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VOORWOORD
Herdenken is één van de geliefkoosde bezigheden van de Nederlander en wat
dat aangaat is 1979 geen slecht jaar. Behalve de Unie van Utrecht, de grond
vesting van de Staat der Nederlanden, is er echter op het radiogebied ook
het één en ander te vieren.
75 jaar radioverkeer met schepen vanuit Nederland om maar een voorbeeld
te noemen. Wie kent niet de naam van "Scheveningen Radio"?
Maar temidden van het hedendaagse geweld op middengolf en FM-omroepband
mogen we eveneens best eens stil staan bij het feit dat, 60 jaar geleden,
H. H. S. è Steringa Idzerda voor het eerst vooraangekondigde radio-omroep
begon te bedrijven. Een wereldpremiere wel te verstaan, want nog niemand
had eerder zoiets gedaan.
En wij in ons kleine landje mogen ons er op laten voorstaan, grote dingen te
kunnen verwezenlijken. Hoe groot de prestatie van Dr. Ir. de Groot is geweest,
een radioverbinding tot stand te brengen tussen wat nu Indonesië heet en ons
eigen land, kan ongeveer worden vermoed, indien men het vermogen weet
wat daartoe nodig was. 2800 kilowatt is een getal, waar ook de huidige radioexpert met ontzag over zal spreken! In 1924 werd een geregeld radioverkeer
met een dergelijke zender tussen twee continenten geopend.
Mag men bij het vernemen van deze feiten het idee koesteren dat dan in
Nederland de vorming en erkenning van een amateur radio dienst geen enkel
probleem zou opleveren, dan komt men bedrogen uit. Eerst de officiële
toewijzing in wereldverband van frequentieruimte aan amateurs, deed de
Nederlandse overheid begrijpen, dat het hier meer dan alleen maar een
hinderlijk spel betrof.
Met deze samenvatting van diverse gedenkwaardige feiten op radiogebied
zijn we thans in staat, één en ander op overzichtelijke wijze aan de
geïnteresseerde lezer te presenteren. Niet om te laten zien "hoe goed
we wel zijn" maar eerder in het besef, dat weinigen over enkele jaren
nog kunnen aanduiden, hoe moeilijk het wel was.
In een tijd, waarin het moeilijker schijnt te zijn, een telefoonverbinding
tot stand te brengen dan een radioverbinding, willen wij dit werk in het
bijzonder in de aandacht van onze jongere leden aanbevelen.

Het VERON Hoofdbestuur.
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Ter Inleiding.

Nauwelijks één uitvinding heeft in de loop van de geschiedenis van de
mensheid zo'n grote omwenteling teweeggebracht, en heeft de gehele
ontwikkeling van de wereld zo beslissend beïnvloed, als het overbrengen
van signalen door electromagnetische golven.
Er is een aantal landen dat elk beweert op hun eigen manier dit medium
te hebben ontdekt. Maar men kan ook van de veronderstelling uitgaan
dat de ontdekking van de "radio" rond de eeuwwisseling "in de lucht hing".
Dit bewijzen ons duidelijk de proefnemingen op het gebied van de over
dracht van radiogolven en de daaruit voortvloeiende publicaties. Een
geheel nieuw gebied van technische ontwikkelingen werd daarmee open
gelegd.
Op de volgende bladzijden wordt de historie en de ontwikkeling van de
draadloze overdracht, zoals die tussen Nederland en het voormalig
Nederlands Oost Indië tot stand kwam, beschreven.
Veel is er gepubliceerd en geschreven over de radiotechniek en de
steeds verdergaande ontwikkelingen, die zich grotendeels tussen de
twee wereldoorlogen heeft voltrokken.
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Het eerste uur.
Omstreeks de eeuwwisseling werden hier in Nederland de eerste draadloze-proeven
genomen; dit gebeurde tussen Hoek van Holland en het lichtschip "Maas".
De zender van Scheveningen-haven kwam in 1904 in de lucht voor het uitwisselen
van telegrammen met schepen op zee. Het beheer en onderhoud was in handen
van de heer H. J. Nierstrasz, een pionier van het eerste uur der draad
loze telegrafie, waar Ruhmkorf klossen, glijspoelen en coherers al vonkend
en kloppend de verbindingen tot stand brachten.
Reeds eerder in februari 1904 verzond de heer A. Weiss te Amsterdam, die
blijkbaar als agent van Marconi de stations voor het verkeer met Engeland wat
lucratiever wilde maken, een circulaire aan een groot aantal firma's, waarin
hij schreef:
"Hierbij heb ik de eer U te berichten, dat ik een draadloze verbinding tot
stand heb gebracht met het overseinen van berichten direct van Amsterdam
naar een station aan de Engelse kust, vanwaar deze doorgezonden zullen worden
door geheel Engeland. De berichten zullen in ontvangst worden genomen in
kamer 28 in het Beursgebouw te Amsterdam en aan het afzendstation aan de
Overtoom, telefoon nummer 3324".
Dat sloeg in als een bom, de Telegraafwet werd aangevuld met radio. De vaak
kolommenlange berichten van de Londense correspondent bleven in het Handels
blad verschijnen.
In Nederland leverde het voor het Handelsblad werkende station aan de
Overtoom te Amsterdam de aanleiding tot ontdekking. Begin 1908
kwam iemand van het Handelsblad vertellen dat een jongeman, die
woonde aan de van Lennepkade, thuis de telegrammen voor dat blad
opving. Indien men de Handelsbladdienst in die dagen als piraterij
tegenover de Rijkstelegraaf wilde beschouwen, dan werd hier de
ene piraat gesnapt door de andere. De amateur aan de van
Lennepkade, de heer A. Bech jr., vermoedelijk de eerste radio
amateur in Nederland, was er al een behoorlijke tijd mee bezig
geweest. Zijn installatie had reeds een ontwikkelingsgeschiedenis.
Zijn ontdekking had ook gevolgen.
De Amsterdamse amateur, die in 1908 de Handelsbladzender "ontdekte",
constateerde dat afstemmiddelen overbodig waren met zo'n knalvonkzender in de omgeving.
Dat die eerste amateur de berichten uit Engeland nooit heeft ontvangen
staat vast. En zelfs het station Scheveningen-haven niet.
Scholieren die in het Handelsblad het verhaal over de eerstgenoemde
amateur hadden gelezen, zochten het Waterloo-plein af bij de handelaren.
Stalen naalden, oude huistelefoons en blokjes kool, die een coherer
vervingen, gaven ontvangst. Naast de vertrokken Overtoomzender viel
er weinig te horen. Om signalen te hebben en ontvangers te beproeven,
werd al gauw het initiatief genomen om zelf uit te gaan zenden.
Vonkinductortjes leverde het Waterloo-plein eveneens.
Zo kwamen VO en BK als eerste clandestiene zenders in de lucht.
3
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Het weekblad Panorama is wel het eerste tijdschrift in Nederland geweest
dat aan het grote publiek de simpele hulpmiddelen onthulde, waarmee
onbevoegde particulieren enige radiosport bedreven. In het nummer van
17 december 1913, eerste jaargang, publiceerde dit weekblad een uit
voerig geïllustreerd artikel erover. Op de plaatjes spelen sigarenkistjes
als toestelkasten en stukken rondhout als spoelvormen een spectaculaire
rol. De veelheid der afbeeldingen laat overigens een langdurige ont
wikkeling zien.
In de Vereniging voor Weer- en Sterrekunde te 's-Gravenhage had VO,
wiens naam in de radio al eerder genoemd is, na een lezing over sterrekundige tijdsbepaling iets verteld over de mogelijkheid van de ontvangst
van de precisietijdseinen van de Eiffeltoren. In januari 1913 zorgde hij
naar aanleiding hiervan voor een demonstratie voor een paar belangstellenden.
De politie waarvoor VO na vroegere ervaringen een hartgrondig respect
had gekregen moest men volgens hem bij zulke experimenten liever niet
prikkelen met het gebruik van al te lange antennedraden. Het telegraafmonopolie van Vadertje Staat kon in vrijheid enkel overtreden worden
als het in het geheim gebeurde. Als nette burgers vonden de zich nu tot
een groepje vormende amateurs dit toch maar onbevredigend. Zo vernamen
zij uit het Franse boekje van dr. Pierre Corret dat een uittreksel was uit
de artikelen van de heer J. Oorver in "Cosmos" van oktober en november
1912 "Rèception è domicile des signaux horaires". Tevens probeerden zij
zich te informeren over de wettelijke positie in andere landen, en kwamen
erachter dat in Amerika een staatstelegraafmonopolie geheel onbekend was.
Hoe de vrijheid in Nederland werd bevochten komt nu spoedig aan de orde.
Maar er moet op gewezen worden, dat de wet in ons land niet de enige
drempel vormde, waarover toen een amateur kon vallen. De beste manier
om een afstembaar toestel te maken, was destijds gelegen in de constructie
van een spoel met glij-contacten. En daarvoor was koperdraad zeer gezocht.
Het horlogemakertoestel van Huth gaf er een goed voorbeeld van. Maar de
Nederlandse handel in installatiematerialen was al even scheutig met de
levering van dit artikel, als de groothandel in horlogemakers onderdelen, die
eveneens moeilijk verkrijgbaar waren. Intussen stapte men van de sleepraddetector af. Want Wollastondraad was wel verkrijgbaar in de instrumenten
handel. Kristallen voor detectie waren in geheel Nederland niet te koop.
Maar uit Engeland kreeg men ze gemakkelijk voor een paar shilling, grote
stukken waarmee iemand zijn leven lang mee toe kon.

5

De radio-schrijver J. Corver.
Johannes Corver werd op 12 juli 1878 te Amsterdam geboren, koos als
beroep de journalistiek en was aanvankelijk hoofdredacteur van de
Leeuwarder Courant, hoofd van de stenografen der Tweede-Kamer en
secretaris van het A. V. R. O. bestuur.
Zijn grote liefhebberij ging uit naar de sterrekunde, maar vanwege de
toen al zeer nauwkeurig uitgezonden tijdseinen kwam Corver in aanraking
met -radio- en radio werd zijn grote interesse. In 1915 verscheen zijn
eerste boekje getiteld: "Het draadloos ontvang-station voor den amateur",
als eerste Nederlandse publicatie op radio-technisch gebied.
Tevens trad Corver op als commissielid van Nederlands eerste radiofabrikant Idzerda, met wie hij samenwerkte*), bij de afname van radioinstallaties in 1915 voor militaire doeleinden.
Het bleef niet alleen bij het eerste, zojuist genoemde boekje want in
1920 verscheen "Het draadloos zendstation" gevolgd in 1922 door
"Het draadloos amateur-station".
Deze boekenserie is gedurende de twintiger en dertiger jaren uit
gegroeid tot een standaardwerk.
Het was vooral zijn heldere betoogtrant en experimentele technische
vaardigheid alsmede een uitstekende theoretische kennis, die hij als
radio-schrijver bezat.
Bekend Is dat Corver in 1929 de eerste televisie-uitzendingen uit
Engeland ontving.
Corver was mede-oprichter en secretaris van de Nederlandse Vereniging
voor Radio-telegrafie en was redacteur van Radio-Nieuws dat verscheen
van 1918 t/m 1935 en van Radio-Express van 1923 t/m 1948. Tevens was
hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Radioamateurisme van 1930 t/m 1934.
Zijn laatste publicaties verschenen in 1956 in Radio-Bulletin, ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van dit blad, getiteld:
,fHoe het begin van de radio is geweest".
Op 3 februari 1956 overleed hij op 77 jarige leeftijd te Hilversum.

*) Zie advertentie in Radio-Nieuws van 1 november 1918.
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J. Oorver
1878 - 1956
Oorver behoorde tot de amateurs vanaf het prille begin. Zijn stap
naar minister Lely is van groot belang geweest voor het radioamateurisme in Nederland, i.v.m. het uitgevaardigde luisterverbod. In 1915 verscheen zijn eerste boekje, "Het draadloos
ontvangstation". Hij was redacteur van Radio-Nieuws en Radio
Express van 1918 tot 1947. Naast zijn redacteurschap was hij
een vaardig amateur. De boekenserie "Het draadloos amateurstation" getuigde hiervan. Hij was ook mede-oprichter en secre
taris van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie.
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De oorlogstoestand heeft zich in de wereld der draadlooze amateurs,
zoowel bij ons, als in andere, actief aan den oorlog deelnemende
landen, in hevige mate doen gevoelen.
Voor den Nederlandsche amateur wordt de wettelijke toestand beheerscht
door het Kon. Besl. van 5 Aug. 1914 (Staatsblad 181), dat in den vorm
van een tijdelijk absoluut verbod is gegoten.
Het luidt:
"Aangezien het belang van 's lands verdediging zulks vordert, wordt,
te rekenen van heden, het gebruik binnen het Rijk van installatiën
voor draadlooze telegrafie zoowel te land als op de particuliere
schepen tot nader order verboden.
"Bestaande ontvanginrichtingen moeten zoodanig worden voorzien,
dat overtreding van het verbod niet mogelijk is.
"Toezicht op de uitvoering van het bovenstaande zal worden uitgeoefend
door het militair gezag, alsook door den technischen dienst van de
Rijkstelegraaf".
Uit:
"Het Draadloos Ontvangstation voor den Amateur",
door J. Corver. 1915

Een rechtsgrond is iets, dat elke bestaande wet altijd op u vóór heeft.
Voor elke bestaande wet is bij het maken ervan eenmaal een rechts
grond gevonden. Die is er dus. Maar voor het bepleiten van een ver
andering moet u een nieuwe rechtsgrond bedenken. Dat valt niet mee!
Dat de Staat gelijk heeft, als hij wil beletten, dat enig telegraaf verkeer
wordt gestoord en dat telegrammen afgeluisterd worden door mensen
voor wie ze niet bestemd zijn, spreekt zo van zelf, dat het verlangen
naar een recht om daarop inbreuk te mogen maken, op het eerste
gezicht onverdedigbaar lijkt. In die positie stond de radio-amateur van
1913.
Gezamelijk met Dr. van Gulik, de Haagse afdeling der Ned. Ver. voor
Weer en Sterrekunde, alsmede de heer Lugard als vertegenwoordiger
van de ANWB, werd door het groepje amateurs, dat zich had gevormd,
te 's-Gravenhage een vergadering belegd, waar besloten werd tot het
oefenen van aandrang bij de Minister van Waterstaat om radio-ontvangst
door particulieren vrij te geven.
Minister Lely, de grote man van het plan tot het leggen van de Afsluit
dijk in de Zuiderzee, voerde in 1913 het bewind over het departement
van Waterstaat. Aan zijn breedheid van opvatting hadden de Nederlandse
radio-amateurs het te danken dat begin 1914 een regeling werd ingevoerd,
waarbij op aanvrage gratis een officiële vergunning werd verstrekt tot
het bezitten en gebruiken van een radio-ontvangsttoestel.
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Leve de vrijheid ! Toen na enkele maanden ongeveer 400 vergunningen
waren aangevraagd en verleend, werd op initiatief van Minister Lely
zelfs een grote stap verder gedaan, door de uitvaardiging van het
Koninklijk Besluit van 11 juli 1914, dat de ontvangst geheel vrij gaf,
zonder dat men een vergunning behoefde te vragen.
Een korte vreugde is dat geweest, want eind augustus 1914 brak de
Wereldoorlog I uit; het Ministerie van Oorlog nam ten aanzien van de
radio het heft in handen en vaardigde op 5 september 1914 kortweg
een algeheel verbod uit voor particulieren.
De gevolgen waren voor sommigen persoonlijk onaangenaam, omdat
men hier en daar de zelf geknutselde "apparaten" liet inleveren.
Het waren gelukkig in Wereldoorlog I geen Duitse maar heel gemoe
delijke Nederlandse militairen, die het toezicht hielden op de inlevering.
Alleen
van de toen "in bewaring" genomen spullen heeft nagenoeg
niemand iets teruggezien.
De gevolgen hiervan hebben de radioliefhebberij allerminst kunnen doden.
Intussen zullen wij, alvorens verder te gaan wel nog iets vertellen over
de wijze waarop Minister Lely in 1912 ten gunste van het amateurisme
was "bewerkt".
De gewone audiëntiedag van een minister is de dag waarop de deuren
van het kabinet openstaan voor ieder die een redelijk onderwerp kan
opgeven waarover hij iets heeft te verzoeken.
Zo was dan in 1913 een eenzaam amateur geheel op eigen houtje bij
minister Lely binnengelaten, nadat hij als onderwerp voor de audiëntie
had opgegeven: het vrij laten van radio ontvangst.
"Excellentie", sprak de amateur, "het is duidelijk, dat het grootste
bezwaar zal zijn gelegen in de mogelijkheid, dat telegrammen door
anderen worden afgeluisterd; dat zal dan speciaal gelden voor telegrammen
van Scheveningen Haven. Mag ik dan hier in uw eigen kamer aantonen,
dat zonder enige voorbereiding nu op ditzelfde moment, elk woord dat
PCH seint, kan worden opgenomen met hulpmiddelen, die ik in mijn zak
heb en waarvan het bezit mij door niemand zal worden verboden?".
De demonstratie werd door de minister,die dit vermakelijk en interessant
begon te vinden, welwillend toegestaan. Er kwamen een paar snoertjes
met klemmen te voorschijn, 'n kristaldetector van Huth en een telefoonschelp. Zijne Excellentie verleende medewerking door PCH op te bellen
met verzoek om enige woorden tekst te seinen en vijf minuten later
stond die tekst op een vel papier dat op de ministerstafel lag. De heer
Lely barstte in lachen uit. "Ik ben geen jurist", zei hij, "en misschien
dat de reden, dat ik het aanvoel als absurd, dat de wetgever iets wil
verbieden, dat door technische oorzaak niet is te beletten en niet te
controleren".
Maar.... zo vervolgde hij, door mijn ambtenaren is mij nooit verteld,
dat deze mogelijkheid bestond. De Directeur Generaal der P.T.T. zal
het zelf ook eerlijk niet geweten hebben. Kunt u dit niet eens aan hem
gaan vertellen, voor mijn part in het bijzijn van zijn gehele juridische
en technische staf?"
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Nadat de opmerking was gemaakt, dat het veel gemakkelijker was, de
minister van Waterstaat te benaderen dan het Hoofdbestuur van de P. T. T.
te mobiliseren voor zulk een wissewasje, nam de minister op zich, dit
persoonlijk te arrangeren.
En het gebeurde!
Jhr. Alting van Geusau, presideerde, bijgestaan door Ir. Colette,
hoofdingenieur directeur der Telegrafie, Mr. van Royen en anderen.
De demonstratie behoefde niet herhaald te worden, want dat deel geloofde
men wel, maar onze amateur werd in een tamelijk fel debat gewikkeld
toen hij poogde het juridische anarchisme van de minister opgeld te
laten doen en hij de stelling verkondigde, dat wanneer de P. T. T. behoefte
had aan geheimhouding van berichten, daarvoor maar technische hulp
middelen in het zendsysteem moesten worden aangewend.
Het resultaat was echter, zoals wij al eerder mededeelden, heel gunstig
voor de zaak van de amateurs. Enerzijds werd door insiders beweerd,
dat de heer Alting van Geusau zich er in verkneukelde, dat enige van
zijn ambtenaren met wie hij in deze loopbaan nooit zo heel goed kon óp
schieten, een spiegelgevecht moesten leveren in een strijdperk, waar
hun voet geen al te vaste bodem vond. Maar anderzijds was belangrijker,
dat de minister, toen hij na de demonstratie in zijn kabinet was thuis
gekomen in zijn gezin, tot zijn jongste zoon had gezegd: Jongen ik heb je
altijd moeten verbieden, aan radio te gaan doen: maar nu is er iemand
bij mij geweest, die mij misschien in staat stelt, daarin spoedig veran
dering te brengen.
De radio bacil was tot in huize Lely doorgedrongen.
"Maak het zelf" was voor de radio-amateurs van 1914 niet slechts een
aanmoedigende leuze, het was een eenvoudige wet der noodzakelijkheid.
Aangezien de belangstelling der luisteraars meer gericht was op de op
zeer lange golflengten van 6000 en 8000 meter uitgezonden buitenlandse
persberichten dan op het 600 meter scheepsverkeer, ging het erbij de
constructie van ontvangtoestellen meestal om, grote glijspoelen
te gebruiken, die met de altijd betrekkelijke kleine amateur-antenne
afstemming op zo lang mogelijke golven konden leveren.
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Gelet op da Telegraaf- en Telefoonwot 1904 (Staatsblad Do 7),
aloraede op het Xonlnklyk bed. uit van 6 Kaart 1906 (Staatsblad Ho 90);
Gesien het advies van den Directeur-Cenoroel der Poatoryen en
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Telegrafie dd.22 Juni 1914,bo 10001;
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den aanleg on het gebruik van oone lnntallotlo op en ln het paroeel
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Predorlk nendrlkloan 160 te 'o Oravenhege. aloaede voor het gebruik
vnn eeno draagbare Inctullotle, ook bulten genoemd perceel, belde en- ■
kei ropohikt tot hot ontvangen van radlotelegrofl&oho seinen;
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Ceoft adreosr.nt te kennon, dat er bedoor bostnat hora to rrnchtl- '
gen tot hot In gebruik hebben eener. Inrichting tot uiteending van
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radlotelegroflocho seinen.
'o Gravenhoge,£6 Juni 1914.
Voor den Minister
De Socretorla-Cenersal.

Aon
adrooonnt.

Corver's luistervergunning van 26 Juni 1914.
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De vervaardiging van een glijspoel ontvanger, had heel wat om handen.
Denktueen kartonnen koker van 8 cm. diameter en 70 cm lengte, die
uit de hand werd bewikkeld met 840 windingen geëmailleerd koperdraad
van 0.7 mm.
Stevig genoeg en volkomen aaneengesloten bewikkeld om er goed schuivende
glijcontacten over te kunnen bewegen. Zo'n werkstuk moest in één ruk,
zonder onderbreking worden volbracht, anders schoot een deel van de
draad weer los!
Zilverpapier was een zuinig opgespaard en weer glad gestreken materiaal
om er onder tussenlegging van blaadjes calqueer-papier, vaste condensa
toren in verschillende capaciteitswaarden van te maken, vaak met een
schakelaartje, in trappen regelbaar.
Clubverband tussen de eerste amateurs ontstond hoofdzakelijk door
de behoefte van ieder die wat aan radio wilde doen om een zekere
vaardigheid te verwerven in het opnemen van Morse-tekens op het
gehoor. Er werd niets uitgezonden in verstaanbare taal, uitsluitend
Morse tekens, en om dit te beluisteren en te begrijpen moest men
de code wel beheersen.
Een opvallend verschijnsel, dat zich daarbij voordeed, was dat de
meest technisch geihteresseerden vrij onverschillig waren gezien
de vraag wèt ze eigenlijk hoorden, zoals ook hun belangstelling
voor een toestel weer afnam, zodra bleek dat het ’t "deed". Dan werd
gelijk weer iets nieuws uitgebroed.
De sounderclub, die beurtelings bij de leden aan huis kwam vormde
een serieus gezelschap. Daarin zaten L.A. Bakhuis, referendaris
van het Ministerie van Koloniën, T. E.W. van Dompseler, oud zee
officier, F. A. Koch, architect, O.P. Koch, tandarts van H. M. de
Koningin. Allen waren gemiddeld over de vijftig, de instructeur
die "sein" gaf aan deze prominente Hagenaars was een Fries, en
tevens de jongste, daar kwam nog bij dat hij radio als "beroep"
had gekozen!
Morse oefeningen vond van Dompseler eigenlijk maar taai en zenuw
slopend. Die gooide vaak zijn potlood weg, in wanhoop als hij van
het voorgeseinde niets wist te maken.
Een vlugge leerling werd van Dompseler echter plotseling nadat
in 1914 de oorlog was uitgebroken, en de radio verboden was
geworden, maar elke avond werd er met belangstelling naar de
legerberichten geluisterd. Dat leidde tot bijna huiselijk ongenoegen.
"Emi", zei mevrouw van Dompseler tegen haar man, "Het is
eenvoudig een schandaal, dat jij als oud-zeeofficier het radioverbod
overtreedt. Als jouw minister zegt dat je iets niet mag doen, dan
moet jij de eerste zijn om het goede voorbeeld van gehoorzaamheid
te geven". Het ontbreken van het goede voorbeeld zal wel de oorzaak
geweest zijn, dat ze clandestien allemaal ondeugende jongens bleven.
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Een militaire opdracht aan Idzerda werd langs een omweg de oorzaak
waardoor de Stichting der Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie
tot stand kwam.
Kapitein Kniphorst gevoelde voor zijn Militaire Radiocontrole Dienst
behoefte aan de plaatsing van enige richtingzoekerstations, die buiten
landse zenders en eventuele clandestiene binnenlandse piraten konden
peilen. Idzerda kreeg de opdracht en besloot na enig overleg met de
vriendenclub, dat het in 1907 gepubliceerde systeem Bellini-Tosi wel
aan de eisen zou voldoen.
Een feestelijke avond werd dat. In de M.R.C. dienst kwam na de
kapitein eerst een hele tijd niets en daarna, vóór de erbij betrokken
minderen, de dikke sergeant Veder, die in het burgerleven directeur
was van een bank te Rotterdam en als dienstplichtige in zijn eigen
huis bij echtgenote en kinderen was ingekwartierd, tevens als beheerder
van het door hem aan de dienst ter beschikking gestelde, door hemzelf
als amateur ingerichte, complete radiostation in zijn studeerkamer.
De heer Veder was gastheer voor de commissie, die hij voor de afname plechtigheid een intiem diner aanbood.
De auto bracht de heer Veder en de commissie naar het richting
zoekerstation en de apparatuur kon alle kritiek schitterend weer
staan. De afname kwam dan ook tot aller tevredenheid tot stand;
de enige die op deze avond een slechte beurt maakte, was éón der
soldaten, die hier had behoren te zitten om waarnemingen te doen,
maar elders een meer "geestrijke” omgeving had opgezocht en
daarom zijn rapport al enige uren van te voren had ingevuld met
gefantaseerde peilingen, die over het algemeen op intelligente
schattingen bleken te berusten. De "duw" die hij kreeg, zal hem
nog lang geheugd hebben.

Ontvangst-toestel omstreeks 1915.
Volgens een ontwerp van T.E.W. van Dompseler, dit toestel was
inductief gekoppeld, voorzien van een voorschakelspoel en tevens
uitgerust met een lang en kort schakelaar. Superieur was echter
de oplossing van het probleem der dode einden van de afstemspoel,
deze waren uitschakelbaar d. m.v. van de rechtse knop op de af
stemspoel.
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Bij het napraatje aan tafel bleek de heer Veder zeer geihteresseerd
te zijn in het leggen van een band met leden van het Haagse amateurclubje om eens de mogelijkheid der oprichting te overwegen van een
landelijke vereniging. Daarvoor bood hij zijn studeerkamer radio
station als plaats van samenkomst aan.
Voorjaar 1916 kwamen dan ook de heren Ir. A.H. de Voogt,
Dr. D. P. Koch, F.A. Koch en J. Corver bij de heer Veder tezamen
aan een grote tafel met witte papieren en nieuw gepunte potloden.
De papieren bleven na een uurtje nog schoon, maar de afspraak werd
gemaakt, dat er een vereniging moest komen waarvoor naast amateurs
zoveel mogelijk ook wetenschappelijke figuren en vakmensen geihteres
seerd moesten worden. De aanwezigen zouden ieder in hun omgeving
al vast in aanmerking komende personen polsen over dit plan. De offi
ciële stichting van de N. V. V. R., onder voorzitterschap van de heer
A. Veder, kwam op 19 maart 1916 tot stand.
De N. V.V.R. telde onder haar eerste leden Prof. Ir. C. L. van der Bilt,
prof. A. J. Mulder, Dr. Ir. Koomans, Dr. G. van Dijk, Dr. A.H.
Borgesius, Dr. D. van Gulik, L.A. Bakhuis, H.J. Nierstrasz,
A. J. Spanjaard, Ir. M. Polak en zij die al genoemd zijn in dit verhaal.
Op het randje tussen recht en misdaad is het radio-amateurisme geboren,
maar de serieuze beoefenaren hebben altijd hun best gedaan zich een
plaatsje aan de goede- en veilige- kant van de wet te veroveren. De in
1916, dus tijdens het oorlogsverbod, opgerichte N. V. V R. was een
serieuze vereniging onder een van alle misdaad afkerige voorzitter.
Zij is daarom later door minder rechtzinnige groepen wel eens als de
,rhoge-hoeden-vereniging" betiteld.
Het eerste, wat de vereniging zich tot taak stelde, was een actie om
opheffing van het luisterverbod te krijgen, dat in een "bekendmaking"
van de Minister van Oorlog van 5 Augustus 1914 was uitgevaardigd.
Er waren al enige voorwaardelijke veroordelingen van amateurs uit
gesproken door de Haagse rechtbank. Toen kwam er een vervolging
tegen een ambtenaar van P.T. T., die door een collega "erbij gelapt"
was. In dit geval werd Mr. A. Mesritz te 's-Gravenhage bereid
gevonden, als verdediger op te treden.
Tot voor de Hoge Raad werd deze zaak bevochten; de verdediger
betoogde, dat het departement van Oorlog het verbod op zulk een
"Jan-boerenfluitjes-manier" had opgesteld en bekend gemaakt,
dat het niet als rechtsgeldig viel aan te merken en het Openbaar
Ministerie bij de Hoge Raad eiste dan ook ontslag van rechtsvervolging.
De Hoge Raad besliste echter, dat een verbod van de minister van
Oorlog in de bestaande ernstige omstandigheden opgevolgd diende te
worden en sprak een - weliswaar voorwaardelijke - veroordeling uit.
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De amateur vereniging had intussen in een uitvoerig adres, ook voor het
geval dat de Hoge Raad het verbod inderdaad ongeldig zou hebben ver
klaard, aan de Minister van Oorlog de hand gereikt met een voorstel
voor een bepaling, waardoor bonafide luisteraars niet gehinderd zouden
worden en toch goede controle, vooral op clandestiene zenders mogelijk
werd.
Het voorstel der N. V. V. R. werd bijna letterlijk door het departement van
Oorlog overgenomen en ofschoon de Hoge Raad bij arrest van 14 Mei 1917
zij het wel de oorspronkelijke "bekendmaking" rechtsgeldig had verklaard,
vaardigde het ministerie van Oorlog op 12 September 1917 de nieuwe
bepaling uit, die als opheffing van het luisterverbod met vreugde en
voldoening werd begroet !

Glijspoelontvanger 1918.
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De vrije radio ontvangst, die de Ned. Vereniging voor Radiotelegrafie
in September 1917, nog tijdens de "eerste wereldoorlog" - waarin
Nederland zijn neutraliteit had mogen bewaren - voor onze amateurs
had weten te herkrijgen, was een belangrijk succes voor de jonge ver
eniging. En toch werd daarmede een kiem gelegd voor een later aan
de dag komende tegenstelling tussen ontvang-amateurs en zend-amateurs.
"Opgeofferd tegenover de regeringsinstanties", achtten sommigen de
aanspraken op een plaats onder de zon voor het zenden door amateurs.
Uit tactvolle diplomatie had het bestuur zich tegenover de overheid op
het standpunt geplaatst, dat een zendverbod in oorlogstijd moest worden
aanvaard. De amateur-zenderij had trouwens ook voor 1914 geen enkel
erkend recht van bestaan gehad.
Onbillijk was stellig elk verwijt hieromtrent aan de N. V.v. R., want
die had zelfs gedaan gekregen dat - al bleef het gebruik verboden - het
in bezit hebben van onderdelen van zenders beneden de 30 Watt, zonder
speciale vergunning werd toegelaten. Alleen voor onderdelen voor
grotere vermogens moest een officiële vergunning getoond worden.
Dat was gunstiger dan men ooit had gehad !
Welke geheimen men ooit gevreesd had, dat door de luisterende amateurs
aan het licht gekomen konden zijn, is volkomen onduidelijk. Men hoorde
Eiffeltoren FL, Poldhu MPD, NauenPOZ, Lyon YN, Coltano ICI,
Wenen FML., Boedapest HB, e.v. a. alle met leger en persberichten, die
later in de kranten voluit verschenen. En dan Scheveningen-Haven PCH
en Den Helder PCB.
Verraad en ongelukken zijn van de vrijheid om daarnaar te luisteren, niet
gekomen. Hun Morse telegrammen op vaste uren, werden alle gegeven
in leesbare open tekst, met uitzondering van Cleethorpes, dat veel in
code werkte. Nee staatsgeheimen zijn er niet aan het licht gekomen, tijdens
de herstelde luistervrijheid. Er was maar één ding dat wat vreemd aandeed.
Niet in code, dus in open taal zoals de meeste andere genoemde zenders,
gaf ons marinestation te Den Helder elke avond om 8 uur de volledige
dislocatie van alle Nederlandse oorlogsbodems, die de Zuid-Hollandse
en Zeeuwse zee-gaten moesten bewaken.
Ergernis gaf dat aan van Dompseler, toen hij dit hoorde. Hij was oudzeeofficier, zoals eerder is vermeld. Zelf had hij het niet opgevangen,
want PCB werkte toen op een extreem korte golflengte van 400 meter,
en van Dompseler’s toestel ging "zo laag" niet. Maar toen hij het vernam
stond hij op het punt, de minister van Marine daarover te gaan inter
pelleren. Gelukkig heeft hij dat niet gedaan, zodat niemand een "duw"
kreeg zelfs de luistervrijheid niet.
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Vragenrubriek.
H. B. to H. — Om op eon kleine
Er mogo op gewezen worden, dat
antenne golven van 12.000 meter to men een condonsator in do antenne kan
halen, zyn grooto spoelen noodig. Draad plaatson en een anderen veranderlijken
van 0.8 mM. is daarvoor nel bruikbaar, condonsator parallel over do goheelo
al geeft ’t nogal nat weerstand, zoodat spoel. Dit vergemakkelijkt do afstomeen lampdetcctor • minder- gemakkolijk mingon.
genereert en zwaardere terugkoppeling
noodig wordt. Een bruikbaar schema
J. T. to G. — Hot loagfrcqucntsohema
is o. a. juist in dit nummer opgenomen fig. 49 Draad). Ontv. Station 24* druk
in het artikel van P. E. L. Dit is ook (fig. 50 8“ druk) is niet geschikt voor
goed voor Mn lamp. Aangezien do sta ontvangst van ongedempto stations.
tions met zeor lange golven allo onge Dat is het wel wanneer men als detector
dempt werken, is eon terugkoppeling een lamp mot terugkoppeling gebruikt.
beslist noodig. Daardoor tooh krijgt men Het genoreeron cener lamp constateert
do lamp aan het genoreeron. Die terug men door aanraking van een knop der
koppeling kan een variometcr wezen sec. spoel of van den sec. condensator
óf een stol sohuifspoolon. Do laatste met don vingor. Bij goncrcoren geeft
zijn gomakkelijker te maken en — als dit een klokkend geluid. — Het is mogedo terugkoppeling to klein blijkt, ge- lijk, bij een raamontvanger detector en
raakkolijkcr to vorgrooten. Het schema laagfrequentvorstcrker op Mn accu en
van P. E. L. volgende, kunt unemen: tevens op één hoogspanniogbattorjj te
primaire 40 oM. lang, 15 cM. dik; spoel laten werken, als men een inductieve
I. 15 cil. lang, 12 cM. dik; IL 80 oM.
*/■
lang, 12 dik; III. bovenste 15 lang,
-re
12 dik; III. ondorsto 15 lang, 15 dik «f [ I* '' "
SUL
(UI bovenste schuift hior in). Alles bij J ^ "* <■
draad van 0.3 m.M.
*
------ *r~
P. N. L. to W. — Aangozion door
nieuwo leden telkens nog wordtgevraagd
naar het s.g. Augustusschcma, drukken
wij hier dat schema nog ccns af.

Sx
_j f *—
(tiuj*.

r.

‘

terugkoppeling gebruikt on de schake
ling van don laagfrequontverstorkor
daarvoor in orde is gebracht. Het
schema is hier bij gevoegd — De storingvrjjheid van een raamontvanger is
altijd zoor goed, maar nagenoeg gelijke
golven uit dezelfde richting storen elkaar
natuurlijk toch wél. — Wat geluidsterkte
betroft staat.eon kleine antenne boven
een raamontvanger.
G. H. to M. on eenigo anderen. —
.Hot Draadloos Ontvangstation voor
den Amateur", 84* druk is vorsohenen,
thans bij Sjjthoff te Leiden.

„Augustus schema".

Zij die problemen hadden met ontvangst of toestelbouw,
konden terecht bij de redactie van Radio-Nieuws en
kregen een antwoord via de vragenrubriek, die eveneens
door Corver werd behandeld.
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Idzerda en de radiotechniek.
H. H. S. £ Steringa Idzerda werd in 1885 te Weidum (Fr.) geboren, als telg
uit enkele generaties van plattelandsartsen. Hij studeerde te Bingen (Dld)
en vestigde zich omstreeks 1913 te 's-Gravenhage als adviseur der electrotechniek. Daar kwam Idzerda al spoedig in aanraking met enkele Haagse
amateurs en vanaf dat moment stamt ook de afkorting I. D. Z., die na 1914
bekendheid genoot als zijn "handelsmerk". Een belangrijk lid van de club
was hij zonder twijfel, want hij beweerde te kunnen "voorseinen"!
Wie in die dagen aan het draadloos deed moest de kunst van het telegra
feren beheersen. Alle leden van de club waren gemiddeld over de vijftig,
waarvan IDZ de jongste was.
Idzerda zag in radio iets commercieels, en bij het uitbreken van de
eerste Wereldoorlog ontdekte men in het Departement te ' s-Gravenhage
dat het leger op dit nieuwe gebied niets bezat.
Idzerda's Technisch Bureau Wireless mocht nauwelijks de naam van
industrie dragen. Geboren als het ware in het amateuristische kamp,
kreeg hij nu een kans.
Bellini Tosi waaraan later ook de naam van Marconi was verbonden
zou wel aan de eisen voldoen. De plaatsing van de eerste richtingzoekers.
"Ergens in Nederland" zoals geheimzinnig werd aangeduid, was vlak bij
Rotterdam. Voor de officiële afname door de dienst had de heer Kniphorst een commissie gevormd, en Idzerda kreeg het recht om ook iemand
aan te wijzen. En dat was J. Corver .
Klanten onder de leden van de club behoefde Idzerda niet te zoeken, die
maakten alles zelf en waren niet van plan vijf gulden te betalen voor
een blokcondensator, maar dat verbrak de goede verstandhouding in de
club niet. Naar de ene kant viel er weleens een stukje materiaal af, en
aan de andere zijde waren de gesprekken rijk aan theoretische gedachten
wisselingen, en constructieve ideeën.
De sleepraddetector werd praktisch niet toegepast, wel het loodglans,
dat samen met een grote glijspoel, die op een plank gemonteerd was,
de ontvanger voorstelde. De periode tussen 1914 en 1918 wordt nog
vaak het "kristallen" tijdperk genoemd.
Met het aanbreken van 1918 verschijnt ook het maandblad Radio Nieuws
van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie, onder redactie van
J. Corver, Idzerda's Technisch Bureau Wireless veranderde in
Nederlandse Radio Industrie.
In maart 1918, dus nog tijdens de eerste Wereldoorlog, was in de Haagse
Dierentuin de eerste Nederlandse radiotentoonstelling. Deze was
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie en
voorbereid door de vooruitstrevende voorzitter de heer A. Veder.
Het was een tentoonstelling met 55 inzendingen van amateurs, 5 van
militaire en rijksdiensten en 16 van industriële ondernemingen. Zij
gaf alles wat de radio toen kon laten horen en zien.
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Hanso Henricus Schotanus a Steringa Idzerda
1885 - 1944
Idzerda was Nederlands eerste radiofabrikant vanaf april 1914
tot mei 1935. Hij demonstreerde met Philips op 24 februari 1919
de eerste radiotelefonieproeven en kondigde op 5 november 1919
de draadloze concerten aan, waaruit later zijn pionierschap bleek.
Idzerda heeft tevens een belangrijk aandeel gehad in de komst en
ontwikkeling van de electronenbuizen.
In 1935 wendde hij zich geheel van zijn radiobedrijf af; de geringe
erkenning van zijn pioniersarbeid heeft hierbij een grote rol
gespeeld. Op 3 november 1944 werd hij door de Duitse bezetter
standrechtelijk gefusilleerd.
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Het opzienbarende nieuwtje echter bracht het tot dusver onbekende
Electro-technisch Bureau L. Bal te Breda, n.1. de Bal lamp voor
het publiek voor de prijs van ƒ 10,— en daarmee uitgeruste toestellen
met terugkoppeling.
De Bal lampen waren met een sfeer van geheimzinnigheid omgeven.
Het glas was gematteerd, zodat men het inwendige niet kon zien.
De uitvoering was van eenvoudige constructie en was uit gloeilamponderdelen samengesteld. Het vacuum was laag, ze waren afkomstig
uit de lampenfabriek Pope te Venlo.
Idzerda die bij de lampenfabriek "Holland" te Utrecht niet terecht
kon vanwege het militaire geheim wist maar al te goed dat zijn radiobedrijf eveneens "lampen" moest "ondergaan". Nu wendde hij zich
tot Philips.
Philips zag er weinig in. Toen I D Z, in een bespreking erover, zich
uitliet, dat hij wel een duizendtal radiolampjes per jaar zou kunnen
afnemen, werd hij min of meer uitgelachen door de mensen die toen
de zakelijke beslissing hadden te nemen. Orders van zo'n klein aantal,
kon men niet in overweging nemen. Philips was als fabriek van gloei
lampen te groot voor zulke kleine zaken.

de "Torpedo"
Een toestel van de
Nederlandse RadioIndustrie uit 1919.
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Het Natuurkundig Laboratorium van Philips, dat in 1914 was op
gericht door benoeming van Dr. G. Holst en diens medewerker
Ir. E. Oosterhuis zag de zaak anders. Wat minder zakelijk en
daardoor wat ruimer voor Idzerda. Wat dat voor de toekomstige
ontwikkeling van Philips heeft betekend, kan men nu pas goed
onderkennen.
Dr. Holst en Ir. Oosterhuis brachten een bezoek aan Idzerda's
Nederlandse Radio Industrie, toen nog gevestigd op de bovenver
dieping in de van Hovestraat 105 te 's-Gravenhage. Daar werd de
grondslag gelegd voor "de vinger in de radio-pap" van Philips.
Op 1 april 1918 verscheen in het maandblad Radio-Nieuws behalve
een advertentie omtrent de Bal lampdetector, een regeltje onder
Idzerda's advertentie, waarin de "Philips-Ideezet" lamp werd aangekondigd & ƒ 12,50. "Onze speciale gloeilampdetector en versterkers
voor 10, 100 en 1000 voudige versterking zullen binnen enkele dagen
leverbaar zijn.

Een toestel van het type
"Marine" van de Neder
landse Radio-Industrie
uit diezelfde periode.
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Maandag 24 februari 1919 is de historische datum waarop voor
het eerst in ons land door Nederlandse firma's radio telefonie
werd gedemonstreerd. Dat gebeurde door Philips in samenwerking
met Idzerda's Nederlandse Radio Industrie op de Jaarbeurs te
Utrecht.
De zendlampen waren op initiatief van IDZ door Philips ontworpen.
Voor de stand der techniek op dat moment is het kenschetsend,
dat 10 watt gloeistroom vermogen nodig was om in de plaatkring
der zendlampen ongeveer 9 Watt gelijkstroom vermogen opgenomen
te krijgen. Hoeveel daarvan hoogfrequent in de antenne terecht
kwam en op de gebezigde golflengte van 700 m. uitgestraald werd,
is niet bekend.
Over de resultaten van dit minieme vermogen mag men verbaasd
staan. De 1200 meter afstand tussen Philips op het Vreeburg en
IDZ op het Lucas Bolwerk liet betrouwbare demonstratie voor
H. M. de Koningin toe. Maar toen ook de heer Ridderhof ontvangst
meldde uit Ysselstein, gaf dit moed aan verder wonende amateurs.
Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Nijmegen en Ginneken volgden
met rapporten.
Meer dan 60 kilometer afstand bleek gehaald te zijn. En daarbij
moet men rekening houden, dat ontvangen werd met enkel 1 lamps
toestellen, die uit hun aard meer geschikt waren voor golflengten
van enige duizenden meters en dat toen onder amateurs 700 meter
voor erg kort gold. De capaciteitsgevoeligheid van de schakeling
met op de rand van genereren gebrachte detector was zó, dat in
Den Haag, als één der met koptelefoons luisterenden zijn been ver
zette, het geluid verdween.
FM of AM? Dat was toen reeds de kwestie. Want Philips werkte
met een modulatieschakeling, die ongetwijfeld amplitude-modulatie
gaf. Maar IDZ sloeg zich op de borst met een schakeling die "op
vitale punten origineel" was. Toen later aannemelijk werd, dat
dit f.m. was, diende Idzerda een octrooi aanvrage in.
Niet de kwaliteit maar wel besparing op de apparatuur stond daarbij
op de voorgrond, want terwijl men voor„a.m. een laagfrequentversterker
vermogen moet ontwikkelen, dat op één lijn staat met het hoogfrequentvermogen, komt men bij f.m. met een fraktie daarvan toe.
De omroepkwaliteit zoals wij dat nu noemen, was nog geheel onbekend
en lag nog geheel in het duister. Voorlopig was verstaanbare spraak
al heel wat.
Einde 1919 had Philips het met de zendlamp voor Idzerda's zender
gebracht tot een vermogen van 75 Watt in plaats van de 10 Watt bij
de eerste proeven. Er werd toen gewerkt met 1000 volt anodespanning;
de golflengte was 800 meter en de ontvangst liep van Groningen tot
Budel.
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P.C.G.G.
Deze uitzendingen hadden ten doel uit de te ontvangen rapporten
van de radio-amateurs te kunnen afleiden hoe de werkingssfeer
en de modulatie van P.C.G.G. waren, teneinde verbeteringen
aan de zender te kunnen aanbrengen.
Uit deze proeven zijn twee belangrijke dingen voortgekomen
n. 1. de uitvinding van ingenieur Idzerda betreffende een
speciaal modulatie-systeem dat als zodanig door octrooi No.
6972 Ned. beschermd wordt en ten tweede dat de "PhilipsGloeilampenfabrieken" uit deze praktische proeven de zendlampen
heeft leren maken volgens adviezen van ingenieur Idzerda in over
leg met de ingenieurs Holst en Oosterhuis van Philips.
De constructie van rooster en plaat en de onderlinge afstand, de
wijdte der roostermazen, het verwekken van een bepaalde
energie, de inwendige capaciteit e. d. zijn alle vastgesteld en
berekend na tal van waarnemingen met P. C. G. G.
Uit Idzerda’s documentatie
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Idzerda had op 5 november 1919 in de N.R.C. een advertentie
geplaatst van het eerste programma Soiree Musicale, dat op
donderdag 6 november van 8-11 uur n.m. uitgezonden zou
worden. (Deze advertentie bewees later zijn pioniersdaad).
Opmerkelijk is deze advertentie te noemen; het aangekondigde pro
gramma met inhoud en daaronder de zenderbeschrijving. Het pro
gramma gaat verder met: "iedereen die in het bezit is van een
eenvoudig radio-ontvangtoestel kan de muziek thuis rustig horen".
Omroep is een woord, dat op 1 juli 1922 in het maandblad Radio
Nieuws voor het eerst is gelanceerd als benaming voor het bedrijf
waaraan Idzerda en Philips op 24 februari 1919 de eerste stoot
gaven in ons land. Het kind is dus pas ruim drie jaren na zijn
geboorte gedoopt. Peetvader was Marinuske de dorpsomroeper
van Oisterwijk, wiens portret met de houten klepper de
inspiratie leverde.
De kostenbestrijding was 't zwakke punt van de uitzending der
"draadloze concerten", die EDZ gaf. Van de door hem van luis
teraars ingezamelde bijdragen vormde hij een "Muziekfonds" maar
m augustus rekende hij zijn publiek voor dat zijn onderneming wel
in staat was de ƒ 1200,— per jaar aan kosten voor de zuivere techniek
op zijn reclamebudget te houden, maar te kort kwam op de ƒ 2400,—
die de artistieke verzorging verslond.
De Dutch concerts, waarmee de Engelse Daily Mail Idzerda liet aan
vangen in augustus 1922, omdat die krant vond, dat men in Engeland
niet voldoende opschoot met de organisatie van een eigen Britse
Omroep, brachten weliswaar ook voor de Nederlandse luisteraars
voorlopig uitkomst, maar het was duidelijk dat Nederland niet kon
blijven parasiteren.
De N. V.V.R. publiceerde in december 1922 een besluit van haar
Hoofdbestuur om een omroepfonds onder beheer van deze vereniging
te vormen. Ir. Max Polak onthulde in januari 1923 dat van de 1800
leden der vereniging aanvankelijk slechts 250 reageerden met het
samenbrengen van een kapitaal van 900 gulden, terwijl de verenigings
kas ƒ 100,— per jaar subsidie gaf.
Idzerda voelde in 1924 een eind komen aan zijn omroep aktiviteiten,
ook stond er een liquidatie voor de deur van de Nederlandse Radio
Industrie. Het definitieve einde kwam op 11 november 1924.
Later in 1925 richtte Idzerda de n.v. "IDZERDA RADIO" op,die
tot 8 mei 1935 gevestigd was aan de Beukstraat 8-10 te 's-Gravenhage.
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h.v.

„Nu. Raoio-Industrie”

BEUKSTRAAT 8-10

HAAG.

TEL MARNIX 3080.

Op de Internationale Electriciteits Tentoonstelling „ELECTRA” in het Paleis voor
Volksvlijt te Amsterdam van 25 November
—26 December (geopend van 11—5 en
7‘,2-n uur n.ra.) zullen al onze toestellen
en onderdeelen aanwezig zijn voor bezich
tiging en demonstratie in het daarvoor ter
beschikking gestelde,Jan Maandag" Zaaltje
(2de galerij links).

Bij speciale machtiging zullen wij aldaar de
ontvangst demonstreeren van

RADIO-CONCERTEN
te geven door middel van ons station

P. C. G. G.
en wel iederen dag (vermoedelijk van 3—5
en 8—10 uur.
Aankondiging uit Radio-Nieuws van 1 december 1921
4de jaargang No. 12.
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Op 4 april 1914 opende Idzerda het technisch bureau "Wireiess" en
vervaardigde hoofdzakelijk onderdelen, zoals inductieklossen, spoelen
en blokcondensatoren. Na de militaire opdracht tot vervaardigen van
een radio-peil-inrichting verscheen ook een radio-ontvangsttoestel
type "Marine”.
Alhoewel er slechts een klein afzetgebied braak lag op het gebied van
radio is het opvallend dat ondanks het luisterverbod, inde prijscourant
no. 6 van januari 1915 toestellen werden aangeboden voor amateurs!
Vanaf 1916 tot en met 1918 werden door het T.B.W. diverse toestellen
vervaardigd, typen met klinkende namen zoals "Militair", "Padvinder"
en "Torpedo". Deze toestellen waren uitgerust met één of twee kristaldetectors, met enkele of een complete hoofdtelefoon.
In Radio-Nieuws van november 1918 publiceerde de n. v. Nederlandse
Radio Industrie v/h T. B.W. enkele meetinstrumenten w. o. golfmeters
type "Inspectie" en "Standaard" tevens een decrementmeter genaamd
"Delta", volgens een ontwerp van Corver.
De glijspoelontvanger uitgerust met de in april verschenen "Ph-Ideezet"
radiolamp, was leverbaar als type C.K.A., en geschikt voor golflengten
van 6 a 8000 meter, en was te combineren met het type I. K. A. als
tertiaire kring met terugkoppeling.
In september 1921 adverteerde R-N de "Bivario" een tweelampstoestel
in notenhouten kast en voorzien van een gegraveerde frontplaat. De
twee variometers zorgden voor een scherpe afstemming, de versterking
was eveneens te regelen d.m.v. een schakelaar.
Begin 1922 werd een aanvang genomen met een serie toestellen, in
uitvoeringen van één- tot vijflamps radiotoestellen, de zogenaamde "Deka"
serie. Al deze toestellen waren uitgerust met Corona-spoelen.
Zenders fabriceerde Idzerda eveneens. Het type R.T.A. werd frequentiegemoduleerd, waarbij het vermogen afhankelijk was van het type zendlamp
dat werd toegepast. Opvallend is de aankondiging in R-N van Juni 1922:
Het modulatie systeem "Idzerda" waarborgt:
Zuiverder modulatie en grotere werkingssfeer en minder
storingen in het radio-verkeer dan alle andere systemen.
Laag- en hoogfrequentversterkers kwamen als type L. F.B. en H. F. Z. uit.
Een nieuw ontvangst-toestel, "Deka de Luxe", uitgevoerd met ingebouwde
spoelenslede, geschikt voor golflengten van 100 tot 27000 meter, was einde
1922 gereed en zou spoedig gevolgd worden door de "Deka Regina", een
vierlampstoestel met een grotere laagfrequentversterking.
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De "Bivario", een tweelampstoestel van de Nederlandse
Radio-Industrie. We schrijven
dan al 1921.
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"Zou omroep ons misschien kunnen
dienen om het meer algemene
begrip aan te geven ?
Als IDZ zich wil laten welgevallen
om de titel van groot-omroeper te
voeren, dan zouden we het ermee
kunnen proberen".
1 Juli 1922,
J. Corver
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Het toestel "DEKA Superieur" beschikte over 23 bedieningsknoppen,
en verscheen in 1923. De schakeling bestond uit vijf lampen, 2x
h. f. lx det. 2 x 1. f. de ingebouwde spoelenslede bevatte 24
Coronaspoelen. De schakeling bood vele mogelijkheden zoals:
direct inductief of 2x inductief, met dempingsreductie en terug
koppeling, in één combinatie van vier Coronaspoelen waarvan twee
draaibaar in 18 combinaties.
Omstreeks 1920 was er nog weinig bekendheid over modulatie en de
toepassing daarvan, ook Idzerda zocht naar een gemakkelijke oplos
sing. Zijn systeem berustte op het principe van rooster modulatie,
waarbij een koolmicrofoon door bespreking weerstand variaties gaf,
waardoor de frequentie van de uitgezonden draaggolf werd ver
schoven (golflengte verandering) De weerstand variaties veranderden
de zelfinductie van de roosterspoel, die losgekoppeld was met de
anodekring van de oscillator-zendlamp. In 1920 vroeg Idzerda hier
op patent aan, dit werd hem verleend op 24 februari 1922 t/m 23
februari 1937.
In 1925 zette Idzerde de zaken voort onder de naam n. v. IdzerdaRadio". Op de radio-tentoonstelling van 21 - 30 mei 1926 gehouden
te Scheveningen, werd de "Coronaphon" gedemonstreerd een vijf
lampstoestel bestaande uit : 2 x h.f. 1 det. 2 x l.f. in een stofdichte
mahoniehouten kast en raam antenne.
De gevoeligheid van de Coronaphon-serie liet niets te wensen over.
Het z.g. "schema Idz" was een variatie op een experiment van de
Amerikaan Cowper. De anode voeding van de h. f. lamp geschiedde
door een hoge weerstand of smoorspoel, deze hoefde niet groter te
zijn dan de inwendige weerstand van de h.f. lamp. Wel was van
belang dat de koppelcondensator een zeer kleine capaciteit moest be
zitten. Het in cascade schakelen van meerdere lampen was mogelijk
zonder overmatige genereerneigingen.
De "Coronita" voor ulta-korte-golven werd aangekondigd in 1927
voor ontvangst van golflengten van 200 - 10 meter en bestond
uit 3 lampen 1 det. en 2x l.f. In 1929 verscheen de zeven lamps
Coronaphon in meubel of als inbouwtoestel, uitgevoerd met toonregelaar. De weergave was uitstekend, een conusluidspreker verving
de hoornluidspreker.
Tot in begin 1933 zijn er door de n.v. Idzerda-Radio toestellen
gefabriceerd.
Idzerda's houding zij bij deze nog eens weergegeven :
"Geen massaproductie, maar uitsluitend handwerk, met een zeer
fraaie afwerWng".
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Deka 1922

Deka Superieur 1923
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Ontwikkelingen.
In begin 1923 waren er diverse experimentele omroepzendertjes in ons
land actief van bedrijven, die in navolging van Idzerda op dit gebied
iets waren begonnen. Daar waren Hooghoudt en Smith (PA5) het
Heussenlaboratorium (PCUIJ), en lampendokter P. Middelraad (PCMM),
die van de P.T.T. allen verschillende avonden toegewezen hadden ge
kregen, want de golflengte was voor allen gelijk, ongeveer 1040 meter.
De N. S. F. te Hilversum, opgericht op 27 Februari 1918, met de ver
zorging van radiozenders voor schepen als hoofddoel, telde onder haar
staf een geboren experimenteerder, de van Marconi afkomstige ing. White.
En zoals in Engeland op 14 November 1922 de eerste dagelijkse omroep
programma's uitgingen van Marconihouse via de van afbraak-onderdelen
gebouwde lkW zender 2LO, had White zich tot doel gesteld, de N. S. F.
zender tevoorschijn te toveren.
Op 21 Juli 1923 kwam de N. S. F. zender met het eerste concert in de
lucht, op een Zaterdagavond, die hiervoor door Middelraad welwillend
afgestaan werd.
Een omroepregeling was door deze veelheid van liefhebbers voor het
verzorgen van uitzendingen nodig geworden en in de "Staatscourant"
werd aangekondigd, dat gegadigden voor de toekomst vóór 15 Augustus
1923 aanvragen in moesten dienen bij de P.T.T.
Zenduren waren bepaald op 7 - 10 uur n.m. op werkdagen en bovendien
3 - 5 n.m. op Zondagen. Golflengten tussen 1050 en 1100 meter.
De keuze der uren ging in onderling overleg.
Het Nederlandse omroepbestel is na het beëindigen van Idzerda's
uitzendingen, en van verschillende bedrijven, verder uitgegroeid.
Toen de K.R.O. op 23 April 1925 ontstond als een bond van R. K.
radio-verenigingen, op 4 October van dat jaar een eerste uitzending
gaf en op 24 November regelmatig de Dinsdagavonden ging bezetten,
was de N. C. R. V. reeds enige tijd op Woensdagavonden in de ether.
V.A.R.A. enV.P.R.Ok voegden zich daar nog bij.
De historie van de Omroepen, die hun 50 jarig bestaan reeds herdachten,
gaan we niet verder volgen, maar de wetenschap dat dit medium
alsmede zijn benaming, gegroeid is op de bodem van het amateurisme,
is voor ons het belangrijkste.
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N.V. "IDZERDA RADIO" DEN HAAG

"De energie-tafel van den telefoniezender van het KNMI
volgens systeem Idzerda. "

Coronaphon

1926.
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Als in maart 1918 Leonard Bal de eerste radiolamp demonstreert
tijdens de radiotentoonstelling in de Haagse Dierentuin, waarbij
vele amateurs luisterend aan hun kristalontvanger mismoedigd de
hoofdtelefoon afzetten vanwege de duidelijke ontvangst met de lamp.
was eindelijk voor de radioliefhebber de weg geopend naar een
grotere werkingssfeer in het draadloos.
Voordien was de radiolamp bekend uit de literatuur, maar in
Nederland was men er nog van verstoken. Als in 1917 enkele militairen
in een geland vliegtuig lampversterkers ontdekken, worden deze
gecopieerd door de lampenfabriek "Holland" te Utrecht. Idzerda
was hier achter gekomen, en men was bereid lampen voor Idzerda's
Nederlandse Radio Industrie te leveren, mits de opdrachtgever zelf
met gegevens zoals afmeting van rooster, de hoeveelheid spiralen,
uitvoering van plaat en uitwendige vorm kwam. Hieruit bleek dat de
fabriek niet van plan was de gecopieerde lampen aan Idzerda te leveren.
Maar in april 1918 kondigt Radio-Nieuws de Philips-Ideezet aan die
veel overeenkomst vertoonde met de Bal lamp, en eveneens uit gloeilamponderdelen was samengesteld. Aan de uiteinden van schroefdraadhulzen voorzien, met een buisvormige glasballon. Het electrodesysteem was opgebouwd volgens een De Forrest audion uit
1910. Een lange weg in de ontwikkeling van de radiolamp zou volgen.
De eerste jaren waren de lampen bekend als audion of gloeilampdetector. Maar omstreeks 1920 verscheen de D lv gevolgd
door de D hv met Europese voet. Deze lampen werden later aangeduid
met Dl en D2. Hierna verscheen het type E met een grotere verzadigingsstroom en een hogere plaatspanning met bolvormige glasballon.
De dubbelroosterlamp, een vinding van Prof. Walter Schottky verscheen
in 1919 in Duitsland en kwam ook in ons land. In 1923 werd door Philips
de Q6, later D6 uitgebracht met dezelfde glasballon als de E, enkele
andere zoals D3, D4 en D5 waren bestemd voor Duitse en Amerikaanse
toestellen.
Begin twintiger jaren, kende men in Nederland enkele fabrikanten
w. o. Philips, Heussen, Radio Record. Ook Heussen kwam in 1920
met een copie van de Ph-Ideezet, gevolgd door type H en de V. E.
dubbelrooster in 1922. Van Radio-Record kwamen de E.R.en D.R.
Al deze lampen waren uitgevoerd met wolfram gloeidraad die niet
alleen een grotere lichtopbrengst had maar ook een behoorlijk
stroomverbruik. De levensduur was soms zeer betrekkelijk.
P. Middelraad een radio-amateur die sinds 1922 gelicenseerd was
en ook proef uitzendingen deed, repareerde defecte lampen en
plaatste een nieuwe gloeidraad. Devacuumpomp installatie was door
hemzelf vervaardigd. In 1922 bood Middelraad Ir. Mak een lamp
aan met oxyde-gloeidraad welke goede resultaten gaf.
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In de begin periode bestond de produktie van radiolampen
hoofdzakelijk uit handwerk; en vele problemen moesten nog
overwonnen worden.
De gloei- en radiolampenfabrikanten M. Heussen en Co
destijds gevestigd aan de Utrechtseweg te Arnhem, die in
de periode 1920 - 1925 diverse helgloeiende lampen vervaardigden,
ontdekten dat, wanneer de lamp de laatste fase van kitten en
solderen doorlopen had, deze het totaal liet afweten.
Dat gaf aanleiding tot onderzoek. Waaruit bleek dat de kleverige
kit die ook in aanraking kwam met de doorvoerdraden een lage
weerstand bezat, maar na een korte droogtijd bleek het probleem
geheel te zijn opgelost.

De eerste dubbelroosteriampen van Nederlands fabrikaat
uit de jaren 1922/23,
v.l.n.r. Heussen V. E. Radio-Record D. R. en de Philips Q
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Onderzoekingen wezen uit, dat wolfram gloeidraden bewerkt met
thorium een grotere emissie gaven bij een lagere temperatuur en
een lager stroomverbruik hadden. Detype's B2 en B6 tevens
A406, A410, C 509 e.a. waren met deze gloeidraad uitgevoerd.
Ook het vacuum werd verbeterd, de laatste gasresten werden
gebonden door magnesium.
Gegevens van de lampen waren niet zo uitgebreid als we nu kennen.
Maar in 1925 komt Philips met de oxyde gloeidraad geregistreerd
als "Miniwatt". Ook verscheen er een boekje met alle gegevens
waaronder de karakteristieken van de lampen, waarvan er een 20tal zijn weergegeven, variërend van 1 tot 6 volt.
Opmerkelijk is dat de radiolamp in 1925 een andere vorm kreeg,
de pompstengel boven op de ballon verdween, deze werd in de
kneep aangebracht, ook de metalen hulzen maakten plaats voor
de Philite kunsthars huls, de messing pennen werden vervangen
door verende contactpennen.
De zendlampen waren t/m 1925 in beperkte mate verkrijgbaar,
zoals type Zl, Z2A en Z2B, waarvan het eerste type veel over
eenkomst vertoonde met de E; voor kortegolven was de
Z2A met Swan-huls uitgevoerd, voor langegolven was de Z2B
met een zeer fraaie kneep, om zoveel mogelijk de verliezen
die hier optraden tegen te gaan.
Al spoedig kwam de verdere specialisatie in de h. f. lampen
zoals de A425, A435 met geringe anode-rooster-capaciteit.
De A425 welke uitstekend geschikt was voor weerstand ver
sterking waarvoor veel interesse was vanwege de toenmalige
slechte transformatoren. Een uitstekende detector was de A415,
waarvan de steilheid 2mA/V. was. Ter verbetering van het
microfonisch effect werden hier later de A424 en de B428 uitgebracht.
Tevens verscheen de B405, een verbeterde eindlamp met een steil
heid van 2,4 mA/V.
Als in 1927 Philips overgaat tot het fabriceren van radio-toestellen
verschijnt ook de pentode, waaraan de naam van prof. B.D. H.
Tellegen verbonden is. Accu en plaatbatterij waren nog algemeen
van toepassing. De F215 die als indirect verhitte detector toege
past werd, zou spoedig navolging krijgen.
De drang om verlost te worden van de gloeistroom accu welke veel
onderhoud vergde, voerde verder in de ontwikkeling van de
wisselstroomvoeding van de gloeidraad.
Na onderzoek met lage gloeispanningen (C142-D143) kwam men
met de indirect verhitte kathode.
In 1931 werden enkele verbeterde type's ontworpen, de E452T
was een indirect verhitte h. f. tetrode waarvan de ballon uitwendig
was bedekt met een aluminium-laagje.
Hierdoor werd de lamp van buiten af niet beihvloed, en werd een
betere afscherming tegen h. f. stoorvelden verkregen.
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Ontvang- en zendlampen v. l.n.r. de types Z2B en Z1 op de voorgrond
de B6 en de B2 met een 2 volts gloeidraad
Doch de thoriumgloeidraad kreeg spoedig navolging. Op 12 januari 1923
diende Philips een octrooi-aanvraag in voor de "werkwijze voor het
vervaardigen van oxydegloeidraden" en werd aangekondigd op 15
december 1925. In 1927 verschenen de eerste "schermroosterlampen"
de types B443 en B442 een vinding van prof. B. D. H. Tellegen,
verbonden aan het Philips Natuurk. Laboratorium.
De "wonderserie", v. l.n.r. B443 (1927) B442 (1927) B406 (1925)
A415 (1926), allen met een 4 volts gloeidraad.
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De E445 was een h.f. tetrode waarvan de karakteristiek een "staart"
vertoonde, hierbij bleek de mogelijkheid met negatieve voorspanning
de steilheid te regelen. Door minder kruismodulatie werd het
toestel selectiever, vandaar de benaming selectode. Ook de naam
"varia-tetrode" werd gebruikelijk.
In 1932 bracht Philips de "Gouden Miniwattserie" die bestond uit E462
E455, E424, C453, deze waren verbeteringen van hun voorgangers. Al
deze lampen waren voorzien van een vergulde afschermlaag. In 1933
werd bij verdere verbetering ook de eindpentode indirect verhit, E463,
en werd gevolgd door de E499 een triode met grote steilheid en versterkingsfactor, welke uitstekend geschikt was voor anodedetectie,
deze detectie leende zich uitstekend voor eenvoudige toepassing der
automatische sterkte regeling.
Tevens kwamen in 1933 de E446 als rechte h.f. pentode en de E447 als
h.f. pentode op de markt. Omstreeks die tijd kwam ook het probleem
van automatische sterkte regeling in zwang en werden de eerste meer
voudige lampen uitgebracht n.1. de E444 die een combinatie was van
een diode en een tetrode, en de E445 die een diode tetrode bevatte
aangeduid met binode.
Tevens verscheen voor de superheterodyne de eerste menghexode,
de E448 en de E449. Delaatste als h.f. regellamp bedoeld. De
hexode is later in onbruik geraakt.
De uniforme lampen benaming werd in 1934 ingevoerd o. a. door
Philips Telefunken Valvo en Tungsram. Waarbij de eerste letters
de gloeidraad-voeding aanwijst, de tweede of tweede en derde wijst
op het lamptype en het volgende getal geeft het volg- of serienummer
aan.
Voor superheterodyne toestellen verschenen in 1934 de AB1 en AB2
duo-diodes waarbij een diode als signaaldetector dienst deed en de
andere als diode voor automatische volume regeling, kort hierop kwam
de ABC1 een duo diode triode combinatie lamp, waarbij het triode
gedeelte werd gebruikt voor 1. f. versterking. Ook verdween de pennen
huls, deze werd vervangen door de P-huls met zijcontacten.
Eindpentoden AL1, AL2 en AL3 kwamen in 1935 als nieuwe eindlampen,
tevens de AH1 die de E448 en E449 verving en beide funkties kon
vervullen, echter niet als oscillator.
Hiervoor werd de ACH1 ontworpen, die behalve een meng en regel hexode
ook een triode bevatte als oscillator.
Ook kwamen de octoden AKI en AK2 de laatstgenoemde was ook geschikt
voor korte-golf ontvangst.
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In 1936 verscheen het "toveroog", een visuele afstem indicator, welke later
dubbel werkend werd gemaakt, teneinde een onderscheid te kunnen maken
tussen zwakke en sterke stations. Maar omstreeks 1938 kwam de "rode Eserie" uit, met ondermeer de types EF6, EF9, ECH3, EBC3, EL3 en EB LI.
Deze serie was uitgevoerd met een 6,3 volt gloeidraad en indirect verhitte
kathode. De serie genoot een uitstekende reputatie en de buizen hadden een
lange levensduur.
Maar zij bezaten nog altijd de "kneep", een glassteun uit het prille begin,
die van de verlichtingslamp overgenomen was, als drager van het
electrodenstelsel!
Bij de eerste zendlampen en de latere ontwikkelingen, werden de rooster
en anode-aansluitingen over de glasballon verdeeld, zoals bij de types Z5,
Z2A, TA1.5/75, TAX3500 en TC04/10. Het inductieve gedrag van de lange
doorvoerdraden en de capacitieve stromen, die in de kneep optraden, gaven
aanzienlijke verliezen.
Tussen 1919 en 1939 heeft zich de grootste ontwikkeling der "Radiolamp"
voltrokken, die nog steeds de meest opzienbarende uitvinding is geweest
op het gebied van de telecommunicatie. Verdere ontwikkelingen bleven
niet uit, zoals metaalbuizen, en glasbodem, waarbij ook de kneep verdween!
Eind 1939 had Philips de EF50 ontwikkeld, een buis met zeer goede eigen
schappen zoals grote steilheid en kleine inwendige capaciteiten, welke
zich uitstekend leende voor de verdere ontwikkelingen van radarinstallaties, die een belangrijk aandeel hebben gehad tijdens de tweede
Wereldoorlog.
Twintig jaar van onderzoek en ontwikkeling lagen er tussen de PhilipsIdeezet en de EF50. Ook na de tweede Wereldoorlog heeft zich de
ontwikkeling verder voortgezet, voor FM en TV.
Uit de gebrekkige buislamp, die samengesteld was uit gloeilamponderdelen,
was een volwaardige ELECTRONENBUIS voortgekomen.
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Syntonisatie of afstemming. Crookes had tijdens een in 1892 gehouden
lezing verklaard, dat de mogelijkheid bestond bij het telegraferen
met ethergolven, iedere zender afzonderlijk te ontvangen. Alhoewel
Lodge reeds in 1897 een octrooi hierop baseerde, was één en ander
nog zuiver theorie, waarvan de verwezenlijking lang op zich zou laten
wachten.
Het ontvangsttoestel uit het kristallen tijdperk omstreeks 1915, is wat
moeilijk te vergelijken met het huidige toestel. Een bekend model uit
die tijd, in diverse uitvoeringen vervaardigd, was de glijspoelontvanger.
Dit toestel was voornamelijk bedoeld voor de ontvangst van de lange
golven. Afstemmen gebeurde door middel van glijcontacten die langs
messing staven en over de spoel gleden. Van de spoel waren één of
meer sporen blank geschuurd. Op deze manier kon men, door de spoel
te verlengen of te verkorten, afstemming bewerkstelligen.
Een grote selectiviteit had beslist het toestel van van Dompseler,
inductief gekoppeld met voorschakelspoel. Ook aan mogelijkheden
ontbrak het niet, zoals een lang en "kort" schakelaar en er was
een knop aanwezig voor het uitschakelen van het dode eind van de
secondaire spoel, wat voor die tijd superieur was.
Maar in 1918 werd ook de glijspoelontvanger gemoderniseerd.
Het kristal werd vervangen door de buislamp, het bekende Augustus
schema uit Radio-Nieuws Aug. 1918, waarbij de lamp niet alleen
perfect detecteerde, maar ook nog enigszins versterkte.
Na 1920 was de toestelbouw een lange tijd beihvloed geweest door de
honingraatspoel, die zich onder de amateurs nog lang zou handhaven.
Alle golflengten kon men er mee ontvangen, en ze waren gemakkelijk
uit te wisselen. De eerste publicatie verscheen in Radio-Nieuws
Januari 1920. Men ontving er telefonie en telegrafie mee, met een
teruggekoppelde lamp of een Koomans hoogfrequentschakeling.
Maar het bedienen van een dergelijk toestel vereiste enige kennis
van spoelenkeuze en het koppelen hiervan. Voor telefonie ontvangst
gaf dat nog weleens problemen, en niet ieder gezinslid kon zo maar
een toestel bedienen.
Eenknopsafstemming was een wens maar ook een probleem. De moei
lijkheid zat feitelijk daarin, dat men terwille van de selectiviteit
de antennekring diende af te stemmen en dat die niet gelijk te houden
was aan de volgende kringen, waarmee de antenne niet direct gekoppeld
was.
Iets anders was meervoudige hoogfrequentversterking, die het moge lijk
maakte de antenne zo los te koppelen, dat deze de afstemming niet be
ïnvloedde. Hierdoor trad instabiliteit op bij trioden die als hoogfrequentversterkers geschakeld waren, vanwege de inwendige roosteranode-capaciteit.
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De Numans-Roosenstein generator met dubbelroosterlamp (rechts)
1924.

De super-regeneratieve ontvangstproeven van J. J. Numans.
"Voor het praktisch bruikbaar maken van dit in versterking
alles overtreffende stelsel, achten wij deze nieuwe methode
van de heer Numans een grote stap".
J. Corver.
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Neutrodynisatie in 1923 door de Amerikaan L.A. Hazeltine toegepast,
moest de instabiliteit voorkomen. Vele experimenten zijn hiermee
genomen. Bekend waren ondermeer de schema's volgens Idzerda, Mak
en de vele variaties od het schema van Dr. N. Koomans.
Golflengte-transformatie, in 1919 door Armstrong toegepast als
middel om de hoogfrequentversterking van korte golven naar een
langer golfgebied te verplaatsen,, waarop in Radio-Nieuws van
Mei 1920 de aandacht was gevestigd, was ook niet direct een groot
succes.
Vele proeven zijn genomen met de "Super", opmerkelijk is dat diverse
schakelingen voor korte golven een goede versterking gaven, maar
voor langere golven de instelling zeer moeilijk was, wat zich kenmerkte
door afschuwelijke fluit- en giltonen.
"Laten we er in Nederland geen proeven meer mee doen, dit is etherverpesterij in het kwadraat". Volgens dhr. Corver in Radio-Nieuws
Augustus 1923.
Een beter resultaat was dat van J. J. Numans in October 1924, waarbij
de detector gevoed werd met de wisselspanning van een generator,
waarbij één lamp laagfrequentversterking volgde, waardoor een
grote versterking werd verkregen vooral op korte golven.
De Numans-Roosenstein generator een éénspoel-zwevingstoestel,
was uitgevoerd met een dubbelroosterlamp waarbij terugkoppeling
optrad tussen binnen en buitenrooster, men kon er mee zenden en
ontvangen en voor vele metingen gebruiken. De lage anodespanning maakte het mogelijk, dat de anode met de gloeidraad
doorverbonden kon worden, vooral bij gebruik op lange golven.
"Een zonderling schema", volgens dhr. Roosenstein in RadioNieuws 1924.
De Solodyne van 1927, met twee geneutrodyniseerde triodehoogfrequenttrappen en afgeschermde Lewcos spoelen, werd
door velen ook nog maar onder de nieuwtjes gerangschikt,
die eigenlijk te weinig geluidsterkte gaven voor hun geld, of
schoon hierbij de makkelijke éénknops-afstemming met drie
op één as gekoppelde en gelijke draaicondensatoren wel indruk maakte.
Een bijzondere neutrodyne was in 1926 nog bedacht door Dr. Koomans,
die er dubbelroosterlampen voor wilde gebruiken, met het tweede
rooster als stuurrooster en het eerste als neutrodynerooster, in
tegenfaze met de anode.
Het jaar 1927 bracht echter grote ommekeer in al deze schakelproblemen door de komst der tetrode-schermroosterlampen,
waarmee een geheel nieuwe periode in de toestelbouw werd ingeluid,
niet alleen voor amateurs, maar ook vooral de industrie.
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Volledige inbouw van de gehele voedingsapparatuur is spoedig in 1928
gevolgd, o. a. in de Philips toestellen 2514 en 2511, waarbij het laatste
zich bovendien onderscheidde door zijn éénknopsafstemming, terwijl
geen terugkoppeling nodig was om voldoende geluidssterkte te ontwikkelen.
De luidspreker bleef meestal afzonderlijk buiten de toestelkast.
Voor omroepontvangst, dus voor telefonie, vertoonden de eenvoudige
super-autodyne- schakelingen, waarbij het signaal aan het rooster van
een verstemde detectorkring moest worden opgedrongen, allerlei
bezwaren. Om de verstemming niet te groot te doen zijn, werd met
Amerikaanse middelfrequent-transformatoren met ijzerkern voor 30 kHz
gewerkt. Telefonie klonk op zo’n ”super" wel erg hol !
Het mengproces bij de autodyne met de verstemde eerste detector als
ingangshuis, was ook voor de gevoeligheid niet gunstig. Schakelingen
als tropadyne, strobodyne, en ultradyne werden ontwikkeld om een
betere overdracht van het signaal aan het eerste rooster te krijgen.
De "rechte” ontvanger" met directe hoogfrequent-versterking, waarbij
éénknopsafstemming was verkregen, bleef in dit opzicht in het voordeel.
Een hol geluid ten gevolge van het afsnijden van hoge tonen door een
opeenvolging van scherp afgestemde kringen dreigde ook hier.
Het bandfilter-principe, het eerst in de "rechte ontvanger" toegepast,
moest te hulp komen om een compromis tussen selectiviteit en
geluidskwaliteit tot stand te brengen.
Kwaliteitsonderdelen werden bij de grotere ingewikkeldheid der schake
lingen een eerste els en op dat gebied behoorde de fa AMROH die sinds
1929 de Varley-produkten importeerde, tot de eersten die konden helpen.
De bandfilter-toestellen, die Radio-Express in 1931 en 1932 in bouw
schema's bracht, waren op Varley-bandfilters van AMROH gebaseerd.
Bij de keuze tussen "rechte ontvangers" en supers heeft niet alleen
de vereenvoudiging door het verleggen der versterking naar vast
afgestemde kringen een rol gespeeld, maar ook de verschijning van
internationale omroep op golflengten beneden de 100 meter, waarvoor
de ontvangst met een super zoveel voordelen bood, maar dan moest
ook het probleem van de éénknopsafstemming bij de super een praktische
oplossing vinden.
Pogingen in die richting zijn gedaan door een bijzondere platenvorm
te geven aan de condensator voor de oscillator-afstemming. Een
moeilijkheid kwam daarbij voor, zodra men de ontvanger voor meer
dan één golfbereik geschikt wilde maken.
In 1931 bracht Schaleco een toestel, waarin dit met ongelijke conden
satoren voor twee golfbereiken was verkregen door de middelfrequentafstemming mede om te schakelen.
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Heynes publiceerde in 1932 een schakeling, waarbij met Colvern
spoelen en gelijke afstemcondensatoren twee golfbereiken werden
bestreken wanneer men de altijd nog lage middelfrequentie van
110 kHz toepaste.
Een algemeen recept sproot voort uit de in 1932 gepubliceerde bere
keningen van Landon en Sveen, want daaruit volgt dat men voor elk
golfbereik, als de middenfrequentie eenmaal gekozen is, een redelijke
gelijkloop met vast frequentieverschil tussen signaalkring en
oscillatorkring kan verkrijgen met behulp van een trimmer en een
padder met de afstemcondensator van de oscillator. Alleen moet dan
de golflengteschakelaar telkens trimmer en padderwaarde mee om schakelen.
Deze methode ligt ten grondslag aan alle moderne toestellen, en zij
heeft dè super tot het bijna universeel gebruikte toestel gemaakt.
Onderdrukking van spiegelfrequenties en giltonen van interferenties
blijft voortdurend de aandacht vragen bij de keuze van middenfrequenties alsmede de daaraan aangepaste keuze van de afstemonderdelen. Het menigsverschil wat betreft de keuze tussen "de rechte
ontvanger" of "super" leek echter voor goed beslist. De latere
variaties in schakelingen stonden in hoofdzaak in verband met nieuwe
mengbuis-ontwikkelingen.
Op de glijspoelontvanger van de amateurs omstreeks 1915 zijn vele
schakelingen gevolgd, welke zouden leiden tot de vervolmaking van
het radiotoestel in de vorm van de "superheterodyne". In het begin
zijn het de amateurs geweest die hieraan een grote bijdrage hebben
geleverd, zoals J. J. Numans, J. Oorver, G.J. Eschauzier en nog
enige anderen. Vele verbeteringen waren te danken aan de verdere
ontwikkelingen van de electronenbuizen en componenten, zoals
weerstanden en condensatoren. Ook de isölatiestoffen waren inmid
dels aanzienlijk verbeterd.
In 1940 verscheen van Philips de 990 UX, een zeer fraai toestel met
diverse accessoires, zoals: Bandbreedteregeling, visuele afstemming
en druktoetsafstemming met motoraandrijving. Dit toestel was voorts
uitgerust met een toonregelingssysteem en de geluidsweergave was
uitstekend te noemen!
Sindsdien heeft het principe van de "super" meer dan veertig jaar
opgeld gedaan en het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat
daar verandering in zal komen. Met de komst van de halfgeleider
is weliswaar een wijziging gekomen in de gebruikte onderdelen,
het principe is echter ongewijzigd gebleven. Verdere ontwikkelingen
in die zin kunnen we dan ook met een gerust hart tegemoetzien.
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HET LEVENSWERK VAN DR. IR. DE GROOT, W.E.I.
Cornelis Johannes de Groot werd op 27 Januari 1883 te Den Helder geboren.
Hij genoot in zijn geboorteplaats het l.o., en studeerde te 's-Gravenhage
aan de H. B.S. met 5-jarige cursus; vervolgde zijn studie aan de Poly
technische school te Delft, waar hij afstudeerde in 1905 als werktuigbouw
kundig ingenieur. In 1906 verliet ir. de Groot de Technische-Hochschule te
Karlsruhe, als electrotechnisch ingenieur.
Gedurende enkele jaren was hij ontwerp-ing. bij de A.E.G. te Berlijn,
en trad hij in 1908 in dienst van de Gouvernements Post- Telegraaf- en
Telefoondienst in Nederlands Oost Indië. Tijdens zijn studie aan de H.B.S.
voelde hij zich al aangetrokken tot de draadloze telegrafie.
Hoewel bij de landlijnen op Java tewerkgesteld, bleek al spoedig zijn
voorkeur voor de radio-telegrafie, van hem verschenen in 1909 enige
artikelen in "De Ingenieur".
Toen de Indische regering in 1909 besloot een reeks systematische
proeven te nemen, en de gegevens te verzamelen omtrent de toepassing
van het radio-verkeersmiddel in de tropen, werd de jonge Ir. de Groot
bij dat onderzoek tewerkgesteld.
In 1912 leidde hij de overname proeven van het door Telefunken geleverde
Sabang-station, waarvan hij de vele gegevens verzamelde voor latere
energie-vergroting.
In 1913 was Telefunken gereed met de stations te Sitoebondo, Timor
Koepang en Arabon, en werd de Groot met de Luitenants ter zee
G.C. Holtzappel en J. A. Brouwer belast met de dagelijkse leiding der
z.g. jaarproeven, waarvan het resultaat in een uitvoerig rapport is
vastgelegd, en in 1916 in druk verscheen.

Zijn grote belang ontleent dat werk voornamelijk aan het "Verslag der
technische en wetenschappelijke onderzoekingen", als deel 2 en 3 aan
het rapport toegevoegd, dat o. a. de fundamentele gegevens omvat om
trent de toen nog weinig bekende stralingstheorieën.
Dit werk is grotendeels de danken aan de Groot, en werd in vele buiten
landse geschriften vertaald opgenomen. Dit bewijst wel de grote waarde
die de radio-autoriteiten in alle werelddelen aan de behaalde resultaten
hechtten.
In 1915 kwam de Groot naar Nederland; gedurende dit verlof maakte hij
een studiereis o. a. in Duitsland om zich op de hoogte te stellen van de
stand der radio-telegrafie en de door hem gevormde theorieën aan de
praktijk te toetsen. De bij de reeds genomen jaarproeven verzamelde
stof heeft hij i. v.m. zijn verdere studieën, nader uitgewerkt in zijn
proefschrift "Radiotelegrafie in de tropen", waarop de Senaat der
Technische Hogeschool te Delft op 5 juni 1916 de Groot cum laude
de graad van doctor in de technische wetenschappen verleende.
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Dr. Ir. Cornelis J. de Groot
1883 1927
De Groot was gedurende zijn Indische jaren aanvankelijk
aangesteld als adspirant-ingenieur bij de landlijnen van de
Gouvernements Post- Telegraaf- en Telefoondienst.
Zijn grote interesse ging uit naar de draadloze telegrafie.
Tevens had Ir. de Groot de leiding van het Sitoebondo-station.
De door hem verzamelde gegevens uit de jaarproeven zouden
leiden tot zijn bekende proefschrift:
"Radiotelegrafie in de tropen".
Vervolgens was Dr. Ir. de Groot ontwerper en uitvoerder van
's werelds grootste booglarapzender, met de daaraan gekoppelde
bergantenne, gespannen over de Malabarkloof in de omgeving
van Bandoeng. Op 27 mei 1927 werd de stem van Dr. de Groot
gehoord op het ontvangststation te Meyendel, via de kortegolf.
Tijdens zijn reis naar Nederland, om van daar te vertrekken
naar Washington, overleed hij op 1 augustus 1927 aan boord
van de "Jan Pietersz. Coen".
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"Verslag der technische en wetenschappelijke onderzoekingen".
18 Mei 1916.
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Het onweerlegbare bewijs van de laatste van de door hem bij zijn
promotie verdedigde stelling: "Directe verbinding Indië-Nederland",
werd door hem metterdaad geleverd.
Eind 1916 teruggekomen uit Amerika waar hij o.m. het booglampsysteem had bestudeerd, werd er al spoedig een initiatief genomen
met de bouw van een radio-station, voor directe verbinding met
Nederland.
Bij gebrek aan antenne-masten was aanvankelijk gedacht aan een ballon
doch dit idee heeft men terzijde gelegd, de Groot zocht naar een andere
oplossing. Deze oplossing was "natuurlijk". Op de hoogvlakte van
Bandoeng werd een geschikte bergkloof gevonden, waarvan de steile
wanden een hoogte van ca. 900 meter bereikten, de opening van de kloof
wees in de richting van Europa ! Ondertussen was dr. de Groot in 1918
begonnen aan een ontwerp van een Poulsen booglampzender, geschikt
voor een groot vermogen. Deze zender kon begin 1923 in werking
worden gesteld.
Dat de officiële opening op 5 Mei 1923 een mislukking werd, is buiten
de schuld van de Groot. Dit heeft hem jarenlang onaangename kritiek
bezorgd. Een onderzoekcommissie, ingesteld door H. M de Koningin
in 1925 zuiverde de Groot van elke blaam. Ondertussen had de grote
booglampzender zijn voortreffelijke diensten bewezen.
In 1924 kwam Dr. de Groot weer naar Nederland, en hield voor het
Kon. Instituut van Ingenieurs een voordracht over wat in NederlandsIndië op het gebied van radio-verbindingen tot stand was gebracht.
Zijn werk werd geëerd door de stad Bandoeng, waarvan hij gemeente
raadslid was, die een gedenkpenning liet slaan, alsmede door de Kon.
Academie van Wetenschappen, tevens door The Radio-Institute of
Engineers, en door de Koning van Denemarken die hem de versierselen
van de Danebrogs-orde verleende. Bovenal door H. M. Koningin Wilhelmina
die hem benoemde tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Teruggekeerd uit Nederland werd hij geroepen om als hoofd op te treden
van de bedrijven Telegrafie en Telefonie in hun gehele omvang.
Bij deze drukke werkzaamheden vond hij nog de gelegenheid om de
geslaagde proeven van Philips te beantwoorden, met een door hem
vervaardigde korte-golf-zender.
Op de komende bladzijden is een relaas weergegeven van een man die
niet werkte voor het loon of de eer, maar van een idealist, die het
onverwoestbare optimisme bezat, dat voor het afleggen van een lange
weg vol bezwaren onmisbaar is en de blijmoedige beminnelijkheid die
zijn medewerkers samenbond en aanspoorde tot onvermoeid streven,
naar een ver verwijderd doel.....................
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De Indië- Nederland radioverbinding.
Reeds vóór het begin van Wereldoorlog I werd het idee, een onafhankelijke
radiotelegrafische gemeenschap te creëren, gepropageerd. Onder de voor
aanstaande figuren, die zich ook warm voor deze zaak interesseerden,
dient in de eerste plaats de naam genoemd te worden van Prof. C. L.
v.d. Bilt, die hoofdzakelijk de technische zijde van het vraagstuk naar
voren bracht.
Het "Plan v.d. Bilt" had veel overeenkomst met de geprojecteerde z.g.
Imperial Chain, die het doel nastreefde een onafhankelijke verbinding
tussen de Engelse Bezittingen en het Moederland te vormen.
Onafhankelijk van genoemde Britse keten van stations zou nu volgens het
"Plan v.d. Bilt" met tussenstations in Tripoli, Italiaans Somaliland en
(zonodig) op Ceylon de verbinding tussen Nederland en haar Koloniën
tot stand worden gebracht.
Verwacht mocht n. 1. worden, dat bij internationale conflicten het
kabelnet, dat niet onder Nederlandse controle stond, aan andere
doeleinden dienstbaar gemaakt zou kunnen worden en dat ook de
kabelverbinding van de Duits-Nederlandse Telegraaf Maatschappij,
die gedeeltelijk van Russische landlijnen gebruik maakte, buiten
onze wil om, aan het verkeer kon worden onttrokken.
De kabelblokkade, die inderdaad is voorgekomen tijdens de oorlog,
heeft bewezen dat een verbinding van onschatbare waarde had kunnen
zijn. Het "Plan v. d. Bilt" zou in dit opzicht dan ook te kort geschoten
hebben.
Zowel uit strategisch als uit commerciëel oogpunt bleek daarom alleen
een rechtstreekse verbinding afdoende te zullen zijn en onder drang
der omstandigheden moest voorlopig de gehele aangelegenheid worden
uitgesteld. De toenmalige rechtstreekse verbindingen en de stand der
techniek vermochten toen niet meer dan ca. 4000 km te omspannen.
De opvattingen omtrent de verwezenlijking van het idee van een directe
verbinding werden echter weer in hoge mate gestaafd door de resultaten
bereikt gedurende de stelselmatige proefnemingen, door de Indische
Telegraafdienst gehouden teneinde na te gaan, in hoeverre radio
telegrafische stations van deze grootte schakels zouden vormen in het
Indische telegraafnet en voorts voor het verzamelen van allerlei gegevens
op radio telegrafisch gebied in de tropen.
Door de leider van het Sitoebondo-station wijlen Dr. Ir. C. J de Groot
werd op grond van de verzamelde gegevens een nieuwe theorie
opgeworpen over de energie-overdracht door de ether, die van
fundamenteel belang zou kunnen zijn voor de rechtstreekse verbinding
Indië-Nederland.
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Bij genoemde proefneming bleken namelijk opvallende resultaten te
vermelden van verbindingen over gehele veelvouden van 3000 km.
Dit verschijnsel werd verklaard door reflexie-werkingen. Waar de
afstand Indië-Nederland ca. 12000 km is, concludeerde
Dr. de Groot, dat met stations van toen bestaande vermogens de
mogelijkheid moest bestaan gedurende enkele gunstige uren per
etmaal, de gewenste directe verbinding tot stand te brengen.
Een bezoek aan Europa in 1915-1916 bracht hem de overtuiging, dat de
zendtechniek ver genoeg was gevorderd om een bruikbare strategische
verbinding uit te voeren en leidde tevens tot het bekende proefschrift
van Ir. C. J. de Groot. De eenentwintigste stelling daarin vangt aldus aan:
"Een radioverbinding van Nederland met hare Koloniën zonder gebruik
making van tussenstations is een politieke noodzaak en technisch uit
voerbaar. "
Gedurende die verloftijd werd de Groot's theorie goeddeels bevestigd,
doordat het Sabangstation, ongeveer 9000 km van het zendstation
Nauen gelegen, door middel van een contactdetector zonder
versterking 's nachts seinen van dat zendstation, werkende met
100 kW ongedempt, kon nemen, terwijl Honolulu, op ruim 12000 km
van Nauen gelegen eveneens ontvangst van dat station van een 200 kW
zender meldde.
Na zijn reis door Amerika kwam Dr. de Groot in December 1916 in
Indië terug. Medio 1917 werden met aangekochte en in bruikleen
verkregen ontvangtoestellen op een te Tjangkring opgerichte antenne
van 1 en 2 km lengte vrij geregeld oorlogsberichten van Europese
stations opgenomen. De verbindingsmogelijkheid voor een politiek
doel was hiermee aangetoond, nadat de ontvangmiddelen o. a. door
het aanbrengen van een toonversterker intussen nog verbeterd waren.
Aangezien het ingereedheid brengen van een definitieve directe
verbinding onder oorlogsomstandigheden jaren zou vergen, kwam
men op het denkbeeld om een tijdelijke verbinding over tussenstations
in Honolulu en de Verenigde Staten voor te bereiden, waartoe Dr. de Groot
op zijn reis de nodige voorbereidingen trof en waarvoor een zender
in Amerika was verkregen.
De bedoeling heeft bestaan, genoemde zender met een ballon-antenne
te bezigen doch Dr. de Groot vond een gunstiger torenloze oplossing
en trachte een bergkloof te vinden die hem tevens een zo groot
mogelijke stralingshoogte verschafte, hoger dan met vakwerkmasten
mogelijk was.
Toen een geschikte kloof in de wildernis was gevonden, kon na het ontbossen
van het terrein de antenne van genoemd type aan de steile, 900 meter hoge
bergwanden worden opgehangen. De boogzender werd in het dal van de kloof
opgesteld.
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De energie voor de boogzender werd geleverd door een grote dynamo
aangedreven door een vliegtuigmotor van voldoende vermogen,
terwijl deze later werd vervangen door een oude waterturbine.
Met deze middelen bleek een eenzijdige rechtstreekse verbinding
mogelijk tot aan de antipode en wel begin 1919 met een ontvangtoestel
van de Indische dienst a/b van H. M. Zeven Provinciën, dat op
genoemde oorlogsbodem voor proeven geplaatst was om na te gaan
hoe de radioverbinding met Indië tot stand gehouden kon worden
varende via Japan-Amerika naar Nederland.
Hoewel het voor het beoogde doel wenselijker geweest was, dat de
proef volgens de meer directe route Ceylon-Aden-Suez-Gibraltar
plaats gevonden had, lieten de toestanden kort na de oorlog dit niet
toe en moest genoegen genomen worden met de weg via Amerika.
Na de aankomst van de ontvanger in Nederland werd het toestel
geplaatst in een tijdelijke ontvanghut met een eendraadsantenne
van 1 è 2 km in de nabijheid van Huizen waar kort na de opstelling
midden 1919 de eerste tekens werden gehoord uit Indië door
een ambtenaar van de Indische Radiodienst en een telegrafist van
de Nederlandse Marine.
Hiermede was een rechtstreekse verbinding Indië-Nederland, hoewel
op dat moment nog éénzijdig, een feit geworden. (5 juni 1919)
De Amerikaanse boogzender, geschikt voor 100 kW werd intussen
omgewerkt voor een belasting van ongeveer 200 kW, waardoor de
tijdelijke stroomvoorziening verbeterd moest worden.
Dit was mogelijk door de opstelling van de waterturbine, die de in
1919 uit Japan geleverde dynamo kon aandrijven tot een vermogen
van 165 kW bij 1500 Volt, terwijl later ook een aansluiting plaats
had aan het Bandoengse stadsnet door een 25000 Volt leiding van
35 km lengte.
Intussen werden ook, onder gebruikmaking van een bergantenne
op een andere plaats (Tjililin) proeven genomen met een zender
van 200 kW vermogen. Deze machinezender werd a/b van
H. Ms. Zeven Provinciën en later in Nederland met bevredigende
resultaten waargenomen. Deze zender liet zich echter niet aan
alle golflengten aanpassen, zodat dit voor de te verrichten proef
neming toen een nadeel was.
Gezien de opgedane ervaring was intussen voor het definitieve
project de energie vastgesteld tot een vermogen van 1200 a
1500 kW antenne-energie, toen 3 a 4 maal die van bestaande
zenders, en de primaire energie op 2400 a 3600 kW.

50

>

99

Indië weerbaar ”

Wat was toch in eind 1917 toen de telegraaf-blokkade begon en
Indië zowel met ontvanger als zender gereed was, allereerst
in Nederland nodig? Niet een zender die de Indische roepstem kon
beantwoorden, doch allereerst een ontvanger welke die roepstem
kon horen opdat tenminste de verbinding althans eenzijdig bestond.
Het is algemeen bekend, dat voor het oprichten van een krachtige
zender in normale gevallen maanden en jaren nodig zijn, terwijl
het bouwen van een ontvanger geheel compleet niet meer dan een
maand in beslag behoeft te nemen.
De ontvanger van "De Zeven Provinciën", welke later te Blaricum
zulke goede diensten bewees , werd in het atelier van de P. T T.
dienst in Indië in een maand gebouwd en kon in Nederland nog veel
sneller, waar men daar over zoveel betere hulpmiddelen beschikte.
Het stationsgebouw en de 4 km lange antenne in Tjangkring, werden
destijds in anderhalve maand opgericht, waarbij de antenne
berg-op berg-afliep over diepe ravijnen en dwars door bossen die
moesten worden geveld.
In het vlakke Nederland waar een ongebruikte directie-keet,
een lege spoorwagen, kermiswagen, verhuiswagen, of ander geschikt
object voor een tijdelijk stationsgebouw evenals de nodige telegraaf
palen en draad zeker voor het grijpen lagen, zou het gehele complete
station dus zeker in een maand geheel gereed hebben kunnen zijn.
Echter was het Rijks-ontvangst-station niet in een maand, doch
eerst twee volle jaren na het gereedkomen van het zendstation in
Indië gereed. Intussen was de oorlog uit, en het nut der getroffen
maatregelen in Indië nihil geworden. Had inmiddels Indië zich zelf
niet geholpen door een eigen ontvanger in 't Gooi te plaatsen dan
was het vergeefs roepen gerekt tot twee jaar inplaats van nu ruim
een jaar.
Doordat om oorlogsredenen voor het vervoer op een oorlogsschip
moest worden gewacht, welke bodem een lange reis om de wereld
maakte voor het Nederland bereikte, kwam weliswaar ook deze
ontvanger te iaat om nog nut in oorlogstijd te kunnen afwerpen,
doch Indië had tenminste alles gedaan wat het kon.
Gedeeltelijk ontleend uit het artikel "Indië weerbaar"
doorDr. Ir. C. J. de Groot.
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Om in geval van storingen van zenders op dezelfde frequentie snel
van golflengte te kunnen veranderen, moest in verband met de grote
energie, destijds de keuze op een zender van het Poulsentype
vallen. Een dergelijke zender had bovendien het voordeel, vrijwel
onafhankelijk te zijn van spanningsvariaties van het electriciteitsnet.
Gedurende de oorlogstijd heeft de Indische Telegraaf Administratie
nog getracht een dergelijke installatie in Amerika te bestellen. Door
de oorlogsomstandigheden bleek dit niet mogelijk. Desondanks heeft
Dr. de Groot het op zich genomen, de 2400 - 3600 kW boogzender
te ontwerpen en te doen uitvoeren. Eind december 1918 werd opdracht
gegeven met de bouw van de zender te beginnen.
Doordat met het oog op het transport de stukken niet zwaarder mochten
zijn dan 6 ton en verschillende werkplaatsen moeilijk stukken groter
dan 2 a 4 ton konden gieten en bewerken, werd de montage van de grote
boogzender er niet gemakkelijker op. Het gietwerk is hoofdzakelijk
geleverd door de Staatsspoor-Werkplaatsen te Bandoeng en Madioen,
Marine- en enkele particuliere werkplaatsen. Totaal werd 250 ton giet
en plaatijzer verwerkt.
De magneetspoelen voor de boogopwekking eisten alleen al 20 ton koper
draad. Ze werden ter plaatse geheel door eigen personeel gewikkeld.
Voor de isolatie diende rekening te worden gehouden met een spanning
van 60 kilovolt! Wat één en ander betekende en welke moeite het heeft
gekost om al dat materiaal naar de bergkloof te transporteren, zullen
zij, die de omstandigheden kennen en de Malabarkloof wel eens bezocht
hebben, goed kunnen begrijpen. Tenslotte kon eind 1924 met de opstel
ling van een 2400 kW boogzender op Malabar worden begonnen.
Gedurende de montage van de 2400 kW boogzender werd tevens alles
wat voor het bedrijven ervan benodigd zou zijn door eigen personeel
opgesteld. Twee stuks dynamo-aggregaten met een vermogen van elk
1200 kW voor de boog, met de bijbehorende schakel inrichtingen, één
inrichting voor de opwekking van 100 kW voor het bekrachtigen van de
bovenste magneetspoel, terwijl twee installaties met een vermogen
van 25 kW tesamen met twee electroliseurs het voor het bedrijf beno
digde waterstofgas verzorgden. De daarbij behorende compressor,
gashouders, leidingen en luchtcompressoren behoorden, evenals een
pompinstallatie met vijvers ten behoeve van de circulatiekoeling tot
de installatie!
Voor de aansluiting van al deze aggregaten en hulpapparaten was
intussen het schakelbord tot een lengte van 40 meter uitgegroeid.
De gehele inrichting met de bedieningshandles aan de voorzijde
werden op Carraramarmerplaten gemonteerd.
Als bijzonderheid aangaande het hulpveld voor de magneetspoelen
van de 2400 kW boogzender zij nog vermeld, dat de bekrachtiging
van de bovenmagneetspoel zodanig geconstrueerd is, dat evenredig
met de opname van de boogenergie, automatisch de juiste veldsterkte
wordt ingesteld voor de goede lengte van de vlamboog.
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De zendgebouwen in de Malabarkloof begin 1921.
Omtrent de mogelijkheid van een rechtstreekse draadloze telegraaf
verbinding tussen Nederland en Indië wordt medegedeeld, dat de
uitslag van de daartoe op de hoogvlakte van Bandoeng te nemen
proeven waarschijnlijk reeds in Mei 1917 bekend kan zijn. Vallen ze
gunstig uit, dan zal het wenselijk zijn zo spoedig mogelijk over te
gaan tot de oprichting in Indië van een station, dat krachtig genoeg is
voor het beoogde doel. De kosten van dat station zijn uit de aard der
zaak eerst te ramen als de uitkomsten der proefneming bekend zijn.
Uit de Ingenieur van 30 December 1916.

Zendgebouw in aanbouw eind 1921.
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Behalve de genoemde inrichting voor de grote boog, werd in die tijd
tevens begonnen met de opstelling in het zendgebouw van 3 "kleine"
boogzenderinstallaties van 200 kW vermogen en een fluitvonkzender.
Dit alles, benevens de plaatsing van verschillende transformatoren,
werd onder drang van de wens om zo spoedig mogelijk een commer
ciële verbinding tot stand te brengen, plaatselijk met de meeste spoed
uitgevoerd.
Door het personeel van Telefunken werd gelijktijdig, in een aan het
hoofdgebouw aangrenzende ruimte, een machine-zender-installatie
van 400 kW gemonteerd, die eind 1922 gereed kwam. Deze kon eind
1922 proefdraaien op de intussen voor deze zender meegeleverde
stoomcentrale, opgesteld op een afstand van 30 km van het Zendstation
en door een tijdelijke hoogspanningslijn met het Zendstation verbonden.
Met de toename van de beschikbare energie bleek ook een wijziging
van het luchtnet, nog bestaande uit 5 draden, die elk samengesteld
waren uit 3 in elkaar gevlochten fosforbronzen draden van 3 mm
noodzakelijk. In November 1922 kwam een nieuwe antenne gereed
met 5 antennedraden van 10 mm gevlochten draad. De draagkabels
waren daarbij gelijktijdig van 7 op 10 ton gespannen, waardoor de
gemiddelde hoogte van de antenne verbeterd werd
De antenne bestond toen uit 5 draden oplopend van ongeveer 200 meter
tot 700 meter hoogte, over een lengte van 1,5 km.
Na aansluiting aan de Gouvernements Waterkrachtcentrale via een
25000 V. leiding werd het in 1923 mogelijk over voldoende energie
voor de boogzender te beschikken en kon met de beproeving ervan
begonnen worden, waarbij zich diverse moeilijkheden voordeden
als gevolg van de noodzaak, bijna alles hier te lande onder de grootste
spoed te laten aanmaken en waardoor het aantal onderdelen belang
rijk groter was geworden dan in principe noodzakelijk zou geweest zijn.
Men was o. a. bij de gietstukken voor het magneetgestel om
verschillende redenen beperkt geweest tot 2 S 6 ton, terwijl de bronzen
hoogkamer van ong. 5 ton uit drie stukken gegoten was, samengehouden
door verschillende bouten.
Aangezien 50% van de toegevoerde energie, dus 1200 kW in de
hoogkamer in warmte werd omgezet, ligt het voor de hand dat er
uitgebreide maatregelen genomen moesten worden voor koeling,
waarom de hoogkamer met waterkoelmantel, dus dubbelwandig is
uitgevoerd. Bij beproeving bleek nu de in drie stukken gegoten
hoogkamer, die inwendig met kernbouten versterkt was, te lekken,
zodat er water in de electrode-ruimte kwam.
Hoewel vóór de inbedrijfstelling reeds getracht was de poreuze
plaatsen van de gegoten bronzen kamer, te dichten door het onder
druk doorpompen met waterglas van de koelruimte, moest
daar de tijd drong, de kamer voor de bedrijfsmontage worden afgegeven.
Toen de boog in bedrijf kwam, bleek vooral bij het afknappen van
de vlamboog, de grootste last van de poreuze kamerwanden te
worden, ondervonden. Bij het doven van de vlamboog ontstond n. 1.
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Magneetgestel van de booglampzender,
ontworpen door dr. de Groot.
"Achter elke uiting van menselijk kunnen vinden wij het vernuft,
waaraan de idee ontsproot en de hand die de idee tot uitvoering,
tot verwerkelijking wist te brengen. "

Intussen was het schakelbord uitgebreid tot 40 m. lengte.
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in de kamer een sterk vacuum, waardoor via de poriën het water
werd ingezogen. De hierdoor ontstane ongunstige gastoestand voor
de vlamboog bleef dan bestaan, totdat al het ingezogen water in
dampvorm weer was uitgetreden.
Waar deze toestand door het voortdurend werken van de hoogkamer
er niet beter op werd, was men genoodzaakt andere maatregelen te
treffen, omdat aanschaffing van een nieuwe hoogkamer door omstan
digheden niet direct mogelijk was. Het middel tot verbetering van
de toestand werd gevonden door niet het water onder natuurlijke
druk door de koelruimte te persen, doch na opstelling van enkele
zuigpompen er doorheen te zuigen.
Dit eenmaal toegepast zijnde bleek verder opvoeren van energie
mogelijk, en werd de boog op 2400 kW belast bij een golflengte
van 13,4 km. Met toepassing van de zuigmethode werd alleen de last
nog ondervonden, dat nu tijdens het bedrijf door het koelwater een
weinig waterstofgas uit de vlamkam er werd meegezogen, waardoor
een verhoogte toevoer van dit gas noodzakelijk werd.
Het meegezogen gas werd bij de uitlaat gelegenheid gegeven op on
gevaarlijke wijze uit het koelwater te ontwijken, zodat hierna eerst
behoorlijke bedrijfsmoeilijkheden waren opgeheven en de zender
bedrijfszeker werd. De moeilijkheden bleven echter niet alleen
beperkt tot de zender zelf. Ook de antenne, zoals toen gebruikt,
had lastige eigenschappen.
De antenne bestond eind 1922 uit bronzen gevlochten draden van
10 mm. diameter met een lengte van 2000 meter die door middel
van trossen met een lengte van 12 schotelvormige isolatoren aan
1" draagkabels waren opgehangen. De draagkabels waren weer be
vestigd aan gemetselde steunpunten op verschillende bergruggen.
De steunpunten bestonden aan de ene zijde uit een balans en aan de
andere zijde uit lieren, waarvan de betonnering een gewicht van
minstens 40 ton had.
De wrijving ten opzichte van het grondvlak was hierdoor zo groot,
dat de horizontaal werkende krachten hierop in het geheel geen
inwerking deden gelden, hetgeen vooral van voordeel is bij aard
verschuivingen die tijdens de zware regens nog al eens optreden.
Aan het vrije einde was de bevestiging van de draagkabels geinstalleerd.
Aanvankelijk waren deze tijdens de eerste proeven met een kleine boog
op 7 ton trekkracht gespannen. In 1922 werd dit tot 10 ton verhoogd.
De onderlinge afstand van de antennedraden bedroeg 30 tot 40 meter.
Teneinde een groter nuttig effect te verkrijgen werd het draadnet in
1923 uitgebreid tot 7 parallelle draden, welke met 10 stuks knuppelisolatoren in serie werden geisoleerd, omdat de vroeger toegepaste
porceleinen schotelisolatoren niet voldoende waren gebleken.
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AMATEUR EN VAKMAN

"Zo begon ook ondergetekende, en wel in den jare 1898 als amateur
en de sensatie is nog niet geheel verdwenen van het eerste langeafstand-verkeer over een hele tafellengte tussen een Ruhmkorf en een
uit een ganzenschacht geknutselde coherer, die je wel aan de gang
kon krijgen, maar nooit meer kon laten stoppen, omdat de amateursnuggerheid nog ni et dermate ontwikkeld was om zo maar direct in
te zien, dat de onderbrekingsvonk van de coherer-afklopper het een
maal ingeleide fenomeen onderhield, tot dat er een mechanische vonkloze afklopper in de vorm van een nijdige vingertik aan te pas kwam.
De sensatie der tot stand gebrachte amateur-verbinding was echter
eer groter dan kleiner dan die, twintig jaar later, toen voor 't eerst
als vakman de antipode werd bereikt, hoewel de uitwendige om
standigheden overigens weinig verschilden; in beide gevallen
belangstellende omstanders, die te voren je vriendschappelijk de
raad gaven, je energie en geld liever te bezigen voor iets waarbij
kans op slagen bestond en die, na een ogenblik van verbijstering
bij 't gelukken, je onmiddellijk wisten te vertellen, dat je ’t toch wel
erg beroerd had gedaan, al was het je dan gelukt.

Uit een bijdrage van Dr. de Groot, ter herinnering aan de
jubilerende Nederlandse Vereniging voor Radio-Telegrafie
op 19 Maart 1926.
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In het bijzonder bleken deze n. 1. in dit hoge bergterrein niet tegen
blikseminslag bestand te zijn, waardoor eerst de bovenste van
de serie sprong en daarna de overige volgden.
Na deze verbetering werd op 9 December 1923 een 24 uur proef
genomen met een golflengte van 15,6 km., waarbij ca. 750 kW
trillingsenergie in de antenne werd ontwikkeld.
Bij hogere belasting bleek intussen sproeien aan de uiteinden
der draden over een lengte van ongeveer 200 meter op te treden
(corona effect). In 1925 werden de 10 mm antennedraden, teneinde
het ontstaan van Corona-verliezen aan de uiteinden te beletten,
in diameter vergroot en wel vervangen door draad van 20 mm.
De antenne isolatie bestaande uit knuppel isolatoren waarvan
enkele ook tijdens onweer waren doorgeslagen, werd evenzo ver
beterd en wel door twee zware knuppel isolatoren achter elkaar
met grote sproeischermen, die elk 150000 Volt onder regen konden
houden en een trek van ruim 5000 kg. Om het gewicht van het
systeem niet groter te maken dan voorheen, werden voor het
vergroten van de diameter der antennedraden, kabels met hennepkern gekozen.
Voor de beveiliging van blikseminslag werden de draagkabels
aan één zijde voorzien van bliksemafleiders met watenveerstanden
en afvloeispoelen, om een al te hoog statisch opladen der kabels
te voorkomen. De antennekabels werden tijdens de laatste
uitwisseling waaiervormig aangebracht en vanaf het vrije einde
gerekend bedroegen de onderlinge afstanden der draden 50, 45,
38, en 15 meter terwijl de onderlinge afstanden der draagkabels
hierbij waren 430, 500, 260, en 200 meter.
De antenne had bij deze afmetingen een eigen slingering van 8200
meter (eigen resonantie) en een capaciteit van 35000 pF en
een gemiddelde stralingshoogte van 350 meter. Vöór deze
verbetering van de bestaande 5 draads antenne tot 7 draden
gedacht voor een golflengte van 10-20 km., was er in 1924 een
tweede antenne gespannen voor kortere golven van 5 tot 10 km.,
die aan dezelfde trek- en steunpunten, doch aan afzonderlijke
draagkabels bevestigd werd. Ze werd meer aan de linkerzijde
van het bestaande 5 draadsnet gespannen, hetgeen mogelijk
bleek door de toevallige grillige vorm van de gebruikte kloof.
De eigen slingering daarvan was ongeveer 4200 m. met een capaciteit
van 15400 pF. Dit nieuwe net bestond uit 5 draden van 10 mm en liep
over een lengte van 800 meter, van 200 naar 350 meter hoogte op.
Vanaf die datum konden beide zenders van groot vermogen gelijktijdig
werken en wel draaide de machinezender dan op 7,5 km bij 225 en de
boog op 15,6 km bij 500 Amp. antennestroom.

58

"Hij verenigde in zijn persoon de mathematische fysicus en de
uitvoerende ingenieur, hij was de zeldzaam voorkomende
samenvoeging van het scheppend intellect en de praktische
bouwer”.
"Doch niet slechts in de enge kring der Indische
landsgrenzen had de faam zijn roem verkondigd, over
de gehele wereld werd hij erkend als een kundig
zoeker en een gelukkig oplosser van radio-problemen. ”

De spoelen van de blaasmagneten vereisten twintig ton
koperdraad, en werden plaatselijk door eigen personeel
gewikkeld.
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De onderlinge inwerking der antennes van de twee zenders op elkaar
is daarbij niet storend voor de goede werking. Waren intussen de
moeilijkheden met de antennes opgeheven, zo moest met het opvoeren
van de energie ook de nodige aandacht aan de seinmethode besteed
worden. Hoofdvereisten waren voor de leesbaarheid der boogseinen
ook voldoende toonverschil en voldoende lang en bedrijfszeker werken
der relais.
Het bestaande seinrelais met zilveren contacten bleek met grotere
energie niet te voldoen, zodat ook hiervan steeds uitbreiding nood
zakelijk was, hetgeen aanvankelijk verholpen werd door enige sein
relais in serie te schakelen, die elk voor zich bij de groter wordende
energie een kleiner deel van het totaal toonverschil kregen te verwerken.
Werden aanvankelijk deze relais zo geschakeld, dat een deel der
windingen van een verlengspoel werd kortgesloten, dus direct in
de hoofdstroom, later vond het systeem toepassing, de verstemmingskringen inductief te koppelen met de verlengspoel en deze met relais
kort te sluiten. De bediening werd hierdoor minder gevaarlijk en
de te stellen isolatie-eisen aan de relais, die de verstemmingsketens
kortsloten, geringer.
De resultaten in 1923 bereikt, waren van dien aard, dat gedurende dat
jaar reeds de dienst tussen Indië en Europa werd geopend met de
grote boog en gelijktijdig met de machinezender. Het ongeluk wilde
in Mei 1923 dat tijdens de periode, toen het openbaar verkeer geopend
zou worden, de isolatie van enkele draden beduidend achteruitgegaan
was door blikseminslag hetgeen afschakelen van enkele draden nood
zakelijk maakte, totdat de antenne in Juli 1924 weer van nieuwe isolatie
voorzien kon worden.
De bereikte resultaten werden steeds gunstiger door het geleidelijk op
voeren van het vermogen en het verbeteren van de seinmethode, zodat
vanaf 1924/1925 Nederland, Duitsland, Frankrijk, Amerika, Saigon,
de Philippijnen en zich op zee op verre afstand bevindende schepen
hiermee bediend werden. Het radio-telegrafisch verkeer was dus een
factor geworden, waarmee in het kabelverkeer rekening gehouden werd.
Echter, nog vele moeilijkheden hadden opgelost moeten worden, indien
dit verkeer zover opgevoerd zou zijn , dat het de omvang had gekregen
van het huidige kortegolfverkeer.
De opgedane ervaring had dan ook al bewezen, dat een 24-urige
verbinding wel nooit tot stand zou komen. Weinigen hadden het vermoe
den dat dit enige jaren later, zij het met nog kortere golven van minder
dan 100 meter lengte, wel mogelijk zou zijn.
In 1926 werd nog een begin gemaakt met de opstelling van een tweede
boogzender van 2400 kW met de bijbehorende aggregaten, twee gelijkstroomgeneratoren voor 1200 kW en één van 100 kW voor de bovenste
magneetspoel. Deze installatie diende als reserve van een de langegolfzenders.
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"Waar zulke krachten verenigd waren in één man, is het
begrijpelijk dat onder zijn leiding iets groots kon groeien".

<r

PKX
Het Malabar radiostation, gezien vanaf de linker berghelling.
Aan de achterzijde is de afspanmast met de oplopende draden
nog net zichtbaar.
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De resultaten, die intussen bij gebruikmaking van hoge frequenties
(zeer korte golven) in 1926 bereikt werden, noodzaakten de Radio
dienst hiermede rekening te houden en daarom werden al spoedig op
beperkte schaal hiermede proeven genomen door het Laboratorium
van de Radiodienst.
Toen dan ook de Philips experimentele zender in maart 1927 vrijwel
overal ter wereld werd gehoord, was de grootste stoot tot het nemen
van het besluit, sterke zenders voor de kortegolf te bouwen, gegeven.
Dr. de Groot besloot op de Malabar met de aanwezige hulpmiddelen
een eentrapszender samen te stellen, terwijl in het Laboratorium
aan een kristalgestuurde zender begonnen werd. Met beide inrich
tingen werden direct goede resultaten bereikt, zodat in Juni 1927
het eerste kruisgesprek met Philips kon plaatsvinden vanuit het
tennishuisje op het terrein van het Zendstation.
De benodigde hulpmiddelen, die voor de Malabar-telefonie korte
golf-zender gebruikt werden, waren deels afkomstig van onder
delen, die bestemd zouden zijn voor telefonie met een der 200 kW boogzenders op 6000 m, zoals de lampversterkers, voor- en hoofd
versterkers, terwijl de transformatoren afkomstig waren van een
vonkzender, die geschikt bevonden werden voor de te leveren plaatspanning.
De besproken kortegolf-zender was ANH, die in 1927 gereed kwam;
deze heeft ca. 15 kW ingangsvermogen en is als reeds vermeld niet
van een stuurzender voorzien en werkt met een dubbele dipoolantenne voorzien van reflectoren op een golflengte van 17 meter.
Behalve voor telefonie werd ANH dagelijks gebezigd voor telegrafie
en werkte dan als uitgebalanceerde zender. De telefonie-installatie
ANH werd vanaf Bandoeng besproken langs een bovengrondse lijn,
die op het terrein van het Zendstation overgaat in een kabel. Daarna
volgde een voor- en een hoofdver sterker.
De laatste beihvloedde het rooster van de twee modulatorlampen,
die parallel aan de zendlampen geschakeld waren, waarna deze
weer de zendlampen befiivloeden (anode modulatie).
Hoewel plaatselijke bespreking ook mogelijk is, werd ANH in bedrijf
via telefoonlijnen vanuit de Studio te Bandoeng besproken, terwijl
de mogelijkheid gegeven was, vandaar uit lijnverbindingen tot
stand te brengen en doorverbinding te geven met elk willekeurig
telefoontoestel op Java en Madoera.
Deze eerste kortegolfzender, die in de directe nabijheid van de
grote boog- en machine zender stond opgesteld, was in eigen
werkplaats vervaardigd.
Er zal nu een resumé volgen van wat gedurende de jaren 1917 tot
eind 1927 op Malabar tot stand kwam.
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1917 - 1920 Ontvang en seinproeven met 100 kW boogzender, waarbij
verbinding met Europa tot stand werd gebracht, hoewel slechts
eenzijdig;
1921 - 1923 monteren van de 2400 kW boogzender en in bedrijfstelling
ervan medio 1923.
Verbinding Indië-Nederland over en weer en Indië-Amerika.
1924-1926 Grote boog- en machinezender in geregeld telegrafiebedrijf. Beschikbaar drie 200 kW bogen. Af en toe voor ongeregeld
verkeer in bedrijf. Het verkeer had zich intussen, behalve voor
Europa en Amerika, uitgebreid tot alle omliggende landen.
Saigon-Philippijnen en Bangkok en schepen op verre afstand op zee.
De boogzender diende daarbij voor het Europees en Amerikaans
verkeer en de machinezender in hoofdzaak voor omliggende
landen.
1927 Kortegolfzender in bedrijf gekomen voor telegrafie en
telefonie, waarna de telegrafische verbinding met
Europa beduidend was vooruitgegaan, aangezien met de kortegolfzender een veel langere verbinding mogelijk bleek dan met de
langegolfzenders, waarmede men zich gedurende de Europese
zomertijd dikwijls met een 4 ö 6-urige verbinding tevreden moest
stellen.
Bij dit laatste zij nog opgemerkt dat in tegenstelling met de
lange golfverbinding Indië- Europa het verkeer op de lange golf
van 15,5 km met Amerika vrijwel gedurende het gehele etmaal
verzekerd is. Nu dit alles tot stand gekomen was, kon met
de verdere uitbreiding en modernisering van kortegolfzenders in het bijzonder, waarmee sedert 1926/1927 een nieuwe
communicatie-mogelijkheid op radto-technisch gebied geopend
werd, worden voortgegaan.
Helaas heeft Dr. Ir. de Groot het einde van de beschreven
tienjarige periode, waarin het doel hoofdzakelijk was de radiotelegrafische verbinding Indië-Nederland tot een behoorlijke
commerciële verbinding te brengen, niet mogen beleven.
Op weg naar de Radioconferentie te Washington, medio 1927,
om aldaar voor de belangen van de Nederlands-Indische
telegraafdienst te waken en voorstellen te doen in het belang
van het Internationale radio-telegrafische verkeer, kwam
deze bekwame Indische radio expert te overlijden.
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Schakelschema van de korte-golfzender A.N. H. later
aangeduid met P. L. F. golflengte 16,8 meter.

/

Dipool-antenne van A.N.H. met afgestemde voedingslijn,
de hoek van ca 30° was gekozen om over de bergrug te
stralen.
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'Toen, al moge er physisch veel zijn aan te merken geweest op
mijne, op tropen-empirie gebouwde theorieën, sinds de kortegolfresultaten viert de vrije ruimtestraal weer hoogtij".
Dr. Ir. C.J. de Groot

Uit de door Dr. de Groot gehouden voordracht, voor het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs, gehouden in 1924 te Delft, bleek uit zijn
betoog, dat hij nog steeds de voorkeur gaf aan de lange-golfverbindingen. Op Malabar werd in 1926 nog een aanvang genomen met
de bouw van een tweede, reusachtige Poulsen booglampzender
voor reserve, doch deze werd niet voltooid.
Het radio-laboratorium te Bandoeng was in 1925 begonnen met
de bouw van een kortegolfzender, die tot aan de antipode werd
gehoord, deze zender opereerde met de roepletters A. N. E.
Dr. de Groot besloot, zoals eerder is vermeld om ook op dit
voor hem nieuwe terrein, een korte-golfzender voor telefonie
en telegrafie te vervaardigen, wat hem gelukte!
Een van zijn assisten*), was met verlof in Nederland en kon
maar moeilijk geloven, wat zijn chef op Malabar tot stand had
gebracht.
De kranten bevestigden op 28 mei 1927 de ontvangst van A. N H.

HALLO HOLLAND!
De N. R. Crt. van 28 Mei l.l. bracht ons de heugelijke
tijding, dat de stem van dr. ir. C. J. de Groot, leider
van den radio-dienst te Bandoeng, voor de eerste maal
te Wassenaar gehoord werd, dank zij de kortegolf.

*) K. Dijkstra was assistent van dr. de Groot en dertig jaar in
dienst bij Radio-Malabar.
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RADIO-TELEGRAFIE IN DE TROPEN

Zoals mij door Dr. van Bemmelen, directeur van de meteorologische
dienst te Weltevreden, werd medegedeeld, is men volgens de nieuwste
hypothese over het ontstaan van de afwijking in het aardmagnetisme
ook op de veronderstelling van het bestaan van een dergelijke,
beweeglijke, geleidende bovenlaag aangewezen, die in haar zelf
Foucaultstromen opwekt, welke het aardmagnetisme beinvloeden.
De laag is ook onmisbaar voor de verklaring van het verschijnsel
het Noorderlicht, hetgeen ten sterkste met het aardmagnetisme
en met de zonnevlekken schijnt samen te hangen, het is zelfs
mogelijk gebleken de hoogte van deze laag bij benadering te
bepalen: aangegeven wordt, zoals reeds gezegd, 180 km boven
het aard-oppervlak. Waar nu dagelijkse en jaarlijkse gang van
_ luchtstoringen en aardmagnetisme zozeer analoog zijn, mag
veilig aangenomen worden, dat we hier steeds met hetzelfde vlak
(Heavisidelaag) te doen hebben.
Waar van deze hogere lagen zo goed als niets bekend is, behoort
een verder indringen in hetgeen daar zou kunnen voorvallen, tot
het gebied der fantasiën, althans tot een gebied dat buiten mijn
competentie ligt.
Uit het gelijknamige proefschrift van Ir. C.J. de Groot
18 mei 1916.

66

Het ontvangststation te Tjangkring, voor de ontvangst
van Kootwijk, Leafield, Honolulu en Ceylon.
"Eind 1922 onderging de antenne een grote verandering
en in 1923 werden er nog twee draden aan toegevoegd
zodat het geheel op zeven draden kwam. Op 9 december
1923 werd een 24 uursproef gehouden met 750 kW
trillingsenergie in de antenne. Bij een nog hogere
belasting trad het corona-effect op. Aan de uiteinden
tekenden zich over een lengte van 200 meter, zeven
blauwachtige strepen op. Bij één van de ophangpunten
hing een isolator te branden................. "
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Een van de objecten van de dienst der Nederlandse Posterijen en
Telegrafie, was de radioverbinding van Nederland met Nederlands
Oost-Indië. Dit object was voortgekomen uit het "plan van der Bilt".
.Als reactie op dit plan, werd door de toenmalige Ministers van
Koloniën en Waterstaat geantwoord dat de behandeling van de concessie
aanvraag werd opgeschort. Dit, in verband met de tijdsomstandigheden,
waarbij de verdere mededeling werd gedaan dat de regering het vraag
stuk van de radio-telegrafische verbinding van Nederland met Neder
lands Oost-Indië zelf in studie had genomen.
In april 1917 was de Permanente Commissie voor de radio-telegrafie
met haar beraadslagingen gereed. De technische dienst der Rijks
telegraaf, welke in october 1917 haar rapport uitbracht, sloot zich
aan bij de zienswijze van de Permanente Commissie. Ook deze dienst
meende dat een rechtstreekse radio-telegrafische verbinding tussen
Nederland en Nederlands Oost-Indië mogelijk was, en gaf op dezelfde
gronden als de Permanente Commissie in overweging met de
Gesellschaft für drahtlose Telegraphie 'Telefunken" te Berlijn in zee
te gaan.
Tevens was in juni 1917 een Commissie aangesteld, die zich bezig
had gehouden met het zoeken van een terrein voor de bouw van het
zendstation. Met deze beslissing werden de ingenieurs der
Telegrafie, Jhr. W. M. de Brauw en E. F.W. Völter door de
regering aangewezen om de nodige besprekingen met Telefunken
te voeren. Met een volledig aanbod met levertijd kwamen zij terug.
In september 1918 werd het contract met Telefunken gesloten voor
de oprichting van het zendstation te Kootwijk en een ontvangststation
te Sambeek. De werkzaamheden werden uitgevoerd onder leiding van
de hoofdingenieur directeur der Telegrafie dhr. A.E.R. Collette.
Het electrotechnische gedeelte zowel van Kootwijk als van Sambeek
was toevertrouwd aan Ir. E.F.W. Völter.
Met het zendgebouw werd in augustus 1920 begonnen. Dit werd
uitgevoerd door de n.v. Internationaal Gewapend Betonbouw te
Breda. Het werk stond onder de leiding van de architect,
dhr. J. M. Luthman. In de zomer van 1921 was het grote
zendgebouw gereed en kon men met het binnenwerk beginnen.
Vódr het gereedkomen van het ontvangststation te Sambeek
werden de seinen uit Indië opgevangen op de meentgronden
te Blaricum, waar een ontvangst inrichting stond opgesteld
welke vervaardigd was door Dr. Ir. C. J. de Groot.
In het begin van november werden de eerste seinen uit Indië
ontvangen.
In december 1918 werd begonnen met de aanleg van een smalspoorbaan van ca. 5 km. lengte, voor het aanvoeren van bouw
materialen, gereedschappen en het benodigde staal voor de
masten. Daarna werd begonnen met het bouwrijp maken van
het terrein, waarbij ca. 380.000 m3 grond werd verzet. Het
terrein kwam in november 1919 gereed.
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Bedieningslessenaar condensatoren en zelfinducties.
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De. benodigde energie werd geleverd door de Provinciale Gelderse
Electriciteitsmaatschappij. De bouw van een eigen energievoor
ziening werd minder gewenst geacht, gezien het nodig zijn van vol
doende reservecapaciteit. Vanuit Nijmegen werd 50 kilovoll gedistri
bueerd naar het onderstation te Wormen, gemeente Apeldoorn. Een
10 kilovoltslijn, gedeeltelijk als bovengronds net uitgevoerd, verbond
het onderstation met het transformatorstation te Kootwijk. Het gehele
traject Nijmegen-Apeldoorn was dubbel uitgevoerd waardoor men over
een reservelijn beschikte. Ook in het transformatorgebouw beschikte
men over twee transformatoren van 10 naar 3 kilovolt, elk met een
vermogen van 1000 kVA. Van hieruit gingen twee kabels, beide voor
3000 volt naar het zendgebouw.
De machinezenders, destijds gebruikt te Kootwijk, Nauen en Bandoeng
bestonden in hoofdzaak uit een krachtige - 800 pk - electromotor, die
een generator aandreef welke bij 1500 omwentelingen per minuut een
frequentie opwekte van 6000 hertz. De generator leverde bij deze fre
quentie 450 volt en ca 1200 ampere. De stator en de aslagers waren
watergekoeld, terwijl de rotor door middel van schoepen van luchtkoeling werd voorzien.
De generator-energie werd gekoppeld met een spanningstransformator.
De opgetransformeerde spanning van ca 2000 volt was nodig om de
gewenste stroom door de frequentietransformatoren in de antenne te
laten vloeien.
Het principe van frequentie-vermenigvuldiging, aangegeven door Epstein,
uitgewerkt door Joly en Vallauri en voor de zendtechniek bruikbaar ge
maakt door Graf Arco (Telefunken), werd alleen in de machinezenders
toegepast.
De toegepaste frequentietransformatoren waren oliegekoeld, evenals
de bijbehorende "Osnos spoel". Zowel de waterkoeling als de olie
koeling voor het hoogfrequentgedeelte werden verzorgd door middel
van pompinstallaties en pijpleidingen. De warmte, die vrijkwam,
werd afgegeven aan de koelwatervijver, welke voor het gebouw was
aangebracht.
Gedurende de proefnemingen werkte de'zender zonder toerenregeling.
Begin 1923 werd een fijnregelingstoerenregeling toegepast volgens het
Riegger-patent. Deze fijnregeling werkte onafhankelijk van de toege
paste inrichting, waardoor de grote wisselingen in de belasting, die het
gevolg waren van het werken met de seinsleutel, werden gecompenseerd.
De gebezigde golflengte van 12500 meter, 24 kHz of 6250 meter, 48 kHz
werd uitgestraald door een omvangrijk antennestelsel. De gehele antenne
bestond uit zes getuide stalen masten van 212 meter hoogte. Eén daarvan
stond in het middelpunt, terwijl de overigen met een onderlinge afstand
van 450 meter er rondom gegroepeerd stonden.
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Het afstemmen der zendinrichting duurde van november 1922 tot midden
Januari 1923, in december 1922 waren deze proeven tijdelijk stopgezet
in verband met transformatorpech.
Op donderdag 18 januari werd Kootwijk om 5.40 uur n.m. A T. op
golflengte 8400 meter voor het eerst te Bandoeng gehoord.
Het traject Holland-Indië met een afstand van 11.410 k.m. was
afgelegd.
Een historisch moment in de Nederlandse radiogeschiedenis.
Op 5 mei 1923 ging het station P.C.G. officiëel in dienst, doch
echter zonder toerenregeling.
De eerste toerenregeling werd begin augustus 1923 aangebracht,
de tweede volgde begin october 1925, eind september 1925 was
de Schlauglitzespoel gereed voor gebruik.
Tegelijk met de bouw van het zendstation te Kootwijk, was een aanvang
genomen met het verwezenlijken van een ontvangststation. Dit station
kwam in de loop van 1919 gereed.
Het terrein, waarop het ontvangststation gelegen was, diende voor de
ontvangst van de signalen uit Indië zo optimaal mogelijk te zijn, zonder
storende invloeden te ondervinden van het op ongeveer 60 km afstand
gelegen zendstation Kootwijk, gemeente Apeldoorn.
Hierdoor was een gelijktijdig zenden naar en ontvangen van Indië
mogelijk. Een andere voorwaarde dan boven genoemd, was dat de
antennes van beide stations loodrecht op elkaar geplaatst moesten
zijn. Het voldoen aan deze beide voorwaarden was de enige beperking
in de keuze van het terrein voor het ontvangststation. Een dergelijk
terrein werd gevonden in de omgeving van Boxmeer, op de heide te
Sambeek.
De ontvangstantenne bestond uit zeven houten masten die 61.5 m.
hoog waren, en twee stalen afspanmasten met een hoogte van 15 m.
Aan deze masten waren drie antennedraden opgehangen ter hoogte
van 60, 52 en 20 meter. Zodoende beschikte men over drie antennes,
alle enkeldraads uitgevoerd. Behalve in hoogte, waren de antennes ook
in lengte verschillend. De bovenste draad, welke over alle zeven masten
liep, had een totale lengte van 1600 meter, de middelste draad, over
vijf masten gespannen, was 1200 meter en de laagste, welke over vier
masten liep, had een lengte van 700 meter.
De ontvangsttoestellen waren geschikt voor golflengtes tussen 600 en
35000 meter, 500 kilohertz tot 8,5 kilohertz. Deze ontvangers waren
uitsluitend ingericht voor secondaire ontvangst, met een aansluiting
voor een detector of hoogfrequentversterker. De spoelen waren
uitwisselbaar.
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De koppeling met de secondaire spoel kwam tot stand door middel van
de draaibare antennespoel. Hiermee kon men een optimale nulkoppeling
bereiken. Op dit ontvangsttoestel, dat uitsluitend voor de afstemming
diende, kon men naar keuze een vijfvoudige hoogfrequentversterker of
een drievoudige laagfrequentversterker aansluiten. Verder bevond er
zich in de ontvangzaal nog een extra versterker. Deze was uitgerust
met dictafoons, waardoor de opgenomen seintekens op wasrollen werden
vastgelegd.
Het ontvangststation te Sambeek kon vrijwel onmiddellijk nadat het door
de firma Telefunken was opgeleverd in 1919, het Indische zendstation
Malabar ontvangen. De ontvangst geschiedde op die tijden, dat het
gehele traject van 11410 in het duister was gehuld.
Aangezien het tijdsverschil met Indië ongeveer zeven uur bedroeg,
viel de bruikbare periode tussen 17 en 23 uur nederlandse tijd. Proef
ondervindelijk werd vastgesteld dat de gunstigste golflengte voor deze
periode 9000 meter bedroeg. Dit was niet het gevolg van een optimale
overdracht van de signalen, maar meer het resultaat van een ongestoor
der ontvangst ten gevolge van het ontbreken van buitenlandse stations
op die golflengte gedurende die tijd. Het gemiddeld aantal woorden, dat
per avond werd overgebracht, varieerde van 500 tot 1000 woorden.
Overdag was het resultaat vrijwel nihil. In augustus 1924 werd het
ontvangststation van Sambeek overgebracht naar Meyendel, gelegen
in de omgeving van 's-Gravenhage.
De installatie te Meyendel was in het begin gelijk aan de te Sambeek
gebruikte. Nadien werd, gezien de ervaring welke men te Sambeek
had opgedaan en waaruit raam-antenne-ontvangst wenselijk bleek,
overgegaan op de ontvangst met behulp van dergelijke antennes.
Het waren hoge, langgerekte ramen, waardoor kostbare mastconstructies overbodig werden.
Het ontvangraam bestond uit een gevlochten draad van ca 350 meter
lengte. Dit was op een hoogte van 14 meter opgehangen aan houten
telefoonpalen. Het raam had één winding en was dusdanig opgesteld,
dat de richting ervan samenviel met de verbindingslijn Indië-Amerika.
Er waren twee van dergelijke ramen, één van 400 meter lengte en
één van 250 meter, waarbij de laatste als reserve dienst deed. Voorts
was er een raam opgesteld, loodrecht gericht op de richting naar Indië.
Dit raam diende om, met behulp van een radio-goniometer, de eerst
genoemde ramen langs electronische weg te kunnen draaien. Tenslotte
was er een lange horizontale antenne opgesteld, waarmee een eenzijdig
cardioide ontvangstpatroon kon worden verwezenlijkt.
De gebruikte hoog- en middelfrequentversterkers waren uitgevoerd
met Philips Miniwatt dubbelroosterlampen (B6), De gehele installatie
werd vervaardigd door het personeel van het laboratorium van de
Rijkstelegraaf en tevens door hen aangelegd.
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Het ontvangststation te Meyendel omstreeks 1925.
Voor de ontvangst van Indië werd in hoofdzaak
gebruik gemaakt van de hoog en middelfrequentversterkers, welke op de voorgrond zichtbaar
zijn. Voorts zijn op de afbeelding nog enige
zwevingstoestellen en rechts op de voorgrond
een toonversterker zichtbaar.
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Het ontvangststation te Meyendel, aanvankelijk bestemd voor het langegolf verkeer met Nederlands Oost-Indië, bleek al spoedig niet meer aan de eisen
te voldoen. De opening van het verkeer met Amerika en de wonderbaarlijke
triomf van de kortegolf, later gevolgd door het intensieve verkeer met
andere Europese landen, maakten uitbreiding noodzakelijk.
De keuze hiervoor viel op een uitbreiding met een nieuw station, waarvoor
een geschikt terrein werd gevonden in de duinen te Noordwijk aan Zee.
Noordwijk Radio, NORA, werd in september 1928 met de tweezijdige
Europese langegolf-ontvangst in gebruik genomen. In de loop der tijd
ging het antennepark bestaan uit langegolf-antennes in combinatie met
twee aardkruisen. Deze bereikten een hoogte van ca 40 meter. Voor de
ontvangst van het kortegolf-verkeer werd gebruik gemaakt van twee
horizontale en twee verticale dipool antennes. Voor de trans-atlantische
verbindingen werd een twaalftal Beverage-antennes gebruikt.
Het ontvangststation NORA was voorzien van ca dertig ontvangstinrichtingen voor de ontvangst van :
de Europese langegolf, 2000 tot 8000 meter;
de Europese kortegolf, 30 tot 45 meter;
de trans-atlantische langegolf, 10000 tot 18000 meter en
de trans-atlantische kortegolf, van 15 tot 30 meter golflengte.
Al deze ontvangstinrichtingen waren vervaardigd door het laboratorium
en de herstellingswerkplaats van de Rijkstelegraaf.
Overigens bracht het jaar 1927 een grote ommekeer in de techniek en de
communicatie. Op 3 maart 1927 deelde Philips mede: 'Wij zijn uitstekend
gehoord in Medan". Ook Bandoeng reageerde met""Hallo Holland". In
1928 werd een aanvang genomen met het werken met een zender, geplaatst
te Huizen, waarvan de gerichte antennes naar West- en Oost-Indië straalden.
De uitzendingen van deze PHOHI, Philips omroep Holland Indië werden
over de gehele wereld goed ontvangen. De zender, welke was uitgerust
met watergekoelde triodes was door Philips NSF vervaardigd en werkte
kristalgestuurd.

Professor Max Wien, die tijdens een radio-tentoonstelling van de
N.V.V.R. in 1918 reeds een voordracht gehouden had over de radio
buis als opwekker van electrische trillingen, verkondigde toen al
zijn visie, welke door de practijk geheel juist werd bevonden:
"De electronenbuis zal ook in de zendtechniek een grote omwenteling
teweegbrengen."
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Gedenkpenning, geslagen in 1929 in opdracht van de
Vereniging voor de Penningkunst, met als onderwerp
de radio-telefonische verbinding tussen Holland en Indië.
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De Korte Golf.
Onbruikbaar voor enig serieus radioverkeer, waren volgens de mening,
welke door het merendeel der vaklieden werd aangehangen, alle korte
golflengten, zoals bijvoorbeeld 200 meter.
Amerikaanse amateurs hadden deze onbruikbare golflengten toebedeeld
gekregen voor hun, als liefhebberij uitte oefenen, zendexperimenten.
Zij waren er gelukkig mee.
Jarenlang hadden onze amerikaanse collega's vonkzenders gebouwd,
tot vermogens van 1 kilowatt toe, tenvijl velen, in het voetspoor van
de zich ontwikkelende techniek, ook de overgang op lampzenders
hadden meegemaakt.
De december resultaten van de proeven in het jaar 1920, waaraan voor
het eerst een groot aantal amerikaanse zendamateurs deelnamen,
schenen de toevalligheid van het wonderbaarlijk gunstig geval in october,
wel te ondersteunen. In tegenstelling met october, nu geen enkel geval
van met zekerheid geconstateerde ontvangst in Engeland kwam uit de bus.
Ontmoedigd? Amateurs zouden geen amateurs zijn geweest, en vooral
geen amerikaanse, indien zij zich daarbij hadden neergelegd. "Die
Europeanen", dachten ze, en niet geheel ten onrechte, "hadden te
weinig ervaring met de ontvangst van zo korte golven".
Waarom het niet lukte met de eerste trans-atlantische proeven in
december 1920, is achteraf licht in te zien. Ervaring met de ontvangst
van 200 meter golflengte was er inderdaad niet veel. De buizen, welke
men ter beschikking had, waren uitsluitend triodes, waarvan het rooster
een dermate grote capaciteit bezat dat het vermogen dat de antenne
daaraan diende te leveren vrij hoog was. Bovendien stond de oplossing
van het probleem van hoogfrequentversterking nog in de kinderschoenen.
Golflengte-transformatie, in 1919 door Armstrong aangegeven als middel
om hoogfrequentver sterking bij ontvangst van korte golven naar een langer
golfgebied te verplaatsen, gaf ook geen direct succes. Radio Nieuws van
mei 1920 had speciaal voor dit doel daarop de aandacht gevestigd.
De superheterodyne, gevormd door een met de detector gekoppelde
zwevingsgenerator werd in principe ook gebruikt indien men "ongedempten
in toon" wilde ontvangen en de detectortriode niet zelf wilde laten
genereren. De bezwaren van een triodedetector als eerste buis van een
ontvanger werden hierdoor niet opgeheven. Bovendien kwam men niet
los van het idee, dat de daaropvolgende middelfrequentversterker een
niet afgestemde versterker diende te zijn.
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Succes in Nederland met de ontvangst van de amerikaanse amateurs
•werd in december 1921 op twee van de tien avonden, waarop proeven
werden genomen, bereikt door de Delftse student G. J. Eschauzier te
's-Gravenhage, die behalve de roepletters "1BCG" ook de geseinde
tekst gedeeltelijk kon ontcijferen.
Het belang van dit resultaat was vooral het feit, dat het werd verkre
gen met gebruikmaking van relatief geringe middelen. Met name ontbrak
een gerichte antenne, al was Eschauzier in zijn woning aan de Parkweg
te 's-Gravenhage met een 13 meter lange driedraadsantenne op een
hoogte van 23 meter boven de grond, behoorlijk ingericht.
Nog weinig onderzocht was toen het op korte golven zo opvallende
verschijnsel van de sluiering (fading) der signalen. Enigszins verbluft
was men door de korte momenten van enorme sterkte en het daarna
langzaam, of soms ook geheel ineens wegzinken van de signalen.
Waren de goede momenten soms een maatstaf voor hetgeen te bereiken
was, of waren zij als toeval (freak) te beschouwen en was de onhoorbaar
heid eigenlijk normaal?
Dit raadsel had in 1920 het amerikaanse "Bureau of Standards" al aanlei
ding gegeven om samenwerking te zoeken met de amateurorganisatie,
de "American Radio Relay League", teneinde hier een onderzoek
naar te laten verrichten. Hoopvol was in ieder geval, dat in de tweede
week van januari 1922, opnieuw amerikanen in Engeland werden ontvangen
waarbij toen ook volledige berichten óverkwamen. In maart hielden een
aantal amateurs uit Rotterdam ook nog eens testproeven met Amerika.
Voor de nog kortere golven dan 200 meter schrok men aanvankelijk
terug. De seinende amerikanen groepten allen bij de bovengrens van
het hen toegestane golfgebied bij elkaar. Hun meest succesvolle zender,
1BCG, had zelfs 235 meter gebruikt. Eerst later ging men, mede op
aandrang van de franse amateur Leon Deloy uit Nice, met succes over
op veel kortere golven!
De ervaringen met langere golven had nu eenmaal geleerd, dat de voort
planting van radiogolven over het oppervlak van de aarde voor de langste
golven het verste reikte. Men moest er zich eerst mee vertrouwd maken,
dat de zeer korte golven alleen door weerkaatsing tegen bepaalde lagen
op zeer grote hoogte boven de aarde, hun lange reis konden maken.
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Zendvergunningen voor amateurs kenden wij in Nederland in de
jaren van de Trans-Atlantische proeven niet. Daardoor beperkte
de deelneming van onze kant zich tot de ontvangst. Wel had het
hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie
in een rekest aan de regering van 16 juli 1920 er reeds moeite
voor gedaan. Golflengten beneden 200 meter en zelfs van 300
meter werden toen toch voor openbaar verkeer feitelijk niet gebruikt.
De regering verklaarde het verzoek "niet voor inwilliging vatbaar".
In het op 23 november 1920 gedateerde antwoord stond o. a. :
"Een absoluut verbod van het gebruik van radiotelegrafische en
telefonische sein en ontvanginrichtingen door anderen dan de
bevoegde overheid, zou terzake het meest dienende zijn".
Wat daaraan nog werd toegevoegd hield in, dat de ambtenaren
van de toenmalige minister König eigenlijk betreurden dat er
voor de ontvangst al van het absoluut verbod was afgeweken en
dat het "bij tegenwoordige stand der techniek" niet raadzaam
leek "nog" verder te gaan.
In plaats van succes met het verzoek om zendvergunningen, bleek
de nadere overweging van de zaak der amateurs door de regering
dus iets opgeleverd te hebben dat niet bepaald met vreugde kon
worden begroet. Op 7 april 1921 trad een Koninklijk Besluit in
werking, dat weer een aangifteplicht voor ontvanginrichtingen
inhield en daaraan verplichtingen verbond dat werd als..........
Als een stap achteruit werd gevoeld, in vergelijking met de geest
waarin minister Lely vroeger de zaak had opgevat. En dat nog
wel op een moment dat in Frankrijk bijvoorbeeld de mogelijkheid
tot het verkrijgen van zendvergunningen werd geopend. Daar was
er weliswaar een belasting van 100 frs. aan verbonden en moest
men ook een ontvangvergunning hebben die 10 frs. per jaar kostte.
De ontvangst bleef bij ons nog gratis.
H. J. Jesse te Rijnsburg die in December 1923 met goed gevolg
was gestart in deze 100 meter competitie, moest zijn enthousiasme
bekopen met een bekeuring wegens overtreding der Telegraafwet,
waarvoor hij terecht stond, eerst voor de Kantonrechter te Leiden,
daarna in Hoger Beroep voor de rechtbank te 's-Gravenhage en
voor de Hoge Raad. Hij had het aan de rechtbank te danken dat
hem geen straf werd opgelegd ofschoon hij schuldig werd bevonden.
Eschauzier en van Rijn, die in januari 1924 met succes deelnamen
aan de toen herhaalde Trans-Atlantische proeven, waarbij zij
afdaalden tot een golflengte van 100 meter, hadden dit te danken
aan een met behulp van de T.H. te Delft (prof. C. L. v. d. Bilt)
verkregen vergunning voor hun zender PA 9.
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De eerste Amerikaanse trans-Atiantische proeven werden hier
voor het eerst gehoord in Nederland op 9-10 December 1921
's nachts om 12.15 A. T., door de heer G. J. Eschauzier te
's-Gravenhage.

De eerste trans-Atiantische verbinding tussen Nederland en
Amerika kwam tot stand in December 1923, deze verbinding
werd gemaakt door de 18-jarige scholier H. J. Jesse te
Rijnsburg.
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De zendende amateurs in ons land hebben pas in Juni 1929 hun wettige
status verkregen. Eerst toen kon ter viering van dit heugelijke feit
"de bel geluid" worden, waarvoor de Noordwijkse Radioclub onder
leiding van Ru Tappenbeck in 1924, na het proces Jesse voor de
Kantonrechter, symbolisch een koperen tafelbel had geschonken
aan de redacteur van Radio Expres.
Op afbetaling om het zo maar eens te noemen had de regering wel al
eerder een zekere concessie gedaan. In de Tweede Kamer waren
onder indruk van de resultaten der trans-Atlantische proeven stemmen
opgegaan ten gunste van de zendamateurs en in maart 1923 had
minister van Swaay aan Mr. Dresselhuys een conferentie erover met
belanghebbenden toegezegd.
Maar er gebeurde niets, waarop het bestuur van de N. V. V.R. enige
maanden later een beroep deed op die toezegging. Inderdaad volgde
er een bespreking op het departement, waaruit tenslotte op 18
september 1924 een regeling ontstond, op grond waarvan een
koninklijk goedgekeurde vereniging voor zich en elk van haar
afdelingen een zendvergunning zou kunnen krijgen.
Een splijtzwam in de rijen der amateurs dreigde die regeling te worden
in plaats van een reden om "de bel te luiden"! Er werd geinsinueerd
dat de N. V.V.R. het uit egoistische motieven hierop had aangestuurd,
terwijl het toch duidelijk was, dat het systeem van persoonlijke
machtigingen het ware experimenteren kon bevorderen. Gelukkig kon
dat misverstand uit de weg geruimd worden.
Op 18 april 1925 werd in Parijs onder medewerking van vertegen
woordigers van de N. V. V.R. en van de Noordwijkse Radioclub de
Internationale Amateur Radio Unie (I. A.R.U.) opgericht. In deze
Unie werd Nederland vertegenwoordigd door wat later uit zou
groeien tot de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Radioamateurisme. Deze omvatte vooral de meer op het zenden gespe
cialiseerde amateurs. Gelukkig bleef een ruime mate van samen
werking en overleg op het gebied van publicaties bestaan tussen de
verschillende in Nederland op dit gebied werkzame verenigingen.
De internationale conferentie, gehouden te Washington in 1928, was het,
die door het officiëel toewijzen van golflengtes ten behoeve van amateurgebruik, de Nederlandse regering eindelijk deed besluiten, een regeling
voor persoonlijke zendmachtigingen in het leven te roepen.
Inmiddels was op 21 augustus 1928 de voorzitter en stuwende kracht van
de N. V.V.R., de Heer A. Veder uit Rotterdam, in Zeist overleden.
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PA 9, het Nederlandsche korte-golf-station, dat in het Pool
gebied werd gehoord.

De zender PB 3 der Afd. A'dam van de N. V. V. R

Alleen is, na langdurige aandrang van de Nederlandse Vereniging,
voor Radiotelegrafie, in september 1924 een regeling tot stand
gekomen, volgens welke machtigingen verleend kunnen worden
aan rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen en haar
afdelingen.
November 1925. J. Corver
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Het doel, waarnaar de N.V. V.R. en de N.V.I.R. hadden gestreefd,
was bereikt! In augustus 1929 werd het eerste zendexamen gehouden.
Niet alleen de afdelingen van de verenigingen werden gemachtigd maar
ook de amateurs konden nu gaan deelnemen aan het radio-experiment.
Met de legalisering vervielen alle tot dan toe gebruikelijke roepletters.
In plaats van het oude N0 en EN0 kwam de "prefix" PA0.
De volgende N.V.I.R.-leden vormden het bestuur in 1929:
R. Tappenbeck, voorzitter; W. Tappenbeck, secretaris/penningmeester;
J. Letitre, vice-voorzitter; A. J. van Gilse, G.C. Verbeek en
A.E. Karssen als leden, terwijl W. Keeman als traffic manager optrad.
De eerste amateurverbinding tussen Nederland en Indië kwam tot
stand tussen de stations PA0YY en PK1JR. Grote prestaties zijn
geleverd door kleine zendinstallaties, vaak gebouwd met gebrekkige
hulpmiddelen. Wie in die tijd is niet begonnen met onderdelen, op
een plank gemonteerd? De gebruikte ontvangers waren van het type
0V1, 1V1 en 1V2, heden ten dage meer bekend als "rechtuit ontvanger".
Telefonie was voorbehouden aan slechts een enkeling. Daar kwam
immers aanzienlijk meer bij kijken. Door de "fonisten" werd het meest
Heisingmodulatie of constante stroommodulatie toegepast. Dat kwaliteit
en stabiliteit nog wei eens iets te wensen overlieten, was van minder zorg.
Maar omstreeks midden 1930 werd er ook al gebruik gemaakt van het
kwartskristal. Dit werd vaak uit brilleglazen geslepen! Tulleners,
PA0PT, voorheen EN0PT, was hierom zeer bekend. De oscillatorschakeling die 0PT ontwierp, een Hartley-oscillator met een
kristal als frequentiebepalend component, genoot beroemdheid.
Werd een dergelijke oscillator gekoppeld met een kleine zendlamp, dan was er sprake van een uitstekende stabiliteit.
Trollituul, een thermoplastische kunststof, niet vochtgevoelig,
trad op de voorgrond als isolatiemiddel. In poedervorm verkrijgbaar
kon het tot staven en platen worden verwerkt, terwijl later ook spoelvormen verkrijgbaar werden, en verving het eboniet. Daardoor liepen
de verliezen sterk terug, werden de spoelen vochtbestendig, terwijl
de windingen stevig op hun plaats bleven zitten.
Men was ook onderworpen aan zenderkeuring, controle op het
bijhouden van een logboek en men diende in het bezit te zijn van
meetinstrumenten die het opgenomen vermogen aan konden geven.
Ook een golfmeter, ten behoeve van de frequentiebepaling, behoorde
tot de verplichte inventaris van een amateurstation. Het moet de
chef der Radio Controledienst zijn opgevallen, dat in Oosterbeek
iedereen een golfmeter van het type 558p van General Radio bezat.
Of was de Heer Emmerik, bij amateurs graag gezien, er wel degelijk
van op de hoogte, op welke wijze dit kostbaar instrument van hand tot
hand ging?
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General Radio
Golfmeter.

PA0MO, 1939.
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EEN ERKENNING .
Toen Dr. Ir. Koomans in 1934 het ambt van buitengewoon
hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft aan
vaarde met een rede, waarin hij de ontwikkelingsgang
van de radio beschreef, sprak hij ondermeer deze gedenk
waardige woorden uit:
... "Het was dan ook mede en in voorname mate om
deze reden, dat kortere golven niet in gebruik werden
genomen en overgelaten werden aan de radio-amateurs,
die met een gebrekkige verbinding* al tevreden waren
om hun zucht naar fysisch avontuur te kunnen bevredigen.
Uit deze amateurs-experimenten, waarbij in aanmerking
is te nemen, dat onder deze amateurs zich ook vooraan
staande fysici en technici bevonden, is tenslotte het
verrassende feit naar voren gekomen, dat de kortere
golven tussen 16 en 50 meter zeer bijzondere kwaliteiten
bleken te hebben voor het overbruggen van grotere
afstanden.
Toen dit feit bekend werd, streken alle onderzoekers
in de wereld die met radio maar enigszins hadden te
maken als een bijenzwerm op dit veelbelovend terrein
neder"........

♦Waarmee bedoeld wordt, een verbinding welke uit commercieel
oogpunt niet verantwoord is.
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Was uit de N. V. V. R. de N. V. I. R. voortgekomen, welke meer op de
zendende amateur gericht was, omstreeks 1934 werd de V. U. K. A.
opgericht. De Vereniging voor Ultra Korte Golf Amateurs, waarvan
de leden en het bestuur wat meer uit Oost-Nederland afkomstig
waren. Vooraanstaande leden van deze vereniging waren ondermeer
R.H. Brouwer, PA0AG als voorzitter, Th.C. van Braak, PA0GA als
secretaris/penningmeester, terwijl in de redactie van het verenigings
blad een man als K. van Petersen, PA0KP vertegenwoordigd was.
Inmiddels ontwikkelde de zelfbouwende amateur zijn apparatuur tot
een beter geheel. Met de komst van de penthode als versterker voor
hoogfrequent toepassingen, verminderde de ongewenste straling, welke
van de ontvangers afkomstig was. Het berucht "handeffect" werd in
belangrijke mate verminderd door de toepassing van metalen behui
zingen. Opmerkelijk in die tijd was het feit dat men wel de ontvangers
afschermde, teneinde de ongewenste straling te verminderen, maar
dat men de ongewenste uitstraling van de zender met zijn open bouw
wijze ongehinderd liet plaatsvinden!
Tussenkring- of gestuurde zenders werden steeds meer toegepast.
De eerder vermelde kristalsturing werd steeds meer gemeengoed.
Door de toepassing van buffertrappen tussen de oscillator en de eindversterker, was het mogelijk om ongewenste terugwerking op de
oscillator binnen de perken te houden, hetgeen de modulatie-kwaliteit
zeer ten goede kwam. Neutrodynisatie bleef een absolute noodzaak.
De als versterker geschakelde triode in de eindtrap was, met zijn
bekende problemen, de oorzaak daarvan.
Radiovossejagen is een geliefde aktiviteit, toen ook al, en kon een
belevenis betekenen voor de deelnemer. Het kon dan ook verkeren dat
een amateur-peiler een boerenerf kruiste en zijn waarneming "deed",
waarop de betrokken landbouwer haastig toeschoot om te vragen:
"Be'j landmeter, of koom ie van 't polderdistrik?M. ,rWij proberen
de vos op te sporen", sprak de amateur. "Die bint hier in de wiede
umtrek niet te vinden". "Geen echte vos, maar een radiovos", aldus
peilmans. "Ek nog nooit van 'eheurd, mar denk ’erum, gao niet met
oe kassie achter mien zwie’n jaog"n, want dan word'n ze mager!"
De mogelijkheden van radio werden enerzijds overschat, waren ander
zijds nog niet overal doorgedrongen....
Amateurs zoeken het steeds hoger op en een ultra-kort begrip was in
die tijd wel de vijf meterband. Trollituul was ook hier weer hét middel
voor isolatie, terwijl luchtspoelen, tesamen met korte bedrading nog
beter waren. Het handboek van "Jones" was de "bijbel". Voor de con
structie bleek opbouw op een glasplaat een ideale oplossing! Een grote
moeilijkheid was ondermeer het feit, dat iedere spoel nog niet altijd
een zelfinductie behoefde te zijn, terwijl menige zendlamp niet voldeed
tengevolge van de enorme inwendige capaciteiten.
.........Mobilisatie is een geheel van maatregelen, waardoor een leger
vanuit de vredestoestand in paraatheid voor het voeren van oorlog wordt
gebracht. In 1939 kon niemand voorspellen, wat hieruit zou voortvloeien...
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De Nederlandse zend-amateurs hadden op 30 augustus 1939 het volgende
telegram ontvangen:
"De opperbevelhebber van land- en zeemacht, gezien het schorsingsbesluit
telegrafen en telefonen enz dd 15 april 1939 Staatsblad No 584, verbiedt
tot nader order het gebruik van de radio-electrische zendinrichting,
waarvoor U door den Minister van Binnenlandse Zaken machtiging werd
verleend. Met het toezicht op de naleving van dit verbod zijn belast de
chef en de ambtenaren van de Radio Controle Dienst van het Staatsbedrijf
der P.T. en T. "
De zendvergunning was dus tijdelijk ingetrokken.
In Europa tekende zich de komst van een wereldoorlog af en vele amateurs
werden gemobiliseerd. Maar de overheid, welke gerechtigd is het zwaard
te dragen, vorderde op 12 en 13 november alle amateurzenders terwille van
het Vaderland.
Een lange periode van radio-stilte brak aan op de amateurbanden.
Maar al waren de amateurs op hun banden niet meer te horen, er bleef een
hechte band bestaan door middel van hun verenigingsorganen. Als dan echter
in 1942 de N. V. V. R. en de N. V. I. R. zowel als de V. U. K. A. een duidelijk
nee laten horen aan de bezetter door niet toe te treden tot de "Kultuurkamer",
besluiten de besturen om het verenigingsleven te ontbinden.
Vele amateurs, en ook zij, die via het bedrijfsleven in het amateurisme
terecht waren gekomen, namen deel aan het verzet. Niet allen kwamen terug...
Op het randje tussen recht en misdaad was het radio-amateurisme geboren.
Het luisterverbod, een zendverbod, het vorderen van de zenders, noch het
ontbinden van de verenigingsverbanden zagen kans, deze door de jaren heen
zo intens beleefde radio-liefhebberij tot een definitief zwijgen te brengen!
Want in een in october 1945 te Hilversum gehouden vergadering, bestaande
uit vertegenwoordigers van de drie vooroorlogse verenigingen, N. V. V. R.,
N. V. I. R. en V. U. K. A., besluit men gezamelijk verder te gaan in de
"Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, V. E.R. O. N. "
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Als in het najaar van 1945, op 21 october, te Hilversum de oprichting van
de VERON plaatsvindt uit de leden van de reeds eerder genoemde drie voor
oorlogse verenigingen, is het enige wat zij bezitten hun roepletters.
De zenders - en bij de meesten het gehele amateurstation - waren tijdens
de mobilisatie gevorderd, de antennes waren gedurende de bezetting gestreken.
Een heuglijke gebeurtenis vond spoedig plaats,
want:
8 Junuari 1946
de dag. waarop het groote nieuws bekend
werd. dat de eerste amateurbanden weer
zullen worden vrijgegeven, was ook nog
in ander opzicht een historische dag voor
de Nedcrlandsche radio-enthousiasten.
Op dezen dag werd nl. de officieele verschijningsvergunning voor ons blad
ELECTRON uitgereikt 1

Het was vooral te danken aan Dr. L.Neher, destijds Directeur Generaal der
P.T.T. en de heer Emmerik, Chef der Radio Controle Dienst, bij de ouderen
beter bekend als "vader der radio-amateurs", dat het radio-amateurisme
snel herleefde. Voorlopig werden de 5 en de 10 meterband voor het amateu
risme vrijgegeven. De drie andere amateurbanden, 20, 40 en 80 meter waren
nog in gebruik bij de militaire autoriteiten.
Per 1 juli 1946 volgden dan ook de 20 en 40 meterband, terwijl op 1 september
1946 ook de 80 meterband grotendeels weer door de amateurs in gebruik kon
worden genomen.
Na de oorlog telde Nederland ca 400 radio-zendamateurs. Het opnieuw
opbouwen van hun stations werd voorlopig nog beheerst door de onverbiddelijke
wet van het "zelfbouwen", maar met het afnemen van de militaire activiteiten
kwam al spoedig een groot aanbod van afgestoten legermateriaal tot stand.
Veel van deze "dump" werd door de amateurs maar al te graag gebruikt en
zelfs nu beleven nog velen plezier van deze apparatuur, al dan niet gemodi
ficeerd en aangepast aan thans gangbare gebruiken.
Velen gaven de voorkeur aan een geheel zelfgebouwd station en wie de
Electrons uit die tijden nog eens doorbladert, de artikelen leest en de
afbeeldingen bekijkt, zal moeten toegeven het de amateur in geen geval aan
inspiratie ontbrak, getuige een greep uit hetgeen te zien is:
de éénknops-exciter, een zender voor 5 amateurbanden, geheel
omschakelbaar, televisie-camera's, beeld- en geluidszenders,
daarnaast een scala van meetinstrumenten, onontbeerlijk voor
de amateur, zoals meetgeneratoren, griddippers, buisvoltmeters,
oscilloscopen en niet te vergeten de vele antennesystemen, speciaal
voor amateurgebruik en een veelheid van radio-peilontvangers
welke gebruikt werden voor de radio-vossejacht.
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Behalve dit soort van beschrijvingen van gebouwde apparatuur, hadden ook
veel publicaties betrekking op de vele ervaringen op het gebied van modulatiestelsels en ontvangerschakelingen. Zenders werden verbeterd ter voorkoming
van ongewenste uitstralingen, terwijl tevens een sterk afwijkend modulatiesysteem de aandacht vroeg, het zogenaamde éénzijband systeem. Binnen korte
tijd zou deze wijze van moduleren het tot dan toe gebruikelijke amplitudemodulatie-systeem geheel verdringen.
De zendamateur stelt zijn liefhebberij vaak ten dienste van de medemens.
Wat dat in uiterste instantie voor een aantal van hen heeft betekend, laat de
gedenksteen, welke bij het radiogebouw te Kootwijk is geplaatst, zien:
"waarvoor zovelen van de beste hun leven hebben gegeven........ "
En toen op 1 februari 1953, amper 7 jaar na de bevrijding, het zuidwesten van
Nederland werd getroffen door een watersnoodramp, waardoor alle verbinding
met het rampgebied werd verbroken, waren het weer de amateurs die de
helpende hand konden bieden en werd gedurende tien dagen een goed geregeld
radio-noodnet onderhouden*.
Dat deze vorm van hulpverlening nog steeds actueel is, wordt meer dan eens
getoond door amateurs, welke in rampgebieden van velerlei aard radiocontact
mogelijk maken, terwijl niet zelden een beroep op amateurs wordt gedaan om
medicamenten naar afgelegen plaatsen te krijgen. Hun roep wordt wereldwijd
gehoord, 24 uur van de dag.

Radio-amateurs offerden hun leven.
*Zie "Kanaal 3700" de hulp van de zendamateurs tijdens de watersnoodramp.
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De schrijver van deze regels hoorde voor het eerst iets over radio-amateurs
tijdens zijn opleiding in de Overijsselse hoofdstad bij de "verkenningen" in
de middagpauze van de binnenstad. Vaak kwam hij langs een plaats, waar een
enorme antennemast stond opgesteld, zeker twintig meter hoog. Eén van zijn
klasgenoten maakte de opmerking: "Daar woont een zender en hij praat ook nog
wel eens met Hilversum".
't Kan verkeren.............
Wanneer jaren later ondergetekende ook zendamateur is geworden en hij met
de "zender" onder de betreffende antenne in contact komt, komt daaruit een
hechte vriendschapsband voort.
Dergelijke zaken zijn in de amateurwereld eerder regel dan uitzondering.
Door het niet-politieke karakter van het radio-amateurisme ontstaan hechte
vriendschapsbanden tussen inwoners van de meest uiteenlopende naties en
gezindheden. De amateurwereld is al lang een eenheid, ondanks de grote
afstanden welke er tussen de deelnemers aan het radio-amateurisme bestaan.
Het zijn vaak deze grote afstanden, welke een bepaalde vorm van verbindingen
maken tot een bijzonder genoegen maakt. Een zeer tot de verbeelding sprekend
voorbeeld is het zogenaamde kaaskoppennet. Radio-amateurs van nederlandse
afkomst over de gehele wereld onderhouden op deze wijze contacten met het
moederland. In dit net zijn ondermeer nederlanders uit Canada, de Verenigde
Staten, Australië en Nieuw Zeeland te horen. Zeker, de halve aardbol wordt
hier omspannen met hetzelfde gemak waarmee een lokaal telefoongesprek
wordt gevoerd.
Voor een andere groep amateurs ligt de grootste charme van het amateurisme
in de mogelijkheid, met zoveel mogelijk staten op aarde in contact te komen.
Er bestaan competities op dit gebied en er worden certificaten en prijzen voor
beschikbaar gesteld. Indien daarbij in aanmerking wordt genomen, dat de
hedendaagse amateur beslist niet gebonden is aan het overbrengen van alleen
het gesproken woord, maar dat hij evengoed gebruik maakt van telex via radio,
facsimilé- en andere vormen van beeldoverbrenging via radio, dan zal het
duidelijk worden dat deze vorm van vrijetijdsbesteden ongekende mogelijkheden
biedt.
Toch blijft echter de oervorm van radiocontact, de telegrafieverbinding, een
groot aantal beoefenaars houden. Voor buitenstaanders zal het wel altijd een
geheim blijven wat nu juist de grootste aantreiddngskracht is van de simpele
taal van punten en strepen, welke door geoefende telegrafisten zo spelenderwijs
wordt verstaan. De telegrafist zelf echter zal vrijwel nooit in de verleiding
komen, zijn telegrafiesleutel, dat simpele stuk metaal, terzijde te leggen,
om vervolgens zijn tegenpartij via de microfoon toe te spreken.
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Radio amateur, vijftig jaar later!
Met hoevelen zijn ze inmiddels? In 1940 telde Nederland ongeveer 400 zend
amateurs op 9 miljoen inwoners, hetgeen neerkomt op ongeveer één amateur
op elke 22000 inwoners. In 1957 werd de duizendste zendamateur geregistreerd.
Ons land telde toen zo'n 11 miljoen inwoners, zodat toen een verhouding van
1 per 11000 tot stand gekomen was. Op 1 juli 1979 telde ons land 14 miljoen
inwoners. Op dezelfde datum waren er 2380 A-, 3773 C- en 1457 D-gemachtigden. Het resultaat is dat op elke 1840 inwoners in Nederland er één een zend
machtiging bezit. Geen slechte vooruitgang, nietwaar?
Neem daarbij het feit, dat veel geinteresseerden in de radiohobby als geregis
treerd luisteraar aan het radioverkeer "deelnemen", en het zal duidelijk zijn
dat aan de groei van het zendamateurisme voorlopig nog geen einde gekomen
is. Over deze luisteraars behoeft men overigens niet te min te denken, het
feit in aanmerking nemende dat zij het waren, die in de beginjaren van het
verschijnsel radio de eerste stoot hebben gegeven! Waar zij vroeger de omroepstations vaak van de nodige extra informatie voorzagen omtrent rijkwijdte
en kwaliteit van de uitzending, zo vormt hun informatie nu vaak een extra en
soms onverwachte bron van gegevens voor de actieve zendamateur. Indien men
zich realiseert dat, al luisterende, men enorm veel ervaring opdoet waar het
het bedrijven van de radiohobby betreft dan zal het duidelijk zijn dat het luisteramateurisme één der meest gewaardeerde takken van technische vrijetijds
besteding genoemd mag worden.
Een geheel ander aspect van de radiohobby wordt gevormd door het actief deel
nemen aan het verenigingsleven. Omdat het radio-amateurisme, ais geen andere
activiteit, in een dergelijke mate gekenmerk wordt door haar grensoverschrij
dend karakter, zal het duidelijk zijn, dat een goede organisatie, nationaal en
internationaal, een levensnoodzaak is! Voor het behoud van de rechten, welke
de amateur in de loop der jaren verworven heeft, is dan ook een internationale
organisatie in het leven geroepen, welke gedragen wordt door het merendeel
van de amateurorganisaties van alle naties op de wereld. Aan de basis van dit
geheel zijn vele individuele amateurs vaak zeer actief, ieder op zijn eigen
gebied. Dat dit inmiddels soms aanzienlijk van het bedrijven van "radio" afwijkt
is een geheel andere zaak! Met name het uitgeven van een verenigingsblad met
voor de radio-amateur belangrijke informatie is al een enorme opgave. Het
verzorgen van de verzending van de vele rapporten over ontvangst van stations
of de bevestiging van gemaakte radioverbindingen, de zogenaamde QSL-kaarten
is inmiddels de levenstaak geworden van velen, die eerst uitsluitend de micro
foon of de seinsleutel hanteerden. De wetenschap dat er in deze organisatie al
mensen actief zijn, die meer dan 45 jaar op hun specifieke terrein hun diensten
aan deze hobby spendeerden, is een feit dat best gememoreerd mag worden!
Bezien we de toename van het radio-amateurisme gedurende de afgelopen 15
jaar, dan mag men zich afvragen wat de oorzaak van een dergelijk sterke groei
is geweest. Het staat vast dat de enorme vooruitgang van de technologie en de
daarmee gepaard gaande popularisering van de electronica een grote rol heeft
gespeeld. Toegegeven moet echter worden dat het merendeel van deze ontwik
keling zich aan het gezichtsveld van de amateur heeft onttrokken, in tegen
stelling tot de periode 1920 - 1940, toen voor de amateurs vaak een pioniersrol
was weggelegd.
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Éénmaal vastgesteld dat de amateur van nu medegebruiker is geworden van de
geavanceerde technische producten welke het resultaat van een wereldoorlog
enerzijds en de inzet van het ruimtevaarttijdperk anderzijds zijn, mag gerust
de aandacht worden gevestigd op het feit dat het radio-amateurisme als sociaal
verschijnsel zeker een volwaardige plaats onder de vele vormen van vrijetijds
besteding van nu verdient. En laten we daarbij dan toch weer niet vergeten dat,
ondanks het afwezig zijn van een nadrukkelijk pioniersaspect bij het radio-amateuamateurisme er toch nog steeds een aantal aanzienlijke prestaties wordt
geleverd. Beperkt in zijn rijkwijdte op de "zeer hoge frequenties", een apart
gebied van het radiospectrum, gekenmerkt door een rechtlijnig voortplanten
van radiogolven, neemt de amateur ondermeer de maan als passieve reflector
te baat, teneinde toch over zeer grote afstanden te kunnen communiceren! En
dan mag dat een opgave zijn, die slechts door zeer weinigen tot een goed einde
wordt gebracht, de meerderheid van de amateurs is inmiddels wél in staat
met andere continenten te communiceren door middel van gebruikmaking van
zelfgebouwde satellieten, welke door NASA en de Russische ruimtevaartorga
nisatie, als "ballast" met andere missies werden gelanceerd! Pionier is hij
niet meer, de amateur, maar onmondig? Nee!
Waar vroeger door het financiële aspect van het radiogebeuren, men het amateu
risme gerust onder de "elitaire" hobby’s mocht rangschikken, is daar door de
huidige gang van zaken gelukkig ook verandering in gekomen. En zie, door de
popularisering van het bedrijven van een technische hobby, wordt de deelnemer
voor de maatschappij toch weer nuttig. Immers, door de geografische verspreid
heid is de amateurdienst een machtig instrument geworden voor diverse weten
schapsbeoefenaars en er wordt dan ook niet zelden een beroep gedaan op deze
amateurdienst. Zolang nog steeds niet alles bekend is van hetgeen er zich in
onze troposfeer en ionosfeer afspeelt en het gevolg daarvan is, dat er nog steeds
onbekende verschijnselen optreden op het gebied van de radio-overdracht,
zullen er steeds amateurs zijn welke, geboeid door deze verschijnselen, zich
"vastbijten" in deze materie en vaak tot zeer verrassende conclusies komen!
Andere amateurs echter zullen weer meer aangetrokken worden door het
communicatieve aspect van de radio en zullen trachten met een zo groot
mogelijke verscheidenheid van staten in contact te komen. Een dergelijk
streven is de basis van een vaak interessante vorm van competitie, of kan
aanleiding zijn tot het beschikbaar stellen van diploma’s voor bepaalde
prestaties op dit gebied. Een creatief aspect kan aan het radio-amateurisme
zeer bepaald ook niet worden ontzegd. Een aanzienlijk aantal amateurs bouwt
alle apparatuur, waarmee gewerkt wordt, zelf. De verkrijgbaarheid van
goede en duurzame onderdelen tegen een redelijke prijs is er de oorzaak van
dat verscheidene amateurs in staat zijn apparatuur te vervaardigen, welke
in geen enkel opzicht voor fabrieksapparatuur behoeft onder te doen. Voor de
betrokken amateur is echter de voldoening van het verrichten van een stuk
scheppende arbeid vaak al voldoende beloning voor zijn moeite.
Blijft dan nog een kleine groep amateurs die zich aangetrokken voelt tot het
zuiver experimentele. De pionier van vroeger, die actief is op de allerkleinste
golflengtes toe. De wetenschap dat de afmetingen van gebruikte onderdelen
doorgaans in verband staat met de gebruikte golflengte, daarbij genomen het
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feit dat de kortste, voor amateurs beschikbare, golflengte 15 millimeter bedraagt
en het zal duidelijk zijn dat alleen het mechanische aspect van dit gedeelte van
het radio-amateurisme al niet geringe eisen stelt. Niet verwonderlijk dus, dat
in deze groep een relatief groot aantal "professsionais" te vinden is. Maar, in
1918 was dat eigenlijk al niet anders. Niets nieuws onder de zon dus.
Anno 1979 is 50 jaar gelicenseerd zendamateurisme een feit in Nederland.
In een tijd, die allesbehalve rooskleurig te noemen was, werd de mogelijkheid
geschapen op legale wijze aan het radioverkeer deel te nemen uit louter lief
hebberij. Is er sindsdien veel veranderd? Ja en nee. De amateur die in 1929
van start ging had zijn onderdelen op een plank gemonteerd. Afstemmen
geschiedde met een golfmeter, het vermogen werd teruggebracht en V's werden
geseind tot een lampje oplichtte. Was de schaal op de knop eenmaal in overeen
stemming met de afstemgrafiek, dan werd het vermogen vergroot en werd
getracht een verbinding tot stand te brengen. De bezitter van een dergelijke
installatie was een gelukkig mens!
Nu is de amateur vaak de gebruiker van een voortbrengsel van de electronische
industrie. Toch is ook hij daar gelukkig mee. Zijn taak is aanzienlijk verlicht.
De stekker in het stopcontact, de digitale schaal vertelt onmiddellijk de juiste
frequentie en omdat dankzij de verspreiding van dergelijke technieken over de
gehele wereld het aantal gelijkgestemde zielen inmiddels het miljoen is gepas
seerd, is het een gewone zaak geworden dat zijn eerste oproep om contact
gehoord en beantwoord wordt. En daar raken we dan de kern van de gehele zaak.
Een oproep wordt beantwoord. Ongeacht kleur, ras of gezindheid van de bedie
naar van het apparaat. Daar ligt de kracht van het radio-amateurisme. Gedragen
door het verlangen tot communiceren en de wil tot experimenteren zal de ama
teur zijn bezigheid blijven uitoefenen en zal het amateurisme aan steeds meer
deelnemers veel genoegen verschaffen.

Hattem, juli 1979
A. Mulder, PAoIDZ.
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Verantwoording.
Bij het samenstellen van dit werk werd gebruik gemaakt van
Corver's laatste publicatie, "Hoe het begin van de radio is
geweest". Tevens zijn van de legendarische radio-schrijver
enige andere uitspraken toegevoegd.
Veel is gebruik gemaakt van informatie uit het tijdschrift
"Radio-Nieuws" gedurende de twintiger jaren, alsmede uit
het "Gedenkboek der N. V. V.R. ", V. U. K. A.-Nieuws van
vóór, en Electron van n£ de oorlog. Ook uit het tijdschrift
"De Ingenieur" uit de periode 1916 tot 1927 werd geput.
Een woord van dank van de samensteller gaat voorts uit aan
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, alsook
aan de Bibliotheek, Informatie en documentatiecentrum der
P.T.T. te 1 s-Gravenhage.
Medewerking werd verder ondervonden van de amateurs:
PA oJA, PAoBN, PAoNP, PAoMS, PAoJNH en PAoCM.
Dank ook aan het Hoofdbestuur van de Vereniging voor
Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, voor de
bereidwillige medewerking bij het verwezenlijken van de
uitgave en de verspreiding van deze ,rRadio Geschiedenis
van Nederland in Vogelvlucht".
De samensteller
A. Mulder.
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