer, destijds Minister van Verkeer en Vervoer, de lange trap plechtig
in gebruik stelde.
De Lands Radiodienst was er niet in geslaagd voor een redelijke prijs een aannemer te
vinden om deze trap te maken, die tegen het steilste gedeelte van de berg omhoog gaat.
Onvervaard toog de technische dienst, onder leiding van de heer Bos Verschuur, aan het
werk en werd de trap in eigen beheer uitgevoerd.
Op de Zwarteberg bevinden zich momenteel de zenders en ontvangers ten behoeve van
de politie-mobilofoondienst; de zenders en ontvangers van de verbinding tussen Curacao
en Aruba; de zenders en ontvangers ten behoeve van de Luchtvaart, die van de verbinding
tussen Curacao en Bonaire, benevens die van een eigen mobilofoondienst van de Lands Ra
diodienst:
Op Aruba werd; naar het voorbeeld van Curacao, waar de radiodienst dus in eigen
beheer een trap tegen de steile helling van de Zwarteberg had gemaakt, na veel moeite een
aannemer gevonden welke bereid was eenzelfde trap tegen de nog steilere helling te leggen
van de Hooiberg. De Aahnemer, de heer Eduardo Tromp, kwam daartoe naar Curacao
om het werk. de trap op de helling van de berg op Curacao. te bekijken en was na enige
overreding bereid eenzelfde trap op Aruba uit te voeren. Niettegenstaande het hem niet is
is meegevallen heeft de heer Eduardo Tromp de trap te Aruba keurig uitgevoerd.
De top van de Hooiberg te Aruba is nu ,,betrekkelijk” gemakkelijk bereikbaar. Slechts
vijfhonderd treden behoeven te worden beklommen en terwijl verwacht zou worden, dat dit
de wandelaar wel af zou schrikken, ondervindt de Lands Radiodienst van tijd tot tijd op Cu
racao zowel als op Aruba last van amateur bergbeklimmers die soms niet geringe schade aan
richten.
Naast het onderhoud van de mobilofoonapparatuur van de Politie onderhoudt dr
I.ands Radiodienst ten behoeve van particuliere bedrijven nog een aantal mobilofoonnetten
welke op verschillende plaatsen van het eiland zijn opgesteld.
Dc mobilofoondienst is nog steeds groeiende. Steeds meer wordt nu het voordeel
ingezien om voer- en vaartuigen bij voortduring te kunnen bereiken. Te verwachten
is. dan ook. dat op punten waar momenteel moeilijk telefoon kan worden aangelegd, door
middel van eenvoudige radio-installaties verbinding zal worden gemaakt. Het aantal mo
bilofoons, momenteel bij de Lands Radiodienst in huur en onderhoud bedraagt, 160.
Deze mobilofoons kan men vinden op de sleepboten in de havens van Oranjestad en
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De Mobilofoonwcrkplaals op Groot Kwartier in 1950. Op de foto de Heer C. Fincio f.

De Vuurtorenwachter en zijn radio.
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Een aanlal politiewagens uitgerust met radio, op hel zendstation op Groot Kwartier

Zwaar transportmateriaal van de C.P.I.M. uitgerust met mobilofoon.
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Willemstad, op de loodsboten, op de vuurtorens, op het Fort Nassau, op talloze politie
auto's, op enorme transport apparatuur op de raffinaderijen, op de auto’s van doktoren en
vroedvrouwen in de buitendistricten, etc. etc.

De Antil l van de C.P.N. met mobilofoon in de haven van Willemstad.
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Di* oude Curom studio's in hel Riffort.

De controlekamer van de Curom studio in hel Riffort gedurende een luchtbeschcrmingsoefening gedurende de 2de wereldoorlog 1942.
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DE RADIO-ÖMRÓEP
OP DE NEDERLANDSE ANTILLEN .
Sedert 1930 waren in de omliggende landen verschillende radio-omroepstations op
gesteld die ook op Curacao goed hoorbaar waren. Hierdoor waren geleidelijk een groter
aantal inwoners er toe over gegaan zich een radio ontvangtoestel aan te schaffen. Een
aantal Curacaose radio-amateurs had zich verenigd in de Curacaosche Radio Vereniging en
spraken in die jaren druk over de mogelijkheid van een eigen omroep op Curacao. In april
1934 werd de driehonderdjarige vereniging van Curacao en Nederland herdacht. De heren
Bos Verschuur en Rosema van de Lands Radiodienst construeerden met bestaande middelen
uit de dienst een kleine omroepzender waarmede werd geexperimenteerd en waarmede ver
schillende evenementen, welke bij deze herdenking plaats vonden, werden uitgezonden. Het
ging echter nogal primitief. Het zendertje moest overal heen worden gedragen en ter plaatse
opgesteld. Het was bovendien lang niet overal goed hoorbaar en de kwaliteit niet al te
best. Belangrijk was echter, dat er thans algemene belangstelling ontstond om te komen tot
het oprichten van een omroep op Curacao.
De Curacaosche Radio Vereniging richtte zich tot de Gouverneur welke in het be
gin niet erg enthousiast was. Door de heer Bos Verschuur werd een betere zender gebouwd
met een vermogen van ongeveer 40 watt. Hiermede werden zondagsmorgens proefuitzendingen gegeven van uit het Riffort. De heer Bergman, van de Landsradiodienst, drong er
bij de Directeur, de heer Molenkamp op aan, dat de Landsradiodienst zich een omroep
zender zou aanschaffen. Het is bij velen zonder twijfel nog bekend dat de heer Molen
kamp zich enthousiast achter deze plannen plaatste. De Gouverneur werd geadviseerd aan
het verzoek van de C.R.V. gevolg te geven, waarbij de Lands Radiodienst de apparatuur zou
aanschaffen en onderhouden, terwijl de Curacaosche Radio Vereniging zendtijd zou huren
cn programma's gaan verzorgen.
In 1936 zag de Gouverneur het belang van een omroep voor de Antillen in, en
kwam de eerste omroep op Curacao tot stand.
Op 1 maart 1937 vond de officiële opening van de omroep plaats.
Ten einde de algemeenheid daarvan duidelijk tot uitdrukking te brengen, werd door
de Directeur van de L.R.D. de naam CUROM er aan gegeven. Deze naam wordt door
de Curacaosche Radio Vereniging nog steeds gebruikt.
Deze vereniging voegt aan haar naam Curom eveneens toe de naam Prinses Juliana
Zender, naar aanleiding van het feit dat gedurende de oorlogsjaren H.K.H., thans Koningin
Juliana, als Prinses de studio’s in het Riffort bezocht en daartoe toestemming verleende.
In het Riffort werd in twee bogen van het oude Fort een studio ingericht welke aan
redelijke eisen voldeed. De studio is daar gebleven totdat de Curacaosche Radio Vereniging
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de nieuwe en moderne Gouvernements studio's in het Post- en Telegraafkantoor in 1954
betrok.
De golflengte waarop de Curom in 1937 haar uitzendingen aanving. was 50.59 meter.
Kortegolf dus. Deze golflengte is in de loop der jaren verschillende malen gewijzigd, ener
zijds om betere ontvangst te verkrijgen in het buitenland, en anderzijds omdat de korte
golf uitzending ook op Curacao niet altijd overal goed werd ontvangen door het z.g.
skipcffect.
Inmiddels was een nieuwe omroepzender met drie kilowatt vermogen aangeschaft.
Wederom kortegolf. Deze kortegolf zender heeft gedurende de oorlogsjaren bepaalde vootdelen gehad doordat groeten naar het moederland konden worden uitgezonden, welke
daar in het algemeen goed werden ontvangen, maar voor een plaatselijke omroep is korte
golf minder geschikt.
In 1952 besloot dan ook de Directeur van de L.R.D., van de kortegolf af te stap
pen en de uitzendingen te doen plaatsvinden via de z.g. „broadcast band” op 722 Kc/s
Het was nu mogelijk de Curom te ontvangen op eenvoudige ontvangtoestellen, niet voor
zien van kortegolf banden, en ook via autoradios. Deze verandering, welke de omroep bracht
in de band waar deze thuis hoorde, heeft enorm bijgedragen tot de popularisering van de
omroep op de Nederlandse Antillen. In 1954 werd de Curom voorzien van een moderne
tien kilowatt omroepzender en werd de frequentie van de Curom definitief gebracht op
865 kilocycles.
Tot dusver was de Curom de enige omroep op de Nederlandse Antillen. Bij herhaling
was er door particulieren bij de Regering op aangedrongen om naast de Curom commercieële
omroepen, gebaseerd op de ontvangsten verkregen door het omroepen van reclames, op te
mogen richten.
Onder de aanvragers welke bij herhaling aandrongen op het verkrijgen van een vergunning, bevonden zich de heren Thomas A. Hcnriquez en H. E. Hoyer.
Per Landsbcsluit werd op 21 Nov. 1951 een studiecommissie ingesteld welke aan
de Regering op 8 Oct. 1952 een uitvoerig rapport uitbracht betreffende het Radioomroep
vraagstuk in de Nederlandse Antillen.
Een Radio adviesraad werd ingesteld.
Na bestudering van het rapport en ampele overweging, besloot de Regering, aan par
ticulier iniaticf op het gebied van de omroep een kans te geven. Op 30 Jan. 1954 werd aan
de heer Horacio Erasmus Hoyer vergunning verleend tot het oprichten van een omroep
naast die van de vele jaren bestaande Curacaosche Radio Vereniging.
Momenteel bestaan er op Curacao drie omroepen. De oude omroep van de Curacao
sche Radio Vereniging onder de naam CUROM. De omroepen van de heer H.E. Hoyer onder
de naam RADIO HOYER en de STEM VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN.
De omroep RADIO CARIBE. gesticht door de heer Carl Heillegger.
Ook op Aruba wilde men een eigen omroep. welke zou voorzien in de plaatselijke
behoefte van dit belangrijke eiland. Hier waren het de Gebroeders Kelkboom die reeds vele
jaren tezamen met de heer Albertico Arends hadden aangedrongen op het vestigen van
een eigen omroep op Aruba.
Op 15 Jan, 1954 besloot de Regering aan de heer Joaquin M. Kelkboom vergunning
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De grote studio tijdens dc officiële in gebruikneming, 30 oktober 1954.

Mcj. L. Haseth.
Een der controlekamers in het Curom studio complex in het P.T.T. gebouw aan het Waaigat.

85

i
)

te verlenen tot het stichten van een omroep op het eiland Aruba ónder de naam Radio
Kelkboom.
Korte tijd daarna ontving ook de heer Albertico Arends een vergunning tot het op
richten van een radio-omroep onder de naam VOZ Dl ARUBA.
Terwille van de historie dient hier te worden vermeld, dat aan de heer Edward Moore
Vickers op 26 Juni 1956 een vergunning werd verleend voor het oprichten van een omrocp op de Bovenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen. De heer Vickers heeft
echter zijn vergunning laten verlopen en tot het oprichten van een omroep is het niet ge
komen.
In 1956 werd op een hoge berg in de nabijheid van Coro aan de Venezolaanse kust
ten zuiden van de Nederlandse Antillen een relay station opgericht voor het televisiestation
..RADIO CARACAS TELEVISION. De bedoeling was om via dit relay station de pro
gramma’s van Caracas te relayeren naar Maracaibo. Direct na het gereedkomen van dit relay
station, bleek dat op Curacao de televisieuitzendingen van Radio Caracas Television redelijk
konden worden ontvangen. Tientallen televisie toestellen werden op Curacao aangeschaft
en toen in 1957 de antenne en het vermogen van het relay station te Coro aanmerkelijk
werden verbeterd, werd de ontvangst van Radio Caracas Television op Curacao zodanig,
dat 90% van de tijd waarop dit station uitzendt (dagelijks van 07.30 tot 24.00 uur) de
ontvangst goed is te noemen. Dit is aanleiding geweest voor een enorme uitbreiding van
het aantal televisie ontvangtoestellen op Aruba, Curacao en Bonaire, hetwelk momenteel
leeds geschat wordt op meer dan duizend.
Uiteraard is er veel belangstelling voor een eigen televisie station op de eilanden Cuïacao en Aruba. Vergunning aan een N.V. tot het exploiteren van een televisie omroep op
de beide eilanden is door de Regering gegeven. De uitzendingen zijn nog niet aangevangen.
Tijdens het bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard aan de Nederlandse Antillen in aug.
1953 werd aan hem een rapport overhandigd, opgesteld door een daartoe aangewezen com
missie, dat de aandacht vroeg van de Wereldomroep autoriteiten in Nederland om te ko
men tot het plaatsen van een der zenders van de Wereldomroep op de Nederlandse An
tillen. Z.K.H. heeft dit rapport overhandigd aan de Minister van Verkeer en Vervoer en
de Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen in Nederland.
De betreffende aangelegenheid is meerdere malen ter sprake gekomen, waarna de be
slissing viel dat de Wereldomroep eerst haar zenderpark in Nederland zou voltooien al
vorens te overwegen elders een steunzender te plaatsen.
Inmiddels trad de bestedingsbeperking in Nederland inwerking en is het project op
de achtergrond geraakt.
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Db NIEUWSVOORZIENING
Dc nieuwsvoorziening op de Nederlandse Antillen is sedert vele jaren een goede re
latie van de Lands Radiodienst. Vanaf het ontvangstation op Daniël gedurende de eerste
wereldoorlog in 1916, op het ontvangstation in het Quarantainegebouw, een ontvangpositie
op Cas Chikito, een ontvangpositie in het Riffort naast de Curomstudio, tot uiteindelijk
via moderne apparatuur op het ontvangstation Zapatecr, worden dagelijks een stroom van
nieuwsberichten van het Algemeen Nederlandsch Persbureau, de Associated Press, Reuter
A.F.P. en de United Press ontvangen deze stroom van berichten, eerst met de hand opge
nomen, daarna met de schrijfmachine, daarna via Hellapparatuur en thans via teletype, wordt
doorgegeven aan het persbureau A.N.P., de dagbladen en de omroepen.
Op het kantoor van het A.N.P. te Willemstad bevindt zich een kleine telexcentrale
waar de berichten van de buitenlandse persbureaus via Zapateer per teletype worden ont
vangen en via een klein telexnet aan de dagbladen, de omroep en de Regeringsvoorlich
tingsdienst worden doorgegeven.
Ten behoeve van de plaatsclijke omroepen ontvangt het ontvangstation Zapateer vele
malen buitenlandse radio-uitzendingen van evenementen welke voor de Curacaose samen
leving van belang of interesse zijn. Deze uitzendingen worden dan doorgegeven via de
lijn aan de omroepen en via de plaatselijke zenders heruitgezonden.
Tevens is het ontvangstation Zapateer een speciale luisterpost voor Radio Nederland
Wereldomroep, waar van tijd tot tijd de programma’s op de band worden vastgelegd en
aan Hilversum worden opgezonden opdat de technici aldaar zelve de kwaliteit van ont
vangst der verschillende programma’s kunnen beluisteren.
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HET RADIO-AMATEURISME
Het radio amateurisme op de Nederlandse Antillen bestaat pas sinds 1951. Niette
genstaande het radio-amateurisme in andere plaatsen ter wereld een ingeburgerde aange
legenheid was. had men dit op de Antillen i.v.m. bepaalde overwegingen steeds tegen
gehouden. In 1949 wendde een kleine groep van hartstochielijke radioliefhebbers zich
opnieuw tot het Gouvernement van de Nederlandse Antillen met het verzoek om ook op
de Antillen het amateurisme wettelijk te regelen. Deze regeling kwam uiteindelijk tot stand
middels P.B. 1951 no. 160. Er bevindt zich thans een gezond radio-amateurisme op de
Nederlandse Antillen.
Sedert 1951 zijn veertien machtigingen op Curacao uitgegeven, dertig op Aruba en
twee op St. Maarten. In totaal werden 58 bewijzen van bevoegdheid verleend.
Er zijn slechts weinig landen ter wereld, waar aan buitenlanders een amateurvergunning wordt verleend. Ten behoeve van de vele Amerikanen, welke bij de Lago Oil and
Transport Company te Aruba werkzaam zijn. is in het P.B., regelende het radio-amateuris
me op de Nederlandse Antillen, vastgelegd, dat buitenlanders, welke 10 jaar op de nederlandse Antillen woonachtig zijn een vergunning kunnen verkrijgen. Het gevolg hiervan is
geweest dat het merendeel van de in Aruba uitgereikte vergunningen toebehoort aan per
sonen van Amerikaanse nationaliteit.
Ter bevordering van het toerisme is bovendien een regeling getroffen, waarbij aan
een buitenlands radio-amateur, die de Antillen als toerist bezoekt, een vergunning ver
leend kan worden, geldig voor een periode van veertien dagen. Uiteraard dient de toerist
radio-amateur bewijzen te overleggen dat hij in zijn eigen land in het bezit is van de nodige
geldige papieren.
Op Curacao en Aruba bevinden zich Radio-amateur verenigingen onder de naam
van ..Vereniging voor Experimenteel Radio-Onderzoek op de Nederlandse Antillen". Op
Aruba bevindt zich een tweede vereniging van radio-amateurs onder de naam ..Aruba
Amateur Radio Club”.
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Bij liet 40 jarig jubileum van de Land Radiodienst in 1948.
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