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CHRONOLOGISCHE TABEL

3.000 v. Chr. : Egyptische priesters bliksemen ongewenste personen neer met het beeld van Amon Ra.
Daarvoor gebruiken ze een geheimzinnige ”zonneboot”, een draagbaar schrijn. Konden
zij toen reeds atmosferische elektriciteit opvangen en opslaan ?
2.000 v. Chr. : Bij het beleg van Troje maakt men gebruik van fakkels voor het doorgeven van berichten.
1.000 v. Chr. : De Chinezen weten dat magneetstenen een richting kunnen aangeven. Ook de Grieken
vinden die stenen in Magnesia.
600 v. Chr. : Thales van Milete ontdekt dat gele amber lichte voorwerpen aantrekt.
400 v. Chr. : Demokritos geeft een uiteenzetting over magnetisering.
350 v. Chr. : Aristoteles beschrijft de sidderrog in zijn werken over de natuur.
300 v. Chr. : Theofrastos merkt dat de aantrekkingskracht van lycurion (toermalijn) groter is dan die
van amber.
55 v. Chr. : Ceasar maakt het mee dat de Galliërs onderling berichten uitwisselen door gebruik te
maken van kreten, met de stem dus !
700 : De Vikings communiceren op zee met armgebaren en vlaggen.
1250 : Eén der sprookjes uit de vertellingen van ”Duizend-en-één Nacht” gaat over een schip
breuk : de ijzeren delen van het schip werden losgerukt omdat het te dicht langs een
eiland, bestaande uit magneetsteen, was gevaren.
1267 : Maricourt vermeldt de aanwezigheid van twee polen in de magneten en het feit dat twee
gelijkaardige polen elkaar afstoten.
1492 : Christoffel Colombus stelt vast darde magnetische afwijking verschillend is van het ene
punt op de aardbol tot een ander.
1540 : Geboorte van William Gilbert.
1550 : Geboorte van John Neper.
1600 : In zijn werk ”De Magnete” beschrijft Gilbert diverse lichamen die, na wrijving, lichte
voorwerpen kunnen aantrekken. Hij geeft aan deze aantrekkingskracht de naam ELEK
TRICITEIT, afgeleid van het Grieks ”electron” dat ”amber” betekent. Hij bouwt de
eerste elektroscoop.
1603 : Overlijden van William Gilbert.
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1617 : Overlijden van John Neper.
1643 : Von Guericke maakt de eerste elektriseer-machine.
1650 : Comenius voorspelt: ”Er zal eens een tijd komen dat instrumenten zullen uitgevonden
worden, waardoor het mogelijk zal worden met vrienden te spreken op een afstand van
meer dan 100 mijl.” !
1667 : De eerste ”telefoon” is de draadtelefoon van Hooke : Een lang dun touw gespannen tus
sen twee lagen dozen.
1672 : Otto von Guericke beschrijft in zijn boek ”Experimenta nova utvocantur Magdburgiea
de vacuo spatio” de wrijvings-elektriseermachine.
1701 : Halley bestudeert het aardmagnetisme en tekent de eerste kaart met declinaties.
1729 : Gray ontdekt dat er geleiders en niet-geleiders zijn voor statische elektriciteit.
1736 : Geboorte van Charles Augustin de Coulomb.
Geboorte van James Watt.
1743 : In Bazel ontdekt Dietrich de hoefijzermagneet.
1745 : Cunaeus, uit Leiden, experimenteert met de ”leidse fles” en vindt de condensator uit.
Geboorte van Allessandro Volta.
1752 : In Amerika experimenteert Benjamin Franklin met de eerste bliksemafleider.
1753 : De eerste elektromagnetische toepassing : de telegraaf. Het was een toestel dat evenveel
draden had als er letters in het alfabet waren.
1770 : Ramdem verbetert de elektriseer-machine.
1775 : Geboorte van André Marie Ampère.
Volta maakt de elektrophorus.
1777 : Geboorte van Carl Friedrich Gauss.
Geboorte van Hans Christian Oersted.
1787 : Volta combineert de elektrophoor met de elektroscoop tot een meetinstrument.
1788 : Coulomb formuleert de wet, die zijn naam draagt, over de statische elektriciteit.
1789 : Geboorte van Georg Simon Ohm.
1790 : Galvani experimenteert met zgn. kikkerpootjes-elektriciteit: Stroom die door de pootjes
van een dode kikker werd gestuurd deed deze bewegen.
1791 : Geboorte van Michael Faraday.
1799 : Geboorte van Joseph Henry.
De zuil van Volta.
1804 : Geboorte
van Wilhelm Eduard Weber.
✓
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1806 : Overlijden van Charles Augustin de Coulomb.
1809 : De Duitser Thomas van Sommering construeert een elektrochemische telegraaf.
1814 : Geboorte van Anders Jonas Angström.
1816 : Geboorte van Wernher von Siemens.
1818 : Geboorte van James Prescott Joule.
1819 : Overlijden van James Watt.
1820 : Oerstedt neemt proeven om de samenwerking tussen elektriciteit en magnetisme aan te
tonen.
Ampère wendt magnetische kracht aan voor telegrafie.
Michael Faraday probeerde het tegengestelde; door beweging om te zetten in elektrici
teit gaf hij gestalte aan de eerste dynamo.
1822 : Ampère ontdekt de kunstmatige magneet, de solenoide.
1826 : Ohm bewijst zijn wet die het verband aantoont tussen stroom, spanning en weerstand.
1827 : Overlijden van Allessandro Volta.
1831 : Geboorte van James Clark Maxwell.
Joseph Henry maakt een elektromagneet met een hefkracht van 300 kg.
1832 : De Duitse geleerden Gauss en Weber zenden voor het eerst elektrische stroom door de
windingen van een galvanometer. De galvanometer-telegraaf is geboren !
De Rus Shilling van Canstadt ontwerpt de Naaldtelegraaf, de eerste bruikbare magneti
sche telegraaf.
1833 : Faraday ontdekt de omkeerbaarheid van zilversulfide en legt zo de basis voor de halfgeleidertechnieken.
1835 : De Nederlander Stratingh ontwerpt de eerste elektromotor in Nederland.
1836 : Overlijden van André Marie Ampère.
De Duitser Steinheil herontdekt dat de aarde een geleider is, wat een grote besparing aan
lijnenmateriaal gaf.
Diezelfde Steinheil bouwt de eerste telegrafie-schrijver, twee magneetnaalden die aan
hun uiteinden potloodjes dragen.
Gauss onderzoekt het aardmagnetisme.
1837 : Het eerste bruikbare morse-apparaat is klaar. Het is gebaseerd op heen-en-weergaand
schrift met lange en korte pauzes tussen de tekens.
1838 : Jacobi construeert de eerste elektrische motor.
1841 : Joule stelt zijn wet op over de warmtewerking van de stroom.
1843 : Morse ontwerpt zijn beroemde alfabet van punten en strepen.
De beeldtelegraaf van Bain, waarbij de ontleding van het beeld door een slinger gebeurt.
1844 : Foucault vindt het booglicht met koolstaven uit.
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1845 : Geboorte van Wilhelm Conrad von Röntgen.
Kirchof formuleert de naar hem genoemde wetten over de stroomsplitsing.
1847 : Geboorte van Alexander Graham Bell.
1848 : Siemens ontdekt de isolator.
Backewell vervaardigt zijn eerste ”copieertelegraaf’, met een cylindervormige ontleder.
1850 : Ruhmkorff en Wimshurst geven de elektriseermachine een ander aanzicht. Ruhmkorff
ontwerpt een inductor volgens het door Faraday ontdekte inductie-principe.
Wimshurst ontwikkelt een elektrostatische machine.
1851 : Overlijden van Oersted.
De eerste kabel tussen Calais en Dover wordt gelegd.
Ruhmkorff ontdekt de naar hem genoemde inductieklos.
1853 : Zeekabel Orfordness-Scheveningen wordt tussen 1853 en 1855 intensief gebruikt voor
het uitwisselen van berichten door middel van de naaldtelegraaf.
1854 : Overlijden van Ohm.
1855 : Overlijden van Gauss.
De Morse-telegraaf vervangt de, veel tragere, naald-telegraaf.
Professor David Edwin Hughes ontwerpt de typendruktelegraaf; morse omgezet in lees
baar schrift.
De ”pantelegraaf’ van Caselli, met beeldaftasting door een slinger.
1857 : Geboorte van Heinrich Rudolf Hertz.
Leon Scott slaagt er in de stem te registreren, echter zonder ze terug te kunnen weerge
ven.
Cyrus Fields begint met de eerste kabel tussen Amerika en Ierland, maar hij breekt.
1858 : Tweede poging om een kabel te leggen tussen Amerika en Ierland. Ze lukt, maar na twee
maanden wordt de kabel onbruikbaar.
J. Plucker ontdekt de afwijking van kathodestralen door een magnetisch veld.
1859 : Planté vervaardigt de eerste accumulator.
1860 : Philip Reiss is de eerste om elektriciteit te gebruiken voor het overbrengen van geluid.
1861 : Men begint de eenheden naar beroemde natuur- en wiskundigen te noemen.
1863 : Eerste praktische beeldtelegrafische overbrenging tussen Lyon en Parijs volgens het
Caselli-systeem.
1864 : Maxwell, een Engels wiskundige, geeft in vier vergelijkingen de theoretische en wiskun
dige beschrijving van de elektromagnetische golven.
1865 : De derde kabel tussen Amerika en Ierland breekt ook af.
Het morse-systeem, nu verbeterd met gelijke pauzes tussen tekens en tekenelementen,
wordt internationaal aanvaard en gebruikt.
Op 17 mei wordt de I.T.V. (International Telecommunications Union) opgericht.
1866 : De vierde trans-atlantische kabel brengt eindelijk het verhoopte resultaat.
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1867 : Overlijden van Michael Faraday.
Clarck-Maxwell publiceert zijn uitvoerig theoretisch werk ”De Elektromagnetische
Lichttheorie”, waarin het bestaan van ethergolven wordt voorspeld.
1868 : Leclanché construeert het element dat zijn naam draagt.
1870 : De Paiva projecteert over te zenden beelden op een selenium-plaat en tast het beeld af
met een scherp contactpunt.
1874 : Overlijden van Angström.
Ferdinand Braun ontdekt dat sommige soorten kristal aan een zijde geleidend zijn.
Geboorte van Guglielmo Marconi op 23 april.
Siemens vervaardigt de eerste bruikbare selenium-cel.
1876 : Alexander Graham Bell vindt de telefoon uit. De datum 14 februari is een mijlpaal in de
wereldgeschiedenis.
1877 : Charles Cros ontwikkelt (althans op papier !) de paleofoon.
Edison slaagt erin de menselijke stem op een rol tinfolie vast te leggen door middel van
een naald die op het ritme van de stem groeven krast; hij slaagt er ook in diezelfde stem,
door de omgekeerde bewerking, terug weer te geven.
1878 : Overlijden van Henry.
Hughes ontwerpt de eerste bruikbare microfoon, de koolmicrofoon.
1879 : Overlijden van Maxwell.
Hughes legt de basisidee voor de latere detector van Branly. Hij ontdekt dat een buisje
met metaalvijlsel geleidend wordt door de inwerkingen van vonken, op afstand veroor
zaakt.
1880 : Bell en Tainter doen een eerste proef van lichttelefonie, met selenium.
1881 : In Berlijn wordt de eerste elektrische tramlijn geopend.
Met de telephotograaf van Shelford Bradwell worden lijntekeningen overgebracht.
Televisieproeven van Le Blanc.
1884 : Hertz bewijst het bestaan van de elektromagnetische golven. Hij bouwt een excitator.
Nipkov beschrijft voor het eerst een televisietoestel, met beeldontleding en synthese door
een draaiende schijf voorzien van een gaatjes-spiraal j de schijf van Nipkov.
1887 : De Bemardos ontwerpt de eerste elektrische soldeerbout.
1888 : Hertz bewijst de theorie van Maxwell (1867). Hij ontwerpt een "oscillator” en een "reso
nator” en met behulp van een inductieklos van Ruhmkorff wekt hij ethergolven op.
Edison verbetert zijn uitvinding voor registratie en weergave en noemt ze de "perfecte
Phonograph”.
Thomson bedenkt het elektrisch lassen. 4
1889 : Overlijden van Joule.
1890 : Branly, een Frans geleerde, ontdekt een zend- en ontvangstmethode voor de elektromag
netische golven. Hij bouwt de eerste detector: een coherer met metaalpoeder die een
geleider wordt bij de doorgang van een elektrische golf (Hughes - 1879).
De Britse geleerde Lodge slaagt er in de golflengte te selecteren.
De Rus Popov vindt de antenne uit, al kan hij daar in het begin enkel atmosferische
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storingen (onweer) mee ontvangen.
1891 : Overlijden van Weber.
Pupin vindt de, naar hem genoemde, spoel uit die een vervormingsvrije overdracht van
geluid mogelijk maakt en zo de deur opent voor lange-afstands telefonie.
Brillouin stelt een beeldschijf samen, waarvan de gaatjes van lenzen voorzien waren.
1892 : Overlijden van Siemens.
De Amerikaan Strowger ontwerpt de eerste automatische telefoon.
1893 : Elster en Geitel maken de eerste foto-elektrische cel.
1894 : Op nieuwjaarsdag overlijdt Heinrich Hertz.
De eerste geslaagde proef van Marconi, een oscillator aan de ene kant van zijn laborato
rium doet een bel rinkelen aan de andere kant, die verbonden is met een resonator.
1895 : Popov slaagt er in morsesignalen over een afstand van 250 meter over te brengen.
Marconi slaagt er in, te Bologna, signalen over te seinen over een heuvel. Hij is de eerste
om in te zien dat een hoog-opgestelde antenne en een goede aarding veel voordeel bieden.
1896 : Marconi dient, in Engeland, zijn brevet in voor apparaten voor elektrische transmissie.
Daarvoor gebruikt hij de excitator van Hertz, de coherer van Branly en de antenne van
Popov. Hij geeft een succesvolle demonstratie voor de elite van het Engelse "General
Post Office".
1897 : Marconi slaagt er op 13 mei in berichten te seinen over een afstand van 14,5 kilometer,
over het kanaal van Bristol, op een golflengte van 1,25 meter.
Hij neemt een octrooi op het afstemmen van antennes.
"Wireless Telegraph and Signal Co Ltd”, de eerste commerciële radiomaatschappij,
wordt te Londen opgericht. Beginkapitaal: 100.000 Pond.
Szczepanik vindt de telectroscoop uit, waarbij hij het beeld in puntjes ontleedt met
behulp van een trillende spiegel.
Braun ontdekt de kathodestraalbuis.
1898 : Het eerste draadloze bericht wordt getelegrafeerd, ter gelegenheid van de regatta’s te
Kingston.
Marconi gebruikt voor het eerst inductief gekoppelde spoelen.
Zemeck ontwikkelt de gelijkrichting met verdubbelingsschakeling.
De Fransman Ducretet brengt bij mistig weer een draadloze verbinding tot stand tussen
de Eifeltoren en het Pantheon. Afstand : 4 km.
1899 : Marconi zendt het eerste draadloze telegram over het kanaal, van Dover naar Wimereux
(bij Boulogne). Afstand : 50 km.
Het telegram was bestemd voor Branly en luidde (ongeveer): "De heer Marconi stuurt
over het kanaal via de draadloze telegrafie de heer Branly zijn beste groeten. Dit goede
resultaat is trouwens gedeeltelijk te danken aan het merkwaardige werk van de heer
Branly.”.
1900 : Branly ontvangt de grote prijs op de Wereldtentoonstelling van Parijs.
Een station voor commerciële uitzendingen wordt in Duitsland opgericht.
Morse ontwerpt de aan zenderzijde gekoppelde kringen ("four seven" octrooi).
1901 : Het eerste draadloze telegram over de Atlantische Oceaan. Vanuit Poldhu in Cornwall
wordt een verbinding gemaakt met New Foundland in Amerika. Een afstand van bijna
4.000'kilometer.
8

De elektrolytische detector wordt uitgevonden ; een glazen potje waarin verdund zwavel
zuur en een rubberafsluiting was. Deze detector werd in de Russisch-Japanse oorlog
gebruikt.
1902 : Marconi creërt de magnetische detector.
Arons maakt de eerste bruikbare kwikdamplamp.
Von Bronk verkrijgt een patent voor het overzenden van gekleurde beelden.
1903 : Op de Eifeltoren wordt een zendstation geïnstalleerd.
In Duitsland wordt de maatschappij ”Telefunken” opgericht door A.E.G. en Siemens.
De Regie voor Maritiem Transport (RMT) heeft een wereldprimeur door de eerste
draadloze telegrafie op zee in gebruik te nemen aan boord van de ’Trincesse Clementine”
op de lijn Oostende-Dover.
1904 : Fleming, een Engels professor, vindt de eerste radiolamp (de diode) uit, door gebruik te
maken van de, door Edison uitgevonden, metalen plaat om de zwarting van de gloeidraden tegen te gaan.
De Deen Paulsen voorziet de booglampzender van een waterstof-atmosfeer in de hoogka
mer, waardoor ongedempte golven kunnen opgewekt worden.
Radio Scheveningen komt in december in de lucht onder de roepletters PCH.
Arthur Korn realiseert een eerste beeldoverzending.
1905 : Pickard bouwt de eerste silicium-kristaldetector, die het mogelijk maakt de golven te
selecteren bij de ontvangst. Hij steunt daarbij op de bevindingen van Braun uit 1874.
Ook Pierce en Austin boeken resultaten met kristaldetectoren.
Wesselius, uit Baarn, ontwerpt een bruikbaar ”spreekdoosje” waarmee een verstaanbare
spraak kon worden overgebracht.
De Forest brengt in de radiolamp een rooster aan tussen gloeidraad en plaat, waardoor de
triode ontstaat. Deze wordt in het begin alleen als detector gebruikt maar later voor het
versterken van het ontvangen signaal.
1906 : De eerste bevredigende experimenten met spraakoverzicht.
Fressenden gelukt er op 11 december in een draadloze verbinding in telefonie tot stand te
brengen over een afstand van 18 km.
In de U.S.A. wordt op Kerstavond een programma met gesproken woord en muziek uit
gezonden vanuit een station te Brant Rock. Golflengte : 6.000 m ; vermogen : 1 kW.
1907 : De eerste commerciële trans-atlantische verbinding tussen Ierland en het Amerikaanse
New Foundland. Golflengte : 3.650 m.
Robert Goldschimdt brengt, samen met M. Philippson, radio-telefonische verbindingen
tot stand tussen drie kleine zenders in de omgeving van Brussel.
Ed. Belin demonstreert zijn beeld-telegrafie-systeem tussen Parijs en Lyon, de Belinograaf.
1908 : In Hildesheim start het eerste automatische telefoonverkeer van Europa.
Hans Knudsen behaalt enig sukses door het draadloos overseinen van beelden over kleine
afstanden.
1910 : Vanuit de Metropolitan Opera van New York wordt een radiouitzening verzorgt met de
medewerking van de grote Caruso.
1912 : Dr. A. Meissner brengt de terugkoppeling in praktijk ; vanaf nu kan de lamp ook dienst
doen als generator voor ongedempte trillingen.
1913 : Een Belgisch ingenieur, Robert Goldschmidt, en zijn Franse kollega Braillard, zenden
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dagelijks verscheidene uren muzikale en gesproken programma’s uit. Dat gebeurt vanuit
een bijgebouw van het Koninklijk Paleis te Laken. De Duitse inval van augustus 1914
maakt daar een einde aan.
1914 : Stichting van de A.R.R.L., de American Radio Relay League, de grootste — en nu nog
bestaande — vereniging van radio-amateurs.
1914 — 1918 : De draadloze telefonie, met booglampzender, staat ten dienste van de strijdkrachten.
Mede daardoor zal deze een zeer snelle ontwikkeling kennen.
1915 : Corver schrijft : ”Het Draadloze Ontvangststation voor de Amateur”, het eerste Neder
landstalig boekje op amateur-radio-gebied.
Op 7 juli lukt het een jong Hongaars ingenieur, Denes Von Mihaly, voor de eerste maal
goed-afgelijnde eenvoudige beelden direct op afstand zichtbaar te maken langs elektrische
weg.
1916 : De jonge Amerikaan David Sarnoff legt de voor de hand liggende stap van draadloze tele
grafie naar omroep.
1919 : Op 5 juni wordt in Nederland voor de eerste keer het station ”Malabar” uit Nederlands
Indië ontvangen. Het omgekeerde gebeurde pas op 18 januari 1923.
Op de jaarbeurs van Utrecht demonstreert Idzerda, samen met Philips, het zenden en
ontvangen van radiosignalen.
Von Mihaly doet de eerste gelukte televisieproeven.
1920 : De uitslagen van de Amerikaanse Presidents-verkiezingen (Cockx-Harding) worden door
de radio uitgezonden.
In Engeland beginnen de eerste regelmatige uitzendingen door de zender van Daventry.
Corver schrijft: ”Het Draadloze Zendstation”.
1921 : De eerste sportreportage ! In de U.S.A. wordt de bokswedstrijd Carpentier-Dempsey uit
gezonden.
In Frankrijk had op 20 december in de ”Ecole Supérieure de PElectricité”, op een banket
ter ere van de honderdste verjaardag van Ampère’s uitvinding, de eerste draadloze uitzen
ding plaats van muziek en gesproken tekst.
De Marconi Mij demonstreert met draadloze telefonie op de golflengte 100 meter.
1922 : Overlijden van Graham Bell.
Oprichting van de ”Société Beige Radio-Electrique”.
De Amerikaanse regering heeft 670 zendvergunningen uitgereikt.
De eerste luidspreker doet zijn intrede.
Vanop de Eifeltoren worden regelmatig programma’s uitgezonden op een golflengte van
2.600 meter en met 1 kW vermogen.
Corver schrijft: ”Het Draadloos Amateur-station”.
Het blad ”Radio Nieuws” gebruikt voor het eerst de term ”radio-omroep”.
Op 7 juni slaagt Arthur Kom er in voor het eerst documenten en foto’s draadloos van
Europa naar Amerika over te zenden.
1923 : Overlijden van Röntgen.
Op 1 maart verschijnt ”Radio Express”, het eerste ”amateur”-weekblad.
Twee-weg communicatie tussen de Amerikaanse radio-amateur W1MO en zijn Franse
collega F8AB, de eerste trans-atlantische verbinding.
In Nederland krijgt Old Man Jesse (PCII) uit Leiden heel wat aanzien door als amateur
een verbinding te maken met het Amerikaanse station W2AGB, op een golflengte van
100 meter.
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Zworkin ontwikkelt de camerabuis.
Radio Belgique, de eerste omroepmaatschappij, verzorgt uitzendingen vanuit de "Union
Coloniale" aan de Stassartstraat (nabij de Naamse Poort) te Brussel.
1924 : In oktober wordt een amateur-verbinding gemaakt tussen Engeland en Nieuw-Zeeland
waardoor practisch gans de wereldbol omspannen wordt.
Een voorbereidende vergadering wordt gehouden met het oog op de stichting van de
I.A.R.U., de International Amateur Radio Union.
H.D.O., de Hilversumse Draadloze Omroep, verzorgt uitzendingen.
De eerste I.T.U.-conferentie heeft plaats.
In Parijs komen vertegenwoordigers van de radio-amateurs uit Frankrijk, België, Zwit
serland, Italië, Spanje, Luxemburg, Groot-Brittanië, Canada en de U.S.A. bijeen en leg
gen op 12 maart de basis voor de oprichting van de I.A.R.U.
1925 : De internationale vereniging voor televerbindingen "International Telecommunications
Union” (I.T.U.) wordt opgericht om het intenser wordende radioverkeer internationaal
te organiseren en reglementeren.
Op 17 april wordt de I.R.A.U. officieel gesticht. Er zijn 25 landen, waaronder België, op
deze stichtingsbijeenkomst vertegenwoordigd.
V.A.R.A., de Vereniging Arbeiders Radio wordt op 7 november opgericht.
K.R.O., de Katholieke Radio Omroep ziet op 15 november het levenslicht.
N.C.R.V., de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging steekt op 24 december van wal.
In april geeft J.L. Baird een publieke demonstratie van het draadloos overseinen van de
omtrekken van een aantal voorwerpen.
In juni slaagt Fr. Jenkins erin op een klein scherm, in zijn laboratorium te Washington,
de weergave te krijgen van de draaiende wieken van een molen die op ongeveer 5 km af
stand stond.
1926 : R. Deloor en L. Hunninck stichten de "Reseau Beige”, de eerste Belgische vereniging
van radio-amateurs.
De Nederlandse Vereniging voor Internationaal Radio-Amateurisme (N.V.I.R.) wordt
opgericht en sluit aan bij de I.A.R.U.
Op 15 februari verschijnt het eerste nummer van "QSO”, het orgaan van de "Reseau
Beige”.
In Antwerpen begint "Radio Kerkske” van ON4ED met zijn uitzendingen.
V.P.R.O. de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep gaat van start.
1927 : De Vlaamse Radio Vereniging, V.R.V. steekt de kop op.
W.V.R.O., de West Vlaamse Radio Omroep wordt in Kortrijk opgericht.
A.N.R.O., de Algemene Nederlandse Radio Omroep.
In mei hebben de eerste radiovisie-uitzendingen plaats door de proefzender 3XN te
Whippany.
In augustus brengt J.L. Baird het zo ver dat hij een proef van kleurentelevisie doet, even
later gevolgd door een proefneming met stereoscopische televisie.
1928 : Stichting van de Vlaamse Radio Bond (V.R.B.) die zich noemde : "een wetenschappelijke
vereniging der zendamateurs en kortegolf-luisteraars”, in Antwerpen.
A.V.R.O., de Algemene Vereniging Radio Omroep.
Ontstaan van de penthode radiobuis.
1929 : De honderdste verjaardag van Schubert’s dood wordt met een herdenkingsprogramma
herdacht. Dat programma wordt door 45 stations uitgezonden.
Door de bouw van "radio-koffers” ontstaat de eerste autoradio (Motorola).
Voor de amateurs verschijnt nu ook "Amroh Bulletin", dat later werd herdoopt in
"Radio Bulletin" !
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Op 19 augustus worden in Nederland door de P.T.T. de eerste examens voor zendama
teurs afgenomen. Er waren 14 geslaagden.
K.V.R.O., de Katholiek Vlaamse Radio Omroep.
S.A.R.O.V., de Socialistische Arbeiders Radio Omroep voor Vlaanderen.
LIBRADO, de Liberale Radio Omroep.
VLANARA, de Vlaams Nationale Radio Vereniging.
N.V. RADIO ontstaat in Leuven met de steun van de Boerenbond.
V.S.O., de Vlaams Socialistische Omroep komt in de plaats van de V.R.V.
1930 : Invoering van de prefix ON voor de Belgische radio-amateurs.
N.I.R., het Nationaal Instituut voor Radio Omroep wordt bij K.B. op 28 juni opgericht.
Het gaat officieel van start op 1 juli en de uitzendingen vangen aan op 1 februari 1931.
H. Armstrong : FM proeven + superheteredyne
Zworkin : verbetert de TV
Harry Black : negatieve feedback
John. R. Carson : enkelzijbandmodulatie
Het telefoontoestel krijgt zijn kiesschijf.
Theoretische basis van de digitale computer.
W. Bruch : PAL kleurentelevisie
Dumont: oscilloscoop
U.S.A. : eerste volledige radar en in New York worden de eerste politiewagens met radio
uitgerust.
1931 : In Duitsland komt de eerste stereo-uitzending in de lucht, door de zenders van Berlijn en
Königswusterhausen.
In Engeland wordt het BBC-gebouw plechtig in gebruik genomen.
Busch bouwt de eerste analoge computer.
In Amerika worden de eerste experimentele TV-uitzendingen gemaakt.
J.G.R. Van Dijck voert in Brussel de eerste publieke demonstratie in België van televisie
uit. Hij doet dat op 27 juni, voor de pers. Drie dagen later herhaalt hij dat gedurende drie
dagen in de zaal van Te Boelaerpark in Antwerpen.
1934 : De officiële examens voor zendamateur worden in België ingevoerd.
1935 : Radio "Vlaanderen” in Gent.
1936 : De "Vlaamse Radio Bond" geeft zijn tijdschrift "CQ-VRB" uit.
1937 : Overlijden van Marconi.
Radio "Loksbergen" in Diest.
1938 : De eerste radio-ontvanger met drukknoppen verschijnt.
1939 : In Frankrijk wordt het sterke station van Allouis opgericht.
De Duitsers beginnen de Engelse uitzendingen te storen.
1942 : Op 13 oktober start de B.N.R.O., de Belgische Nationale Radio Omroep. Dat is de Belgi
sche radiodienst vanuit Londen tijdens de oorlog. De legendarische "Jan Moedwil" ach
ter de microfoon.
1943 : In Engeland wordt de eerste digitale computer voorgesteld : Colossus !
1945 : Op 15 augustus wordt de B.N.R.O. ontbonden en herneemt het N.I.R. zijn uitzendin
gen.
In Nederland wordt de "V.E.R.O.N.” gesticht, de Vereniging voor Experimenteel Radio
12

Onderzoek Nederland, de Nederlandse vereniging van radio-amateurs.
1947 : De transistor wordt ontwikkeld, wat de definitieve doorbraak is naar de halfgeleidertechnieken.
ON4GK en ON4ZN stichten de ”U.B.A.”, de Unie van Belgische Amateurzenders, die
de voor-oorlogse "Reseau Beige” en ”Vlaamse Radio Bond” opslorpt.
In Atlantic City, New Jersey, USA, wordt de eerste na-oorlogse I.T.V.-konferentie
gehouden.
1948 : Het N.I.R. steekt van wal met zijn werelduitzendingen.
1950 : De geïntegreerde schakeling doet haar intrede.
Schrödinger poneert zijn ”Quanteum Mecanica” theorie.
Oprichting van de Europese Radio Unie.
1952 : De germaniumtransistor steekt de kop op.
Er wordt een aanvang gemaakt met de normalisatie van de halfgeleiders.
1953 : Op 31 oktober steekt de televisie in België van wal.
1956 : W. Schakeley, J. Bardeen en H. Bratteen, de pioniers van de transistorentechnieken krij
gen de Nobelprijs voor Natuurkunde.
1957 : De U.S.S.R. lanceert op 4 oktober "Spoetnik 1” en zet de deur naar de ruimte op een
kier.
1958 : De Verenigde Staten mengt zich in het ruimtedebat door op 31 januari "Explorer 1” te
lanceren.
Texas Instruments brengt de eerste IC op de markt.
1960 : Het ruimtevaartprogramma neemt, door de legendarische toespraak van President J.F.
Kennedy, een definitieve start.
De nieuwe omroepwet roept de BRT-RTB in het leven ter vervanging van het NIRINR.
1961 : Geboorte van de TTL.
Fairchild brengt voor het eerst een IC, voorzien van een Flipflop.
1963 : RCA brengt voor het eerst een ”MOS” uit.
1970 : De verspreiding van computers wordt algemeen.
1975 : De instructieve omroep ”10”, die de schooluitzendingen opslorpt, gaat van start.
1977 : De wet van 18 februari, over de culturele autonomie, splitst de unitaire BRT-RTB in de
Vlaamse BRT enerzijds en de Waalse RTB anderzijds.
1979 : De 11-meterband (27MHz), beter gekend als de CB- of Burgerband, wordt door de Bel
gische Staat voor gebruik vrijgegeven : 22 vaste kanalen en 0,5 Watt.
1980 : In het voorjaar wordt in Nederland de M.A.R.C., de Machtiging Algemene Radio Com
municatie, van kracht waardoor de CB-band ook in Nederland mag gebruikt worden.
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OMROEPONTVANGERS
15

Verzam. P- Windey
Tesla-apparaat

Glijspoel-ontvanger Verzam. J. Platteeuw

Leidse flessen Verzam. J. Platteeuw

Electrolitische detector Verzam. J. Platteeuw Glijspoel-detector Verzam. I. Symaeys Galeine-post Verzam. J. Platteeuw
17

Kristalontvanger met LF versterker MEISER en MERLIG 1924 Verzam. R. Sillen

La Radio Phonie-Belge 1924 Verzam. R. D’Haen
18

Primitieve vonkenzender omstreeks 1900 Verzam. P. Windey

Afstemmer gemaakt door de gebroeders Van Cutsem 1926 Verzam. R. Silien

19

Experimentele kristalontvanger naar Teleflmken 1940 Verzam. R. D’Haen

1 lamp ontvanger Fernfunk ± 1923 Verzam. R. D’Haen

Kristalontvanger Verzam. I. Symaeys

20

a

Detector + LF versterker gebroeders Van Cutsem 1926 Verzam. R. Sillen

RhumskorfF bobijn

Spit-coil Hartley zender 1930 Verzam. R. D’Haen

21

Bliksem detector met coherer ± 1900 Verzam. R. D’Haen

C-119 bis 4 lampen ± 1926 Verzam. P. Windey

22

mm

C-119 plankmontagc ± 1926 Verzam. P. Windey

Flewelling ontvanger ± 1926 Verzam. R. D’Haen

TRUTONE kristalontvanger met Bontone koptelefoon ± 1920 Verzam. R. Sillen

|

S.B.R. Onpolina type 28, 1928 Verzam. H. Reynaert
24

Ontvanger met opgebouwde hoornluidspreker ± 1925
Verzam. R. D’Haen

Draagbare ontvanger met 1 lamp ± 1926
Verzam. R. D’Haen

25

Verschillende modellen
luidsprekers

1) Kcgelluidspreker 2) Hoornluidspreker

1) Schaalluidspreker 2) Hoornluidspreker Hervor

26

? vv.
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Kortegolf ontvanger type Schnell O-V-l ± 1926 Verzam. P. Windey

27

Engelse kofferontvanger ± 1930
Verzam. P. Windey

Bandfilter ontvanger met HF versterking Verzam. R. D’Haen

De Meesterzanger van PHILIPs type 2113 ± 1929 Verzam. I. Symaeys

iii

Volledige ontvangerinstallatie anno 1926 Verzam. P. Windey
29

PHILIPS combinatie type 2531 + 2019 ± 1931 Verzam. I. Symaeys

PHILIPS type 830 van 1932
Verzam. I. Symaeys
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S.B.R. ondolinette type 364A, 1936 Verzam. H. Reynaen
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FREY-RADIO met 2NF lamp type 550 Verzam. I. Symaeys

31

S.B.R. ondolina type 333-A2, 1939 Verzam. H. Reynaert

✓
Amerikaanse kapelradio PHILCO type 261, 1936 Verzam. R. Sillen
32

Marmerblok microfoon

v |

■

Orthodyne van J. Bonhome Luik, 1929 Verzam. R. Sillen

33

r

Superhetero Dyne MF=
55 KHz ± 1930
Verzam. P. Windey

S.B.R. ondolina type 332, 1932' Verzam. H. Reynaert

34

Lorenz Radio Verzam. Caster

Huisradio’s uit de 50' jaren

35

1) R.C.A. Victor, 1950 Verzam. I. Symaeys 2) Akkord-Radio, 1953 Verzam. P. Windey
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1) Sigarbox made in USA, 1935 Verzam. R. Sillen 2) S.B.R. type 641A ± 1941 Verzam. I. Symaeys
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GESCHIEDENIS VAN DE COMMUNICATIE

Geschiedenis begint daar waar, in de menselijke evolutie, enige geschreven getuigenis (in welke vorm
dan ook) is gebleven.
Uiteraard mogen we niet alles wat door overlevering tot ons is gekomen afdoen als nonsens. Maar... er
zijn alleszins geen bewijsstukken van en dus past zoiets beter in de mythologie dan in onze "exacte” ge
schiedenis, al is deze ook vaak onjuist voorgesteld.
We kunnen dan ook veilig stellen dat de elektrische communicatie bij Morse begint. Maar... optische en
akoestische "telegrafie" zijn veel, veel ouder. En... ze bestaan soms nog, zelfs vandaag de dag.
De acoestische communicatie vinden we bijvoorbeeld in Afrika. Door de zeer dichte en uitgestrekte oer
wouden zijn optische middelen praktisch uitgeloten. Sommige negerstammen maken hun verbindingen
nu nog altijd met uitgeholde en prachtig-bewerkte boomstammen en trommels.
De tamtams roffelen nog steeds, want het blijkt dat hun manier van communiceren zo goed is en ver
genoeg draagt zodat er geen behoefte is aan moderne communicatie-middelen. Maar... naar het ontstaan
van deze vorm van communicatie kunnen we alleen maar gissen, want gegevens ontbreken totaal.
In vlakkere gebieden bleek de optische communicatie het veel beter te doen, en... over deze communica
tiemethoden is veel meer bekend.
Verhalen uit de Griekse geschiedenis spreken over berichtgeving door middel van vuren. Uiteraard kan
dit maar alleen het overseinen van afgesproken signalen betekenen, eerder dan van werkelijk "telegrafe
ren”.
"Telegraferen” deed men toen echter ook wel, maar dan met behulp van fakkels. Via de "FAKKELtelegraaf’ bracht men berichten over met behulp van twee groepen van maximaal vijf fakkels, volgens
een bepaalde code gegroepeerd.
Rond 350 v. Chr. gebruikte de Griekse krijgsdeskundige Aeneas de ”WATER-telegraaf\ Omdat ook
daarover geschriften bestaan weten we zeer goed hoe zoiets werkte.
Uit twee, geheel gelijkvormige, vaten liet men het water wegvloeien tot een zekere hoogte. Een wijzer,
verbonden met een vlotter, wees dan op een schaal een bepaalde letter aan. Een zeer omslachtige
methode uiteraard, vermits men na elke letter opnieuw water moest bijvullen !
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Van de Romeinen weten we dat ze legerberichten over
brachten door met beweegbare armen te manipuleren aan
een hoog opgestelde mast.
Na een zeer lange periode zien we deze methode, in een
verbeterde vorm, weer verschijnen in 1793. De Franse
geestelijke Chappe was toen in staat met een dubbel stel
beweegbare armen 196 verschillende tekens over te bren
gen. In de praktijk gebruikte hij slechts de 92 die het dui
delijkst waarneembaar waren.
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-telegraaf van Chappe(1793)
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Door een keten van, binnen
gezichtsafstand van elkaar
geplaatste, telegrafen van
Chappe konden vrij snel
tamelijk grote afstanden
worden overbrugd.
Deze telegraaf, de SEMAFOOR heeft lange tijd uit
stekende diensten bewezen.

Napoleon zal de geschiedenisboeken blijven vullen als de grote veroveraar. Maar... dat hij de torenspit
sen van onze kerken deed afbreken om op de afgeknotte toren zijn telegrafisten met gekleurde ballen en
manden te laten manipuleren, is weinig bekend. Toch bracht hij op die manier zijn legerorders over,
want in onze lage landen waren de kerken zo dicht gezaaid dat ze praktisch allemaal wel binnen het
gezichtsveld van een ander stonden.
Wie van ons kent ”Winnetou” en zijn ”rode Kapelle” niet ?
Een betere optische berichtgeving dan met Winnetou’s rooksignalen bestaat waarschijnlijk niet.
En... de seiners-telegrafisten van welke vloot ter wereld ook, gebruiken nog altijd de aloude armseinen.
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- vlagge(arm)-seinen volgens systeem VreedeOok de vlaggen aan de seinmast worden nog steeds gehesen voor het overbrengen van bevelen bij het
varen in konvooi.
Trouwens, daar houdt de optische communicatie niet op. Bij grotere afstanden tussen de schepen in een
konvooi maken de seiners gebruik van licht zoals de Grieken: Alleen gebeurt dat nu, moderner, met elek
trische seinlampen.
Wanner we dit alles communicatie of telegrafie noemen, dan zijn de geniale uitvindingen legio.
In 1809 construeerde Thomas van Sommering een elektrochemische telegraaf. Hij plaatste in een bak
met verdund zwavelzuur 27 onderling geïsoleerde pennen. Die stelden 25 letters, een herhalingsteken en
een punt voor. Vanaf elke pen liep een draad naar eenzelfde toestel, evenwel zonder zwavelzuur. Bij de
seingever (= zonder zuur) raakte Sommering met twee draden, die met een batterij waren verbonden,
twee pennen aan. Bij de'sein-ontvanger vormden zich aan de overeenstemmende pennen gasbellen. Op
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die manier werd de bedoelde letter aangeduid.
De Duitse geleerde Gauss en Weber vonden de galvanometer-telegraaf uit. In 1832 zonden zij voor het
eerst een elektrische stroom door de windingen van een spiegelgalvanometer. Uit de positieve en nega
tieve uitwijkingen stelden zij een code samen en "telegrafeerden” zo hun gegevens naar elkaar over een
afstand van 3.000 meter.
De Rus von Canstatt ontwikkelde in 1835 de naald-telegraaf, waarbij de code gevormd werd door de uit
wijkingen van magneetnaalden.

Het was echter pas in 1837 dat de Engelsen Cooke en Wheatstone een goed bruikbaar alfabet samenstel
den.
Wheatstone deed opnieuw van zich spreken wanneer hij de wijzer-telegraaf demonstreerde. Die bestond
uit een tandrad met 15 tanden en 30 spaken, wat overeenkwam met 19 letters, 10 cijfers en een kruis ( + ).
Aan het tandrad was een elektromagneet bevestigd. Wanneer Wheatstone die elektromagneet met een
stroomstoot bekrachtigde, werd het tandwiel vrijgegeven en onmiddellijk weer geblokkeerd. Een wijzer
gaf dan een teken aan als de stroomstoten ophielden.
De wijzertelegraaf van Breguet en Werner von Siemens verschilden weinig van deze van Wheatstone.
Alleen een schijf met letters, cijfers en tekens, met daarvoor een draaiende wijzer... dat was alles.
Het grote nadeel van al deze toestellen was uiteraard dat zij geen blijvend schrift produceerden ; maar dat
zou niet lang meer duren.
In 1936 produceerde de Duitser Steinheil de eerste schrijver.
Hij bracht binnen een draadspel twee magneetjes aan, draaibaar
en aan het vrije einde voorzien van inktvaatjes. Aan de buiten
zijde van de spoel waren twee permanente magneten geplaatst.
Onder de inkvaatjes liep een papierstrook die door een uurwerk
werd voortbewogen.
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Wanneer door de spoel een stroom liep zou, afhankelijk van de
richting van de stroom, magneetje 1 of magneetje 2 naar de
papierband worden bewogen en daarop een punt adrukken. De
groeperingen van de punten vormden een alfabet.
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Deze schrijver heeft echter nooit ingang gevonden, waarschijnlijk omdat Morse toen reeds met zijn eigen
schrijver experimenteerde.
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In de loop der jaren onderging de schrijver onnoemelijke veranderingen. Van het prikken van gaten tot
het schrijven met inkt. Een automatische start en stop werd toegevoegd. Kortom : het morse-apparaat
had ingang gevonden en voldeed, want hij stond op een, voor die tijd, vrij hoog elektrotechnisch niveau.
Maar, al ging het vele jaren goed, ook de morse-schrijver had het eeuwige leven niet. Men zocht naar
meer gevoelige en — vooral — naar snellere systemen.
William Thomson (Lord Kelvin) slaagde erin een gevoelig apparaat met doorlopend schrift te ontwer
pen, de syphonrecorder.

V

-syphonrecorder met
een voorbeeld van
recorderschrift-

ff I^maAAAA/^avM/^—ƒ
Aankomende stroompjes werden door een spoel geleid die tussen de polen van een sterke magneet was
opgehangen. Aan die spoel was een draad verbonden die een met verf gevuld heveltje heen en weer deed
bewegen in het ritme van het morseschrift. Daardoor werd een dunne streep op de papierband getrok
ken. Men noemde dit het "recorderschrift” ; een uitwijking naar boven was een punt, die naar beneden
een streep.
Het toenemend telegraafverkeer eiste steeds meer snelheid dan de telegrafisten uiteindelijk aankonden.
En dat betekende dus — in die tijd al — "automatiseren”.
Zo kwam er een stapzender die de seinsleutel a.h.w. sloot en weer opende, gestuurd door een (vooraf ver
vaardigde) ponsband, die onafhankelijk van de zender werd klaargemaakt.
Twee recht tegenover elkaar liggende gaatjes gaven een punt, twee schuin tegeno
ver elkaar liggende een streep. De kleine middelste gaatjes dienden voor het bandtransport.
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Deze "automatische” methode was goed voor zo’n 50 woorden per minuut!
Maar het gebruik van de morse vereiste nog altijd een langdurig, en grondig, getrainde telegrafist.
In 1855 slaagde professor David Edwin Hughes erin een letterafdruk te voorschijn te toveren door een
wentelend rad : de Typendruk-telegraaf.
Eindelijk was het zo ver. Door deze ontwikkeling was de morseschrijver meteen weer goed voor nog vele
jaren dienst.
Thomas Alva Edison bracht in 1862 een wel zeer merkwaardige communicatie tot stand. De strenge win
ter was er oorzaak van dat in Port Huron bergen ijsblokken de spoorwegbrug over de St. Clair rivier
grondig hadden vernield. Daardoor was ook de telegrafiedraad totaal onbruikbaar geworden en zodoende
was aan de overkant Sarnia volledig geïsoleerd. Communicatie was totaal onmogelijk. Edison lostte dat
probleem eenvoudig op. Hij liet een lokomotief tot aan de vernielde brug rijden en begon morse-signalen
te seinen met behulp van de stoomfluit. Na enige tijd snapte men in Sarnia de bedoeling en haalde men
hetzelfde kunststukje uit. De communicatie was hersteld, zij het dan per stoomfluit !
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Op het einde van die 19de eeuw waren alle elementen aanwezig om van de kabeltelegrafie over te schake
len op de "draadloze”. Maar... men aarzelde nog.
Tot tenslotte Markies Ingenieur Guglielmo Marconi er zich ging mee bemoeien.
Op de bovenverdieping van zijn vader’s villa was hij de eerste in de geschiedenis om een seinsleutel in te
drukken die verbonden was met een "radiozender”.
Hij verbond daarvoor de primaire van een RuhmkorfF-fles met een batterij. De hoogspanningswikkeling
zat aan de vonkenbaan, waarvan de ene bol verbonden was met de antenne en de andere aan de aarde lag.
De vonken die tussen beide bollen oversprongen veroorzaakten een veld dat boven het aardoppervlak
werd uitgezonden en een, op enige afstand opgesteld, ontvangstantenne induceerde.
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Aan die ontvangstantenne zat een coherer van Branley met een batterij en een morse-schrijver. De electromagnetische golven maakten de coherer geleidend en de morse-schrijver schreef een lijn op een
papierstrook.
De overbrugde afstand was 2 mijl.
We schreven... zomer 1896... RADIO was werkelijkheid geworden !
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Hallicrafter, BC 312

MILITAIRE APPARATUUR
Verzam. Jan De Bruyn, 0N7JF

Zweedse militaire zender-ontvanger
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Philips Verzam. Peutie

B41 ontvanger Murphy
SSR 113 Navy ontvanger

Navy ontvanger WS19 zender-ontvanger 21 MHz/8 MHz

+ PA SW box 2 variometer + calibre
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R107 ontvanger 1,2/17,5 MHz

BC609/683 ontvanger 20/28 MHz
46

R109 ontvanger

.

Marconi CR 150/2 Royal N

avy ontvanger 1,5/22 MHz
SX18 Hallicrafter

ER40A

CPRC26
Set 88 \VS 88 38/42 MHz
47
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MBLE Peilontvanger

Airforce Noodzender

3
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HRO ontvanger 50 KHz/30 MHz
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Set WS 88 7,4/9 MHz
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GRC 9 + voeding

AR88D ontvanger 540 KHz/32 MHz

BC1306 zender-ontvanger 3,8/6,5 MHz

Geloso G209-R, Amateurbanden 10/11/18/20/40/80 .ra
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100WS

SET 19 MK2

HMzL34
UKW. Eh

Set BC728 ontvanger 2/6MHz

RR 2B

TR 74
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BC221 frequentiemeter 125 KHz/20 MHz

BC652 ontvanger 2/6 MHz
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Class Dl frequentiemeter 1,9 MHz/8 MHz

BC653 zender 2/4,5 MHz

TR. PP. 11B

PRC6
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PRC10
RST 101
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Hellschrijver

BC 191

BC 348
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BC 696

PRC 3

BC 453
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BC100 zender-ontvanger 40/48 MHz
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Meetapparatuur

RADIO-AMATEURISME

Radio-amateurisme is een vorm van radio-beoefening, een hobby, die eigenlijk door nog te veel mensen
totaal niet gekend is. Of... erger nog, verward wordt met CB.
Radio-amateurisme is eigenlijk een ietwat vertekende benaming. "Amateurisme” zou immers kunnen
doen veronderstellen dat het inderdaad toch maar "amateurs” zouden zijn. En in feite is niets minder
waar. De radio-amateurs zijn veelal heel wat professioneler ingesteld (en vooral gemotiveerd) dan velen
van diegenen die zich graag "echte” professionelen noemen.
Ergo, zonder de radio-amateurs zou de huidige stand van de technologie zeker niet bereikt zijn. Het
v/aren immers "amateurs" als Marconi en Edison die door hun experimenten de radio gestalte gaven.
Radio-amateurs hebben nu echter ook internationale erkenning en waardering gekregen, in zoverre zelfs
dat de term "radio-amateur” (of zend-amateur) een internationaal erkende en beschermde benaming
geworden is. Niemand anders dan een "echte" radio-amateur mag zich deze benaming toeëigenen.
Maar goed... laten we het verder over het radio-amateurisme hebben.
De eerste "radio-amateurs" verschenen zo omstreeks 1910 ten tonele. Dat waren toen vooral mensen die,
met de in die tijd zeer schaars verkrijgbare onderdelen, ontvangers bouwden waarmee ze de pers- en
weerberichten, uitgezonden door een paar stations van de pers en openbare diensten, konden ontvangen.
Naar het illustere voorbeeld van hun voorgangers begonnen die radio-amateurs zelf te experimenteren.
Er werden schakelingen gebouwd om de kwaliteit van de ontvangst te verbeteren. Deze pioniers staken,
met hun enthousiasme, heel wat jongeren aan, zodat uiteindelijk een toch vrij belangrijke groep "radio
amateurs" werd gevormd.
Zoals steeds wanneer een aantal gelijkgestemde zielen samenkomen, werd al snel de noodzaak onderkend
om zich te verenigen. De op 17 mei 1865 opgerichtte I.T.V. (International Telecommunications Union)
was het hoogste gezagsorgaan geworden op alle terreinen van de telecommunicatie. Deze I.T.V. bestond
dus eigenlijk al voor het ontstaan van de radio en had oorspronkelijk als doel het technisch en administra
tief coördineren van alle telefoon- en telegraafverkeer. Met de komst van de radio werd die bevoegdheid
echter uitgebreid.
Nu is de I.T.V. een gespecialiseerd orgaan van de Verenigde Naties (U.N.O.) met haar zetel in het Zwiterse Genève.
De taak van de I.T.V. is veelomvattend, maar wij onthouden vooral de bevoegdheid tot het toekennen en
verdelen van de beschikbare frequenties over de verschillende diensten. En... het radio-amateurisme is
juist één van die diensten. Het zal dus zonder meer duidelijk zijn dat de radio-amateurs zich gingen vere
nigen om mee te kunnen praten in de internationale (vooral commerciële) telecommunicatie-belangen.
Het waren (natuurlijk) de Amerikanen die de eerste stap zetten. Daar ontstond in 1914 onder impuls van
Hiram Percy Maxim (W1AW) de eerste vereniging van — en voor — radio-amateurs. De A.R.R.L.
(American Radio Relay League) bestaat vandaag nog steeds als de grootste ter wereld.
Maar... omstreeks diezelfde tijd werd, om veiligheidsredenen, het radiogebruik door particulieren in het
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grootste gedeelte van Europa verboden. Men was immers volop in de Eerste Wereldoorlog verzeild
geraakt.
Dat betekende bijna de doodsteek voor het radio-amateurisme, ware het niet zo geweest dat een aantal
bezetenen, ondanks het verbod en de krijgswet, toch verder gingen met hun proefnemingen. Immers...
verboden vruchten smaken dubbel zo zoet.
Na het einde van W.O. I staken de radio-amateurs opnieuw de neus aan het venster. Mede dank zij de
erkenning van hun bijdrage aan de ontwikkeling van het medium en het feit dat vele amateurs hun kennis
en materiaal ten dienste van hun land hadden gesteld, werd het radio-amateurisme van een voortijdig
einde gered.
Marconi zelf droeg zijn steentje bij door bij de Engelse regering ten gunste van de radio-amateurs te
bemiddelen. Zo schreef hij o.a. een brief aan de hoofdredacteur van het toonaangevende ”Wireless
World” :
”... In mijn overtuiging zou het een grote vergissing zijn indien de wetgever de amateurs
zou verbieden met hun experimenten met draadloze telegrafie verder te gaan. Waren zij er
niet geweest, de draadloze als een belangrijke en wereldwijde realiteit zou nooit hebben be
staan.
Een belangrijk deel van de ontwikkeling en de vooruitgang van de draadloze is aan de in
spanningen van de amateurs te danken...”
Uiteindelijk wonnen de radio-amateurs het pleit. In 1919 werd in de U.S.A. het embargo op de vergun
ningen opgeheven. Engeland volgde al in 1920, maar zowel Nederland als België bleven (uiteraard) heel
wat jaren achter en zetten die stap pas in 1929 !
Hiram Percy Maxim (weer hij !) bracht in 1924 met de steun van een aantal prominente old-timers, een
aantal vertegenwoordigers van de radio-amateurs uit 9 landen bijeen : Frankrijk, België, Zwitserland,
Italië, Spanje, Luxemburg, Groot-Brittanië, Canada en de U.S.A.
Op 12 maart legden deze initiatiefnemers de basis voor de stichting van de I.A.R.U., de International
Amateur Radio Union. Besloten werd rond pasen 1925 terug in Parijs samen te komen. In de loop van
dat jaar werden bergen werk verzet, statuten opgesteld, contacten gelegd, overleg gepleegd, enz...
En zo kwam 14 april 1925. Niet minder dan 250 vertegenwoordigers van de radio-amateurs uit 25 ver
schillende landen kwamen samen in de ”Ville Lumière”. Zelfs Rusland had een waarnemer afgevaar
digd, al zou het nog tot 1963 duren vooraleer de U.S.S.R. lid van de I.A.R.U. werd.
Een historische datum : 17 april 1925 !
De I.A.R.U. was een feit onder het enorme enthousiasme van de 250 afgevaardigden.
Sindsdien treedt de I.A.R.U. op als spreekbuis van de radio-amateurs van gans de wereld, bij de I.T.U.
En, al kan de I.A.R.U. geen lid zijn van de I.T.U., toch is het prestige zo groot dat zij op alle vergaderin
gen en congressen waarnemers mogen afvaardigen. Deze waarnemers spelen een zeer belangrijke rol bui
ten de vergaderingen, in het verdedigen van de belangen van de radio-amateurs.
Ondertussen was de technische vooruitgang na de W.O. I niet blijven stilstaan. De radio-amateurs wer
den verwezen naar de kortegolf-banden. De ”professionele” radio-gebruikers waren toen immers van
mening dat die kortegolf (golflengten van minder dan 300 meter) onbruikbaar was voor grote afstanden.
Maar... Amarikaanse ”amateurs” ontdekten de mogelijkheid om op deze golven toch grote afstanden te
overbruggen.
Reeds in 1910 organiseerde de A.R.R.L. proeven met trans-atlantische verbindingen. Dat gebeurde op
golflengten van minder dan 200 meter. In de winter van 1921-1922 werden de eerste Amerikaanse ama
teurs in Europa gehoord, terwijl spoedig daarop ook de Europese amateurs in de ”Nieuwe Wereld” kon
den ontvangen worden.
Toch zou het nog tot 1923 duren vooraleer de eerste trans-atlantische twee-weg-communicatie (d.i. een
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WEDERZIJDSE verbinding) een feit werd. Op 27 november realiseerde Fred SCNHELL (W1MO) uit
Hartford, USA een wederzijdse verbinding met Leon DELOY (F8AB) in het Franse Nice. Dat gebeurde
op een golflengte van 110 meter. Een afstand van 5.000 kilometer was overbrugd.
De snel-groeiende belangstelling voor de kortegolf veroorzaakte een radiotechnische omwenteling. Spoe
dig volgden vele andere twee-weg trans-atlantische verbindingen.
Op 8 december 1923 werkte W1MO met het Engelse station G2FK en op 12 december met G2SH.
De Canadees VE1BQ maakte op 13 december 1923 een verbinding met de Engelsman G20D.
In de nacht van 26-27 december werkte het Nederlands station PCII te Leiden, OM Jesse, met de Ameri
kaan W2AGB te Summit, New-Jersey.
Na deze eerste trans-atlantische verbindignen volgden zeer vlug steeds meer DX-verbindingen. (DX is de
afkorting die radio-amateurs gebruiken voor het aanduiden van lange-afstands-verbindingen).
Zo ontstond in oktober 1924 een verbinding tussen Engeland en Nieuw-Zeeland waardoor voor het eerst
praktisch gans de wereldbol werd omspannen.
De enorme successen die de radio-amateurs op de kortegolf-banden behaalden waren uiteraard niet onop
gemerkt gebleven. De commerciële belangstelling liet dan ook niet lang op zich wachten en dus zagen de
radio-amateurs zich al vrij snel bedreigd op hun "jachtterrein” waardoor ze steeds kortere golven gingen
opzoeken. Spoedig moesten zij echter vaststellen dat radiogolven beneden de 6 tot 7 meter waardeloos
waren voor DX-verbindingen (Ook al zou veel later blijken dat, onder bepaalde omstandigheden, toch
relatief grote afstanden konden overbrugd worden.).
In 1926 stichtten R. Deloor en L. Hunninck de eerste Belgische vereniging van radio-amateurs, de
"Reseau Beige”.
Nederland volgde met de N.V.I.R., de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Radio-amateurisme.
Het kon natuurlijk niet lang blijven duren of in België zou een Vlaamse tegenhanger voor de (overwe
gend) franstalige ”Reseau Beige” komen. Dat gebeurde in 1928 met de oprichting van de V.R.B., de
Vlaamse Radio Bond, die zichzelf noemde : "wetenschappelijke vereniging der zendamateurs en korte
golf luisteraars”.
De internationale radioconferentie van 1927 in Washington, U.S.A., legde de officieel erkende banden
voor gebruik door radio-amateurs vast. Alhoewel in latere jaren van deze banden nog een en ander werd
afgeknabbeld vormen ze nog steeds een zeer belangrijk deel van het werkterrein van de radio-amateur, al
nemen de banden op de zeer-korte- en ultra-korte-golven een steeds belangrijker wordende plaats in.
In 1930 werd in België het prefix ”ON” ingevoerd. Een jaar vroeger, in 1929, was de Nederlandse over
heid reeds gestart met het inrichten van verplichte examens voor de kandidaat-zendamateurs. Dat voor
beeld werd pas in 1934 door de Belgische R.T.T. gevolgd.
De tweede Wereldoorlogse was weer aanleiding tot het verplicht stopzetten van de activiteiten van de
radio-amateurs. Maar ook dit keer bleek het onmogelijk het amateurisme helemaal het zwijgen op te leg
gen. Trouwens het bewees in diverse landen onschatbare diensten in legerverband of... in weerstandsorganisaties.
Na de wapenstilstand nam het radio-amateurisme een nieuwe start. Reeds in 1945 werd in Nederland de
V.E.R.O.N., Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, opgericht in vervanging
van de N.V.I.R.
In 1947 stichtten ON4GK en ON4ZN de U.B.A., Unie van Belgische Amateurzenders, door samenvoe
ging van de voor-oorlogde "Reseau Beige” en "Vlaamse Radio Bond”.
V.E.R.O.N. en U.B.A. zijn de, voor hun respectievelijke landen, enige amateurverenigingen die interna
tionaal erkend zijn. De I.A.R.U. erkent immers slechts één enkele (representatieve) vereniging per land.
Zov/el in Nederland als in België zijn er dan ook andere verenigingen die beduidend kleiner zijn, niet
representatief voor het ganse land, en die bijgevolg geen internationale erkenning genieten.
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In Nederland bestaat zo de V.R.Z.A., de Vereniging van Radio Zend-Amateurs.
In België is er de V.V.R.A., Vlaamse Vereniging van Radio Amateurs, en de U.B.R.C., Union Beige
pour Radio Communications.
Naast zijn technische ingesteldheid is de radio-amateur ook een sociaal-geëngageerd mens. Dat komt
vooral tot uiting in de samenwerking met het Rode Kruis.
Vele radio-amateurs zijn Rode Kruis vrijwilligers. Alhoewel sommigen de EHBO grondig onder de knie
hebben ligt hun specialiteit uiteraard voornamelijk bij, de radio en de radio-verbindingen.
De radio-amateurs stellen hun kennis en materiaal ten dienste van de hulporganisaties wanneer zich daar
de noodzaak toe voordoet. Dan zorgen zij er voor dat een feilloos werkend radionet wordt opgezet en... in
stand gehouden. Denken we maar aan de catastrofale natuurramp van 1953 j of korter bij de overstro
ming van Ruisbroek in 1976. Het waren telkens de radio-amateurs die snel en onbaatzuchtig paraat ston
den om de (dikwijls levensnoodzakelijke) verbindingen te verzekeren.
Of... is de aardbeving van Mexico reeds vergeten ? Toen ook waren het radio-amateurs die zich ten
dienste hebben gesteld van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij wisten vaak veel sneller dan de
logge administratie families te localiseren en gerust te stellen.
Ook deze (humane) kant van het radio-amateurisme mocht — althans zo dachten wij — even belicht wor
den.
Hoe beoefent een radio-amateur nu eigenlijk zijn hobby ? Om dat te vertellen brengen we samen een
bezoek aan een OM. OM staat voor ”01d Man”, de gebruikelijke joviale begroeting onder radio
amateurs. Het is de bedoeling het radio-amateurisme in zijn geheel te laten zien, en alle factoren even aan
te raken, zonder daar al te diep of te uitvoerig op in te gaan.
Goed we bellen dus aan. Onze gastheer-OM opent de deur en loodst ons onmiddellijk mee naar zijn
”Shack”. De ”Shack” is de benaming van de radio- en hobbykamer van de radio-amateur ; het heiligdom
van de OM.
Direct vallen ons een paar dingen op. Allerhande apparatuur met wijzerplaten, schakelaars, knoppen,
lampjes en draden allerhande. Dat zijn de zenders-ontvangers, meestal ondergebracht in metalen kasten
om ongewenste stralingen te vermijden.
We noemen het zenders-ontvangers omdat tegenwoordig beide elementen (zender en ontvanger) compact
zijn verwerkt in één enkel toestel (de amateur spreekt van zijn ”transceiver”, afgekort TRX).
De vraag die je onmiddellijk stelt is natuurlijk waarom er VERSCHILLENDE zenders staan ? Dat heeft
te maken met de banden waarop de radio-amateur actief is. Daar staat een zender-ontvanger (zullen we in
het vervolg maar van een transceiver spreken ? ) voor de kortegolfbanden, radiogolven met een golflengte
van 10 tot 160 meter.
Wat verder staat een VHF-transceiver, een toestel dus voor de zeer-korte-golf. Dat is de zeer populaire
twee-meter-band, dus golflengtes van 2 meter.
Misschien zie je ook een UHF-transceiver staan. De ultra-korte-golf situeert zich in de golflengtes van 70
centimeter, bijvoorbeeld. Wanneer onze OM zich interesseert voor nog kortere golflengtes dan vindt je
ook nog 23 cm-golf apparatuur, of zelfs 13 cm-golfmateriaal, want... een radio-amateur houdt van experi
menteren.
Bij elk van de transceivers behoren eventueel versterkers. Dat zijn toestellen die het signaal, dat door de
zender wordt afgegeven, versterken alvorens het in de antenne te sturen.
Verder zijn er in de shack nog diverse meet- en controleapparaten aanwezig. We zien een Watt-meter,
een SWR-meter, een frequentieteller. Misschien zelfs een oscillioskoop om de kwaliteit van het uitgezon
den signaal te controleren.
Er staan of liggen ook diverse microfonen. Maar... ook een aantal eigenaardige, pompachtige dingetjes.
Dat blijken seinsleuteltjes te zijn. En dan gaat er je misschien een lichtje op ? In de school- of padvinderstijd heb je misschien ook'een en ander aan morse gedaan, je weet wel die punten-en-strepen code.
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Er staan ook een aantal andere apparaten die we op het eerste zicht niet onmiddellijk kunnen thuisbren
gen. Onze gastheer-OM heeft echter onze nieuwsgierigheid bemerkt en wil ons graag vertellen wat een
radio-amateur allemaal kan en mag doen voor zijn berichtenuitwisseling met vrienden-radio-amateurs.
In de eerste plaats is daar natuurlijk de oudste vorm van draadloze communicatie, de TELEGRAFIE.
Het was Morse die een bruikbare code ontwierp voor het overseinen van telegrammen. Het alfabet van
punten en strepen is dan ook naar hem genoemd. Het morse-alfabet is universeel in het gebruik. De
"telegrafist” gebruikt een seinsleutel voor het seinen van de codes. Dat kan een oude vertrouwde
"pomp” zijn, of een moderne "paddle”. Het morse-alfabet zelf, het gebruik ervan en het aanleren is een
hoofdstuk apart.
De tweede vorm van communicatie is eigenlijk de meest natuurlijke, de stem, via de TELEFONIE.
De stem is nog altijd de meest natuurlijke communicatie-vorm. De natuurlijke barrière, de taalverschil
len, worden in het amateurisme doorbroken omdat meestal in het Engels wordt gewerkt.
Een derde communicatie-vorm is de RTTY.
RTTY is de afkorting van "Radio Teletype”. Het gaat om niets anders dan het seinen en ontvangen van
telexsignalen over de radio. Vroeger was RTTY een nogal mysterieus gedoe door gebrek aan informatie.
Dat is vandaag niet meer zo, er zijn zelfs bijzondere groeperingen.
RTTY fascineert velen doch slechts een beperkte groep maakt er een echte specialiteit van. Het RTTYsignaal heeft als kenmerk zijn zeer karakteristiek geluid.
Met tweedehands-telexen, zelfgemaakte modems en dergelijke worden opmerkelijke resultaten geboekt.
De vertrouwde geur van vetten en oliën wordt echter stilaan naar de achtergrond gedrongen door de
opgang van de computer.
Een even opmerkelijke manier van communicatie is de SSTV.
SSTV is de afkorting van "Slow Scan Television". Dat kunnen we vrij eenvoudig vertalen door "Trage
Beelden Televisie", waardoor eigenlijk bedoeld wordt een TV-beeld met trage aftasting.
Een normaal TV-signaal van 625 lijnen en 25 beelden per seconde maakt het totaal ongeschikt voor
gebruik op de amateur-banden, vooral de HF-banden. Bijvoorbeeld : 1 TV-signaal zou ALLE frequen
ties bezetten tussen 21 MHz en 28 MHz.
Het SSTV-principe bestaat reeds geruime tijd. Door een aangepaste norm wordt de bandbreedte zodanig
herleid dat het SSTV-signaal op de band slechts evenveel plaats inneemt als een gewoon SSB-signaal. Die
norm is : 125 lijnen en 1 beeld per 8 seconden.
De populariteit van SSTV stijgt zienderogen, vooral op de HF-DX-banden, vooral ook omdat uiteinde
lijk de nodige apparatuur op de markt werd gebracht aan betaalbare prijzen.
Enigszins verwant aan de RTTY is er ook nog de FAX.
Bij FAX gaat het om beeldoverdracht per radio. Aan de zenderzijde wordt een beeld (foto, tekening,
kaart, enz.) lijn per lijn afgetast, omgezet in een radiosignaal en uitgezonden.
De ontvanger werkt natuurlijk omgekeerd. Hij ontvangt het radiosignaal, decodeert het en zet het om in
een lijn die op papier wordt getekend.
Maar ook televisie (echte TV !) wordt door de radio-amateurs gebruikt, middels ATV.
ATV is de afkorting van amateur-televisie. Daarvoor wordt de UHF-band (70 cm-band) gebruikt, die wel
bestand is tegen de grote bandbreedte van het TV-signaal.
Ondanks de beperkte reikwijdte van de 70 cm-band worden toch schitterende resultaten bereikt.
Er zijn nog tal van verschillende neven-facetten die door de amateurs experimenteel gebruikt worden.
Sommige zijn al niet meer zo experimenteel !
Zo is er "Packed Radio" bijvoorbeeld of data-transmissie, of... ja eigenlijk teveel om allemaal op te noe
men.
Een amateur maakt niet alleen gebruik van de normale eg van de radiogolven. Hij probeert ook alter63
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natieve methodes. ”Moon Bounce” bijvoorbeeld, waarbij de amateur de maan als passieve reflector
gebruikt, of "Aurora” met het Noorderlicht.
Of wat dacht je van de amateur-satellieten die rond onze aarde draaien en intens gebruikt worden.
Of wat dacht je van... ? Of van... ?
Ja, er is nog zoveel te vertellen.
Is je belangstelling gewekt, kom dan eens langs. Het radio-virus is aanstekelijk, ongeneeslijk, maar goed
aardig.
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TELECOMMUNICATIONS
ELECTRONICS b.v.b.a.
INDUSTRIËLE, AMATEUR & PROFESSIONELE TELECOMMUNICATIE APPARATUUR

YAESU — TRIO — KENWOOD
ABLE (Japan)
Antenna rotator (micro processor controlled - digital
readout).
ALINCO (Japan)
DC power supplies - DC/DC converters - HF, VHF
and UHF linear amplifiers - mast hearings - lightduty antenna rotators - SSTV converters - VHF FM
handle-talkies.
ANTECK (USA)
HF mobile antennas (3 to 30 MHz continuous
tuning - manual or remote controlled).
RELCOM (Japan)
VHF - FM and SSB handie-talkies.
BUTTERNUT (USA)
HF (vertical) antennas and accessories - SWL an
tenna.
COMET (Japan)
HF - VHF - UHF antennas and accecssories.
HF and VHF low-pass and bandpass filters.
DAIWA (Japan)
Audio active filters - antenna tuners - power and
SWR meters - coaxial switches - VHF mobile anten
nas - electronic keyer - antenna rotators - low-pass
filters - VHF handie-talkie - VHF linear amplifiers VHF and UHF preamplifiers - DC power supplies.
DATONG (U.K.)
Audio active filters - active receiving antennas speech processor - morse trainer - VHF and VLF
converters - HF up converter - Direction Finders broadband preamplifier - selective call devices Transistor tester.
DOWA (Japan)
Complete range of connectors, adaptors and cables.
HENRY RADIO (USA)
HF - VHF - UHF linear amplifiers.
HOKUSHIN (Japan)
VHF and UHF mobile and base antennas - HF ver
tical antennas - accessories.
IDA (USA)
Telephone interface (Interconnect).
OUDESTRAAT 117

KDK (Japan)
VHF and UHF mobile transceivers.
KENPRO (Japan)
Electronic keyers - baluns - antenna rotators - mast
hearings.
KLM (USA)
HF/VHF/UHF/yagi and log periodic antennas baluns - power dividers - polarity switch -HF/VHF/
UHF vertical antennas.
MFJ (USA)
Antenna tuners - antenna measuring devices - AF
filters - LCD clocks - Dummy loads - coaxial swit
ches - Active antennas.
SAGANT (Japan)
HF/VHF portable and base antennas.
SENSOR (Japan)
Complete range of connectors.
TCL (Ireland)
HF/VHF/UHF base and mobile antennas - power
splitters - duplexers - combiners.
TELEREADER (Japan)
Radioteletype equipment.
TET (Japan)
HF/VHF/UHF base antennas.
TÓNNA (France)
VHF/UHF/SHF base antennas - parabolic and TV
SAT antennas.
TONO (Japan)
Radioteletype equipment - VHF/UHF linear am
plifiers.
WELZ (Japan)
Coaxial surge protectors - coaxial switches - dummy
loads - power and SWR meters - duplexers.
YAESU (Japan)
Complete range of HF/VHF and UHF communication equipment. For amateur and proffesional use.

AARTSELAAR (ANTWERPEN)

TEL. 03/887.34.37

