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Ongetwijfeld betekent het leren gebruiken van
elektromagnetische golven of radio de grootste
uitvinding aller lijden. Het elektron bleek een
bouwsteen van het heelal en gaf aanleiding tot
een zó snelle ontwikkeling van de
communicatiemogelijkheden dat men zich
nauwelijks realiseert hoe het 75 jaar geleden
met Marconi en de marconist is begonnen.
Omstreeks 1900 was er een wereldwijd
telegraafsysteem, maar de scheepvaart moest
het nog zonder communicatie doen. De zee was
nog even leeg als duizenden jaren geleden.
Jan Noordegraaf toont ons in dit boek deze
spectaculaire ontwikkeling en schrijft daarmee
een vergeten hoofdstuk van de geschiedenis van
onze zeevaart. Hij laat zien hoe de ramp met de
‘Tilanic’ de stoot heeft gegeven tot grotere
veiligheid door middel van goed geleide
radiotelegrafie. Internationale verdragen
kwamen tot stand ter regeling van het
radioverkeer op zee.
In Nederland heeft ‘Radio Holland’ een
belangrijke rol gespeeld in de radiocommunicatie
van de scheepvaart. Zowel bij de opleiding van
mensen als bij de ontwikkeling van de
apparatuur.
Dit boek maakt ons duidelijk dat bij het varen
en navigeren de mens niet door apparatuur
vervangen kan worden, hoe belangrijk deze
hulpmiddelen ook kunnen zijn.
Een fascinerend verleden en een nog
fascinerender toekomst. Velen die met radio
werken, zullen zich zelf herkennen en nieuwe
facetten ontdekken.
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Woord vooraf

Tachtig jaar geleden begon Marconi, daartoe aangezet door
een reeks ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied, met
zijn eerste proeven die de ‘draadloze revolutie’ zouden be
werkstelligen.
Dank zij deze proeven werd het eeuwenlange isolement van
de zeeman voorgoed doorbroken. Niet alleen de zeeman en
zijn familie hebben van de ontdekking en vervolmaking van
de maritieme communicatie geprofiteerd, maar ook de re
der, verlader en verscheper hebben de enorme voordelen
van radio leren kennen en gebruiken.
Wie de geschiedenis van de scheepvaart onder ogen krijgt hetzij in boekvorm, hetzij in musea - zal het opvallen, dat er
over het algemeen meer aandacht is voor de historie die ver
der achter ons ligt, dan voor het meer recente verleden. Wel
licht omdat iedere generatie het eigen tijdsbestek moeilijker
kan overzien.
Het ontstaan en de evolutie van het draadloos radioverkeer
behoort tot de recente geschiedenis. Het is dan ook niet zo
verwonderlijk, dat weinig of niets inzake dit onderwerp in
onze binnenlandse of buitenlandse maritieme boeken of mu
sea te vinden is.
Het is daarom een goed initiatief van de schrijver de ontwik
kelingen die door de eeuwen heen geleid hebben tot het ont
staan van moderne communicatie- en navigatiemiddelen
eens op een rijtje te zetten.
Niet alleen ten behoeve van hen die de ontwikkelingen zelf
nog grotendeels hebben meegemaakt, maar vooral ten be
hoeve van de jongste generatie zeelieden, opgevoed met
elektronische systemen zoals radar, enkelzijbandtelefonie,
satellietcommunicatie en -navigatie, marifoon, echoloden
alsmede moderne navigatiemiddelen als Omega, Loran, Decca en dergelijke.
Het gevaar bestaat namelijk dat de huidige generatie gebrui
kers van maritieme elektronica nauwelijks meer weet van de
strijd, moed en zelfoverwinning van de oudere zeelieden, die
scheep gingen en tijdens lange reizen bij gebrek aan commu-
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nicatie en plaatsbepaling soms in grote onzekerheid raakten
waar ze weer land in zicht zouden krijgen.
Een ander motief om op dit moment de geschiedenis van de
maritieme elektronica onder de loep te nemen is dat 1978 een
kroonjaar was in de ontwikkeling in Nederland van de radio
communicatie, hetgeen ook blijkt uit bijvoorbeeld het 75-jarig bestaan van Scheveningen-Radio en de Marine Radio
Dienst.
De banden van de reder met zijn schip en terug zijn meestal
via Scheveningen-Radio (PCH) gelopen.
In 1979 staan wij aan de vooravond van het verdwijnen van
het morse als vak- en communicatietaal.
Zeelieden en passagiers hebben in de loop der jaren ervaren
hoe telegrafie en telefonie de eenzaamheid van schip en be
manning konden doorbreken. Duizenden, wellicht honderd
duizenden, zijn in noodgevallen door middel van Morse’s
taal gered en hebben in dankbaarheid hulp zien opdagen.
Radiocommunicatie is een wonder en een zegen; een droom
die werkelijkheid is geworden.
Het is goed een aantal feiten over de geschiedenis van de ra
diocommunicatie en elektronica op te schrijven vóór de mist
van de tijd deze voor een groot gedeelte zal versluieren en
vóórdat de laatste pioniers zijn uitgestorven.
Het morse tijdperk is nog niet voorbij.
Aan het einde van dit boek wordt hierover een aantal toe
komstbeelden gegeven, berustend op feiten zoals die thans
bekend zijn.
Voor de velen die in radiocommunicatie op zee hun beroep
vonden en voor de duizenden die de ether voor communica
tie gebruiken, is het goed de geschiedenis van de maritieme
elektronica in boekvorm te lezen en te bezitten.
Maar ook degenen, die niet direct bij de maritieme wereld
betrokken zijn, kan ik dit boek van harte aanbevelen.

J. Groenendijk
Raad van Bestuur
Kon. Nedlloyd Group N. V.
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1. Inleiding.
De waarde van radio
communicatie

Nauwelijks 150 jaar geleden was er nog geen telegraaf, laat
staan een draadloze!
Er was nog geen verband gelegd tussen het aardmagnetisme
dat voor kompassen werd gebruikt en statische elektriciteit,
welk verschijnsel niet serieus werd genomen. En toch waren
magnetisme en elektriciteit de twee voorwaarden om te ko
men tot telegrafische of radioberichtgeving.
Zonder een redelijk begrip van het magnetisme, waaraan een
groot aantal geleerden heeft bijgedragen, was de elektrische
telegraaf - als eerste stap naar een snellere, modernere be
richtgeving - nooit van de grond gekomen. En ditzelfde kan
van elektriciteit worden gezegd. Het huidige hoge gebouw
van de communicatie dat door de wolken heengegroeid is en
tussen de sterren staat, heeft als fundament magnetisme en
elektriciteit.
Omstreeks 1860 was de wereld omgeven door een net van te
legraafdraden, terwijl de eerste overzeese telegraafkabels ge
legd waren. De semafoor van Chappe boette aan betekenis in
en er begon een ontwikkeling die omstreeks 1900 niet verder
kon. De wereld wachtte op iets volkomen nieuws; op een
wonder.
Intussen navigeerde de zeeman zijn schip nog uitsluitend met
behulp van kompas en hemellichamen over de oceanen, hoe
wel stoom het zeil al gedeeltelijk had vervangen. De ontwik
kelingen die aan de wal hadden plaatsgevonden, waren hem
grotendeels voorbijgegaan; juist aan hém die de grootste be
hoefte had aan communicatie met de wal! Wel kon men het
passeren van een schip via meld- of uitkijkposten over de
landlijnen doorgeven, maar als een schip eenmaal was ver
trokken, gooide men met de trossen ook de telegraafdraden
los. Feitelijk zou men iets ‘draadloos’ moeten hebben . . .
Wellicht was deze gedachte aanleiding dat de technische en
wetenschappelijke ontwikkelingen zich aan het einde van de
19de eeuw samentrokken in het brandpunt van de tuin van
de jonge Guglielmo Marconi in Bologna, Italië. Na een serie
proeven in die tuin, was Marconi voldoende overtuigd en
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vertrok naar Engeland waarvandaan hij al in 1901 een draad
loze verbinding tussen Engeland en de Verenigde Staten wist
ontvangapparatuur waarmee te bewerkstelligen. Het wonder was zichtbaar geworden; de
hij drie punten in
zeeman zou uit zijn incommunicado worden verlost.
morseschrift, uitgezonden
Typisch is dat Marconi’s eerste proeven al wezen op zijn
vanuit Poldhu in Engeland,
voorliefde om grote stukken water met radio te overbruggen,
wist te ontvangen. Een
alsof hij besefte dat de communicatiemedia nooit zover ge
oceaan was overbrugd
komen waren. Op die manier zou hij de stamvader worden
van een uit het niets opduikende generatie scheepstelegrafisten, ook wel marconisten genoemd.
In het kielzog van Marconi’s geniale toepassing van een aan
tal vaag bekende technieken, kwam de radio aan boord en
daarmee de ‘draad’ of ‘sparks’. Sindsdien heeft het SOS dit
beroep tot in alle uithoeken van de wereld bekendheid gege
ven, maar ook erkenning gevonden tijdens de ontelbare
momenten waarop een radiotelegrafisch bericht aan boord,
in de huiskamer of ergens op kantoor binnenviel. Morse en
marconist werden synoniem met maritieme communicatie,
en hoewel andere vormen van communicatie naar voren
drongen, is tot in onze dagen het SOS, met telegrafisch morseschrift uitgezonden op een internationaal erkende noodgolf (500 KHz) nog steeds de beste, veiligste en doordrin
gendste methode om hulp te vragen. Wat de waarde van maMarconi op Signal HUI,
Canada, in 1901 bij de
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ritieme radiocommunicatie is, komt levensgroot naar voren
als men een bezoek brengt aan het Postmuseum in Den
Haag. In een vitrine ziet men daar twee zogenaamde poststenen liggen, afkomstig van twee oude Oostindiëvaarders,
en gevonden langs de lange route van Nederland naar Indië
via de Kaap. Niets beter dan de teksten op deze toevallig ge
vonden stenen kan de abs< lute eenzaamheid en de verloren
heid van de zeeman weergeven.
R'
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Communicatie in de
zeventiende eeuw:
Poststenen, gevonden aan de
Kaap. Het incommunicado
van de zeeman kan niet beter
worden vertolkt

1634 BANDA WASSENAER EN EGMONT SUN DEN XI
APRIL VERTROCKE SOECKT BRIEF

HIERONDER LEGGEN BRIEVEN VAND COMAND D.V
LEE EN VICE COMD. P. CROOCK MET DE SCHEPEN
NASSAU FREHENDRIK NIMMEGEN WESEL ENDE
GALIAS ALHIER DEN 9 APRIL 1632 VAN BATTAVIA
GEARRIVEERT VTROCKEN DEN 15 DITTO

Met de komst van de radio aan boord begon een mirakel
waarvan de draagwijdte tegenwoordig niet precies meer
wordt begrepen, omdat het zo gemakkelijk is telefoon of
telex te gebruiken. Wie spreekt er in een tijd van communi
catie met Japan, maan of Jupiter over nauwelijks 80 jaar ge
leden toen de ether nog woest en leeg was? In tachtig jaar
ging de maritieme scheepvaart de weg van vonkzenders van
groot vermogen en lage frequenties naar de eerste lampzenders, en van coherer-ontvangers naar toestellen met digitale
frequentie-aanduidingen tot in de triljoenen trillingen per se
conde.
Een weg van 15 Hz naar 15 GHZ, en daar voorbij. Een weg
van magnetisme tot magnetron of van kompas naar radar, en
daar voorbij tot in de dagen van satellietcommunicatie en
-navigatie.
11

Radio-officier Jaap Leeuwis
achter het MAR!SA Tterminal op de Nedlloyd
Decima

Radio-elektronica is uit het maritieme leven op zee niet meer
weg te denken. Velen zullen zich met diepe dankbaarheid de
zegeningen van deze snelle vorm van communicatie herinne
ren, hetzij tijdens nood of ongeval, bij geboorte of dood.
Naast de boekdrukkunst en de leeskunst is het vooral de
radiocommunicatie geweest die mensen versneld uit hun ho
len trok, schepen uit hun eeuwig isolement verloste en de
sterren binnen bereik bracht; maar dat laatste dan wel op to
taal andere wijze dan via de sextant van de nauticus.
Wie het veld van de ontwikkeling van de communicatie op
zee overziet, kan dat niet los zien van wat elders op dit gebied
aan de wal, in het veld en in laboratoria gebeurde.
Dit boek ‘In het kielzog van Marconi’ is een poging die aan
verwante gebeurtenissen en ontdekkingen op een rijtje te
zetten, zonder volledigheid te willen en te kunnen opeisen.
Het wil tevens een hommage zijn aan de mensen van het eer
ste en het latere uur die met technieken en gedachten wor
stelden om radio te maken tot wat het thans is: in nood en bij
de navigatie een hulpmiddel bij uitstek en een zegen bij de
communicatie tussen mensen.
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2. Het magisch magnetisme

Het was voor zeelieden uit de oudheid die uitsluitend op
op
hemellichamen of kustlijnen konden navigeren een magisch
gebeuren, als de loods met een stuk magneetsteen en een
ijzeren naald aan boord stapte.
Bezwerend begon de loods het magnetiet te wrijven over de
naald die hij vervolgens in een strohalm stak en in een bak
water legde. Voor de verbaasde ogen van de bemanning be
gon de strohalm zich in de richting noord-zuid op te stellen;
een brok toverkunst dat ze met hun schepen naar alle uithoe
ken van de antieke wereld overbrachten op hun tochten naar
onbekende zeeën en landstreken, zodat men thans niet meer
precies weet wie het kompas heeft uitgevonden.
We spreken hier over het prototype van het vloeistofkompas
dat de basis zou vormen voor de ontdekking en de openleg
ging van de wereld, maar ook over een eigenschap die in be
paalde ertsen voorkomt, zonder welke alle toepassingen van
elektriciteit, elektronica of radio onmogelijk zouden zijn.
Als verschijnsel was de oerkracht van het magnetisme al
eeuwen vóór onze jaartelling bij de Grieken bekend; ze von
den magneetsteen nabij de stad Magnesia in Klein-Azië,
waaraan het zijn naam ontleend heeft.
De plaats Magnesia in KleinAzië, vanwaar de opmars van
het magnetisme begon
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Replica van een vroegChinees kompas, de naar het
zuiden wijzende lepel
bestaande uit een ronde
magneetsteen op een
rijstlepeltje dat vrij kan
ronddraaien op een gepolijste
bronzen plaat

Modern gyrokompas
met richtingzoeker

Ook de Chinezen kenden aan het begin van onze jaartelling
de ‘naar het zuiden wijzende lepel’, die de voorloper van de
kompasnaald kan worden genoemd. Een eiervormige mag
neetsteen werd op een rijstlepeltje gelegd dat in principe de
vorm had die we thans nog kennen en waarvoor het sterrebeeld Grote Beer model stond. Dit geheel werd op een gepo
lijste bronzen schijf gelegd zodat het kon ronddraaien.
Wellicht hebben Babyloniërs of Egyptenaren het magnetis
me al gekend, maar bewijzen daarvan zijn niet gevonden.
Men heeft ook wel beweerd dat kennis omtrent het magne
tisme via de heirwegen van Alexander de Grote in het oosten
terechtkwam en daarna in verfijnder vorm naar Europa is
teruggekeerd.
De Arabieren die eertijds grote reizen naar Oost-Afrika, In
dia en verder maakten, spraken in de elfde eeuw over ‘de
drijvende vis’ als ze een eetstokje bedoelden dat een mag
neetsteen bevatte. Misschien waren zij het die de kennis
doorgaven aan de Europeanen die met hun primitieve sche
pen langs de kusten van Europa en Afrika koersten, totdat
het kompas een grotere oversteek mogelijk maakte.
Ongetwijfeld is de praktische toepassing van het magnetisme
een overwegende, zo niet beslissende factor geweest in de ge
schiedenis van mensheid en beschaving. Het leren benutten
van voorwerp, vuur of wiel, wordt vaak gezien als dé mijlpaal
op de weg naar een hogere beschaving. Maar geen enkele
toepassing van mechanische techniek - vuur, wiel, wind
kracht, stoom, etc. - is te vergelijken met het leren gebruiken
van het onzichtbare, onbegrijpelijke magnetisme.
Met het aanwenden van het kompas begon iets geheel
nieuws: het dienstbaar maken van magische machten en
krachten; het durven benutten daarvan. Het betekende de
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Tekening van het eerste
'vloeistofkompas een
magneetsteen in koper in een
vat water
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volwassenwording van de mens en het overwinnen van de
angst voor het onzichtbare en onbegrepene. Dat is de ware
betekenis van het magnetisch kompas voor de mensheid.
Ook in andere delen van de wereld, zoals Amerika en Scan
dinavië, ontdekte men de lodestone, loadstone, leadingstone
of leidende steen; namen die aangeven dat men magische
krachten aan magnetiet toekende.
Na de eerste toepassingen, ontwikkelde men een reeks verfij
ningen en verbeteringen die eeuwen in beslag zouden nemen
en thans weinig opzien baren in het licht van de tegenwoor
dige snelle ontwikkelingen.
Wetenschappelijk gezien is magnetisch materiaal een oerprodukt dat tijdens de vormingsperioden van de aarde haar
eigenschappen opgedrukt kreeg. Aan de oppervlakte ko
mend magma werd, volgens de laatste inzichten, sterk beïn
vloed door het heersend magnetisch veld en de plaats van
noord- en zuidpool. Deze zijn enkele malen in de geschie
denis van de aarde van plaats verwisseld.
Dit verschijnsel van zelfompoling heeft men ook op de zon
kunnen waarnemen, en zou op zichzelf een goede verklaring
kunnen betekenen voor de legendarisch of schriftelijk vast
gelegde verhalen over rampen op aarde; een plotseling ver
anderend magnetisch veld zou een elektrische storm tot ge
volg hebben die haar weerga niet vindt.
Men is thans van mening dat het aardmagnetisch veld ver
oorzaakt wordt door interne en externe invloeden.
Geladen deeltjes die van de zon af komen, bouwen velden
om zich heen op, die het aardmagnetisme beïnvloeden. In
tern verklaart men het aardmagnetisme door de aarde voor
16

te stellen als een dynamo, waarbij de aardkorst het stilstaand
deel of stator is, en de aardkern het draaiend gedeelte of
rotor. Uit de dynamotheorie is bekend dat een zelf-existerende dynamo gemakkelijk kan ompolen. Maar niemand minder
dan Albert Einstein heeft verklaard uitgesproken verontrust
te zijn door het ontbreken van een sluitende fysische verkla
ring voor het aardmagnetisme.
Hoewel de eerste ‘ontdekkers’ van magneetsteen er wellicht
mee speelden op de manier waarop kinderen ook thans nog
met magneten spelen, leerden practici de schuddende en los
se bewegingen van de kompasnaald af te dempen. Er ont
stond een kompasroos die op een taats kon ronddraaien en
360 graden schaalverdeling had; evenveel als toentertijd
dagen in het jaar.
Een Engelse monnik met de naam Alexander Neckham be
schreef in 1187 hoe zeelieden met magnetische stenen hun
weg konden vinden. De volgende bekende verhandeling was
van Petrus Peregrinus die in 1269 het gegeven verder uitdiep
te.
Prototype van een van de
eerste gyrokompassen,
Anschütz 1907
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De magnetosfeer van de
aarde

Pedro Medina schreef in 1550 een boek dat onder de titel
‘Arte de Navigate’ bekend gebleven is en in 1580 in het Ne
derlands vertaald werd. Het werd door Heemskerk en Barentsz op hun tocht naar Nova Zembla meegenomen, in een
tijd dat men van variatie en deviatie nog weinig of geen ken
nis had en niet wist dat een kompas op hoge breedten zeer
onbetrouwbaar werd.
De invloed van praktische gebruikers op de trage ontwikke
ling van het kompas is groot geweest, maar de eerste die zich
zuiver wetenschappelijk met het magnetisme bezighield was
de Engelse arts William Gilbert (1544-1603) die een van de
eerste natuuronderzoekers in de moderne betekenis van dat
woord werd. In 1600 schreef hij een verhandeling onder de
naam ‘de Magnete’, constaterende dat magnetisme gewicht
loos was en niet door menselijke zintuigen kon worden waar
genomen. Daarvoor had men instrumenten nodig van ‘grote
gevoeligheid’.
Aangenomen wordt dat de trekvogels van het magnetisme
gebruik maken op hun tochten tussen de continenten, óf wel
licht toch van de Poolster, omdat op het zuidelijk halfrond
geen trekvogels voorkomen.
Gilbert, die bolvormige magneetstenen onderzocht, kwam
tot de overtuiging dat de aarde zelf een grote magneet moest
zijn. Die theorie is thans door de dynamo-synthese achter
haald, maar opende wel de weg naar een beter inzicht inzake
het aardse magnetisme.
Bekend is thans dat magnetisme onder planeten geen alge
meen verschijnsel is, maar een uitzondering die de gang van
de evolutie sterk heeft bepaald, en nog bepaalt.
Gilbert onderzocht ook de samenhang tussen magnetisme en
elektriciteit en vond dat ze in eikaars verlengde lagen. Daar
door opende hij een deur die uitzicht bood op een nooit ver
moede, onzichtbare wereld van technische mogelijkheden;
de wereld van magnetisme en elektriciteit samen, de twee
voorwaarden voor radiocommunicatie via elektromagne
tische golven.
Ook Newton (1642-1727) heeft door zijn onderzoekingen
veel bijgedragen het magnetisme als aardse kracht gestalte te
geven. De via de komeet beroemd geworden Halley liet in
1683 een boek verschijnen over de miswijzingen van het
kompas, zoals deviatie en variatie, en schroomde niet per
soonlijk zijn onderzoekingen en waarnemingen uit te breiden
tot aan de grenzen van de toenmalig bekende wereld, waar
onder Sint Helena en de Zuidpool.
Gilberts theorieën omtrent de aardse magneet werden in
onze eeuw ontzenuwd toen men vond dat magnetiet haar
eigenschappen boven de curietemperatuur van ± 768 graden
Celsius zeer snel verliest en dan evenmin magnetisch is als
kwarts of aluminium. Bepaalde materialen waren dus kenne
lijk niet uit zichzelf magnetisch.
18

Boorkernen die men uit gesteenten in oceaangebergten op
haalde, bleken lagen te bevatten die omgekeerd gepolari
seerd waren. In feite had men fossiele magneetjes ontdekt
die de geschiedenis van de aarde hadden vastgelegd. Men
weet thans dat het aardmagnetisme bestaat uit een perma
nent en een wisselend gedeelte. Het aardmagnetisch veld
rondom de aarde is peervormig, met de langste zijde van de
zon afgekeerd, naar de kant van de nacht.
Dit laatste verklaart o.a. het wispelturige gedrag van bepaal
de radiogolven, en de verschillen in voortplanting van die
golven bij dag of nacht.
Friedrich Gauss (1777-1855) ontdekte dat ook het permanent
gedeelte niet absoluut is, maar naar richting en sterkte door
de eeuwen heen variabel is geweest.
In het begin van deze eeuw bevond de magnetische Noord
pool zich bij het Canadese eiland Boothia Felix, maar heeft
zich er intussen 600 kilometer van verwijderd. Dit heeft on
getwijfeld te maken met de draaiing van de aardkern ten op
zichte van de aardkorst.
Een ander die het verband tussen magnetisme en elektriciteit
duidelijker dan ooit aantoonde, was de Deen Hans Christian
Oersted (1777-1851), toen tijdens proeven bleek dat een mag
neetnaald onder invloed van een elektrische stroom een
andere stand aannam.
Sinds een zestigtal jaren zoekt men in de vorm van het gyroRadiokompas’. De
Lodestone richtingzoeker van
Marconi

kompas meer onafhankelijkheid van kompasfouten als devia
tie en variatie. Het principe is een draaiende tol die zich op
een vast punt in de ruimte richt, waaraan men de scheepsbewegingen relateert.
Hiermee maakt men zich onafhankelijk van het aardmagne
tisme maar onderwerpt zich aan een ander fysisch verschijn
sel: elektriciteit om de tol draaiende te houden en elektro
nica om de verkregen gegevens te verwerken.
Sommige richtingzoekers die we later zullen tegenkomen,
kregen de naam ‘radiokompas’, terwijl de naam ‘elektronisch
kompas’ is ingeburgerd als men een bochtaanwijzer of instru
ment bedoelt, dat eveneens op de werking van een snel draai
ende tol berust.
Het hoge gebouw van de elektronica berust op het funda
ment van het magnetisme. Gravend in de historie, komen we
daarna eerst de statische elektriciteit tegen.
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3. Van statische naar
stromende elektriciteit

Hoewel vormen van elektriciteit in de oudheid al moeten zijn
waargenomen, was het pas omstreeks het jaar 600 vóór
Christus dat het verschijnsel werd benoemd naar het oudGriekse woord voor barnsteen - elektron - versteend oerhars,
dat als het met een wollen doek of vacht werd gewreven, be
gon te knetteren en lichte voorwerpen - as, snippers papier naar zich toe trok. Wij kennen dit thans als statische elektri
citeit.
Het verschijnsel trad zeer plaatselijk op en verdween even
snel als het was opgewekt. Men had er op zichzelf niet veel
aan en praktische toepassingen bleven achterwege. Zeker
zocht men geen verband met het magnetisme zoals men dat
in die dagen kende.
Voor zover bekend was er geen vroegere beschaving die
elektriciteit praktisch toepaste; een verbazingwekkende con
clusie als men bedenkt hoe ver sommige beschavingen zijn
gekomen en hoe ons huidige leven in toenemende mate door
elektro wordt beïnvloed en bepaald.
Men kan spreken van een jonge wetenschap. Minder dan een
eeuw geleden werd bijvoorbeeld het eerste oorlogsschip met
een zoeklicht uitgerust in een tijd dat gaslicht aan land nog
hoogtij vierde.
Terwijl magnetisme aan boord allang wortel had geschoten,
bleef het kwakkelen met elektriciteit, waarvan men over het
algemeen het nut niet inzag.
Elektriciteit scheen een vergeten verschijnsel tot de Renais
sance omstreeks 1500 enigszins op gang kwam, en Europa
begon te ontwaken uit de sluimering van een duizendjarig
rijk van monniken en alchemisten, waarna er in betrekkelijk
kort tijdsbestek van alles tegelijk gebeurde.
Het bouwrijp maken van het terrein van de wetenschap werd
onder andere gedaan door mannen als Leonardo da Vinei
(1452-1519) en Francis Bacon (1561-1622), die het sluimeren
de talent van het jonge Europa wisten op te wekken.
Copernicus, Keppler en Galileï wedijverden met practici als
Vasco da Gama, Columbus of Magellaen, of filosofen als
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Descartes en Spinoza. In dit wordingsproces van wederzijdse
beïnvloeding en uitwisseling van gedachten die dwars door
taal- en politieke barrières heenliep, onderzocht men van
alles op het gebied van natuur- en scheikunde, wis- en ster
renkunde, geneeskunde en biologie. Er gebeurde in een
eeuw meer dan in duizenden jaren daarvóór.
Voor het wezen van het elektromagnetisme en de elektrici
teit waren onderzoekingen op het gebied van warmte, licht
en geluid van het grootste belang.
Snellius (1591-1626) vond de wetten van het breken van het
licht en Torricelli onderzocht de luchtdruk, waaruit de be
kende Buis te voorschijn kwam, de voorloper van de baro
meter.
Guericke onderzocht het luchtledige en constateerde dat
daarin geen verbranding of geluidsoverdracht plaatsvond;
een mijlpaal in de ontwikkeling van de gloeilamp en de radio
buis. Ook onderzocht hij het magnetisme en maakte een van
de eerste elektriseermachines door middel van een rond
draaiende bol van zwavel.
Newton vond dat kleuren een verschillende brekingsindex
hadden en ontdekte daarmee het geheim van de regenboog,
maar nog niet het geheim van de verschillen in golflengte tus
sen die kleuren.
De Nederlander ’s-Gravensande (1688-1742) onderzocht de
elektrische verschijnselen van de sidderaal. Intussen had
men waargenomen dat er lichtverschijnselen optraden in de
luchtledige Buis van Torricelli, hetgeen men aan elektriciteit
toeschreef.
Vervolgens, bijna logisch in de tijd gezien, ontdekte Galvani
in 1790 de ‘stromende’ elektriciteit toen bleek dat kikkerpo
ten gingen trekken als hij de geleider van een elektriseer
machine ermee in aanraking bracht. Hij constateerde ook
dat pootjes die aan ijzeren haken aan gegalvaniseerd prikkel
draad werden opgehangen, eveneens begonnen te bewegen,
en noemde dit dierlijke elektriciteit. Wij weten thans dat
elektrolyse tussen twee metalen elektriciteit opwekt.
Volta (1745-1827) zag dat pas goed in en werd daarmee de
grondlegger van de moderne elektriciteitsleer. Hij verdeelde
de metalen in klassen naar geleidbaarheid en stelde een spanningsreeks samen.
In de Zuil van Volta - ongeveer 60 koperen en zinken plaatjes
in een zoutoplossing - verkreeg hij een potentiaal van hon
derd volt en wekte daarmee voor het eerst een elektrische
stroom op, waarvoor zelfs Napoleon belangstelling had.
Léclanché die een koolstaaf en een zinkstaaf toepaste om
een elektrisch element te vormen, ontwierp daarmee in feite
de batterij die tegenwoordig in staaflantaarns, transistorradio’s en zakrekenmachines algemeen wordt gebruikt.
In de achttiende eeuw is, bij kaarslicht, de ontwikkeling van
de elektriciteit met zevenmijlslaarzen gegaan. Reeksen ont-
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1

Alexander Volta (1745-1827)
die zijn naam gaf aan de
eenheid spanning of
potentiaalverschil. Op de
achtergrond de beroemde
Zuil van Volta
dekkingen volgden elkaar op en de ene tak van wetenschap
daagde de andere uit. Allerlei soorten elektriseermachines
werden uitgevonden, waarmee men elkaar en patiënten
(Mesmer) schokken kon toedienen.
In het Haarlemse Teylermuseum kan men nog een van de
grootste elektriseermachines ter wereld zien welke per mi
nuut een vonk van 60 centimeter kan afgeven.
Dat trouwens in Nederland ook wetenschappelijke arbeid en
onderzoekingen worden verricht, blijkt onder andere uit de
wereldberoemd geworden Leidse Fles, the Leyden Yar, die
Leydener Flasche welke in 1745 toevallig door professor
Cunaeus, medewerker van Van Musschenbroek, werd ont
dekt toen hij onderzocht of water elektrisch gemaakt kon
worden. Hij had een fles met water in de hand en kreeg een
schok toen hij de geleider uit het water had getrokken.
Hiermee was de condensator ontdekt, twee geleiders ge
scheiden door een niet-geleider, waarin men elektriciteit kon
vasthouden omdat een elektrische lading zich in dit systeem
ophoopte. Een toevallige ontdekking die een omwenteling
zou betekenen bij toepassing in radioschakelingen.

23

De elektriseermachine van
Van Marum. zoals opgesteld
in het Haarlemse
Teylermuseum, met een
kopie in het Museum
Boerhaave, Leiden

Afbeelding van een vonk
tussen de bollen van Van
Marums machine

Maar nog was het geheim van de elektriciteit niet ontsluierd.
Men constateerde dat het bestond maar had er geen verkla
ring voor, net als eertijds met het magnetisme.
Het zou nog lang duren voor men de theorie van vrije elek
tronen die in geleiders aanwezig zijn zou accepteren. Voor de
gebruiker was het genoeg elektriciteit met vloeiend water te
vergelijken, teneinde het verschijnsel enigszins te kunnen be
grijpen.
Nog in 1746 nam abbé Nollet een proef met een groot aantal
monniken die hij in een kring zette welke duizend meter om
trek had. Hij liet ze elkaar een hand geven en sloot de keten
aan op een elektriseermachine.
De gelijktijdige schrikreactie van de monniken was zo over
tuigend dat de eerwaarde abbé wel móest vaststellen dat
elektriciteit zich bliksemsnel bewoog; een gedachte die werd
bewaarheid door de uitvinding van de bliksemafleider in
1752, door de Amerikaanse staatsman-fysicus Benjamin
Franklin.
Niet alleen verklaarde hij daarmee het jonge Amerika vol
wassen, maar toonde tevens aan dat onweer een elektrisch
verschijnsel was, waarmee opnieuw een boze geest verdween
om plaats te maken voor de realiteit van een natuurverschijn
sel.
Inmiddels had de Brit Watson in 1747 een musket door mid
del van een elektrische lading afgevuurd, maar het zou nog
eeuwen duren voordat deze ontdekking werd toegepast bij
het afvuren van raketten en granaten.
In Zwitserland experimenteerde Dulac en in Amerika op
nieuw Franklin met het overbrengen van elektriciteit via één
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Radio-installatie van de
‘Potsdam anno 1904.
Rechts naast de Ruhmkorff
zijn de Leidse flessen
zichtbaar
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André Ampère, samen met
Volta verbonden in de Wet
van Ohm: 1= V/R

draad en water over afstanden van meerdere kilometers,
waarbij men gebruik moest maken van statische elektriciteit.
Het was geen groot succes omdat men met hoge spanningen
moest werken en grote problemen ontmoette op het gebied
van het isoieren van draden en toestellen. De situatie verbe
terde pas toen de Zuil van Volta algemeen kon worden toege
past, waarbij men lagere spanningen met een groter vermo
gen verkreeg.
De toepassing van elementen of accu’s betekende in feite dat
elektriciteit gecontroleerd kon worden toegepast, en als het
ware getemd was. Men kon er vaste wetten op loslaten.
In de eerste helft van de 19de eeuw benoemde de Deen Oersted de relatie tussen magnetisme en elektriciteit terwijl
André Ampère in Parijs aantoonde dat men Oersteds naal
den ook uitsluitend door middel van elektriciteit kon laten
bewegen.

Inmiddels had de Schot James Watt (1713-1819) de stoom
machine uitgevonden waardoor de ijzeren spoorweg tot ont
wikkeling kon komen. Charles Dickens schreef over ‘stoom
treinen die op hun machtige weg naar beschaving en vooruit
gang rustig voortreden’.
Het was inderdaad de snelle spoortrein die de noodzaak van
snelle en betrouwbare berichtgeving noodzakelijk maakte.
Men begon te dromen over verreberichtgeving of telegrafie
en wilde daarbij gebruik maken van elektriciteit of van de
nooit geziene elektronen om dat doel te bereiken.
Op dit gebied was de overeenkomst met het magnetisme tref
fend, want er was niets tastbaars, niets zichtbaars, niets waar25

neembaars. Alleen hulpmiddelen, instrumenten, konden
aantonen dat er elektronen móesten zijn.
Tot op de dag van vandaag moeten de mensheid en de weten
schap zich behelpen met de vluchtige sporen van deeltjes op
fotografisch papier opgetekend. De elektronen en hun bond
genoten de neutronen, fotonen, ionen, positronen en andere
microkosmische verschijnselen kan men niet zichtbaar ma
ken dan via enorme kostbare installaties zoals de deeltjesver
sneller van het CERN in Zwitserland. En zelfs dan ziet men
nog vluchtige indrukken, lege fossielen op papier die aanto
nen dat er iets voorbijgegaan is.
Nog steeds is elektriciteit een niet geheel verklaard natuurfenomeen en het zou interessant zijn de visie van Einstein op
dit gebied te kunnen vernemen, nadat deze eertijds stelde
‘ernstig verontrust te zijn door de afwezigheid van een goede
verklaring voor het aardmagnetisme’.
Dat wetenschap een internationaal gebeuren is wordt aan
getoond in de universele, algemene Wet van Ohm; het vaste
verband tussen stroom, spanning en weerstand. De Duitser
Ohm, de Fransman Ampère en de Italiaan Volta, drie Euro
pese geleerden die hun tijd ver vooruit waren, werden voor
altijd verbonden.
I = V/R. Een Europese wet, ontstaan in een tijd vóór een
aantal gruwelijke oorlogen die ieder voor zich aanzienlijk bij
droegen tot versnelling in de technische ontwikkelingen.
De vluchtige schimmen van
atoomdeeltjes, positronen en
elektronen, zichtbaar
gemaakt in een bellenvat
onder invloed van een
zwaarmagnetisch veld van 35
kG, opgewekt in het
reusachtige CERNlaboratorium te Genève
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4. Schrijven op afstand.
De snelweg van de telegraaf

Elektrische telegraaf van
Lesage (ca. 1750).
Een voorbeeld van een
meerdradensysteeni dat zou
worden achterhaald
' L!•' i

De tekenen waren duidelijk zichtbaar; de tijd was rijp voor
de geboorte van de telegraaf. Niet alleen de spoorwegen
waren een stimulerende factor maar ook de toename van het
aantal snelle zeil- en stoomschepen had de behoefte aan
betere berichtgeving vergroot. De diverse handelscentra in
de wereld, opengelegd door de ontdekkingen van de zeevaar
ders en daarna gevolgd door massale emigratie naar de
nieuwe gebieden, hadden verkeersstromen van mensen en
materiaal tussen moederlanden en koloniën op gang ge
bracht. De industriële revolutie in Europa en Amerika vroeg
om begeleiding van de geproduceerde goederen, en als het
kon van de schepen.

&

De optische telegraaf
van Chappe, in
tekening gebracht te
Algiers, anno 1859

Maar dit laatste was voorlopig nog een utopie. Schepen die
vertrokken, waren ‘zoek’ zolang ze niet werden gepraaid of
waargenomen, een markant punt voorbijliepen of een haven
binnenvoeren.
De wereld was nog steeds groot, hard en leeg; de elementen
bleven hardvochtig voor de zeelieden, die wel betere sche
pen, zeiltechnieken en navigatiemiddelen ter beschikking
kregen, maar eenmaal op zee volledig incommunicado waren
en op zichzelf aangewezen.
Koeriers, mailschepen - de naam is nóg niet uitgestorven - en
vlaggesignalen werden benut om berichten en boodschappen
over te brengen. Voor zover bekend was het Robert Hooke
(1635-1703) die voor het eerst een duidelijk en te begrijpen
beeld schetste van een visuele telegraaf tijdens een lezing
voor de Britse Royal Society in 1684, maar het systeem werd
nimmer in de praktijk toegepast.
Pas honderd jaar later nam de Fransman Claude Chappe de
uitdaging weer op en slaagde erin een bruikbaar optisch telegraafsysteem op te zetten dat gebruik maakte van torens die
op zichtafstand uit elkaar werden gezet.

Over heel Frankrijk verrezen dergelijke torens via welke be
richten werden doorgegeven, en in 1852 toen dit systeem
door de elektrische telegraaf werd overgenomen, bestonden
er 556 semafoorstations die totaal een afstand van 4800 kilo
meter konden overbruggen.
Gedurende de Franse Revolutie aan het eind van de acht
tiende eeuw was er grote behoefte aan snelle verbindingen,
omdat Frankrijk zich omringd wist door vijanden die onder
ling weinig goede communicatiemogelijkheden hadden.
In 1790 begon Chappe zijn ‘telegraaf op te richten die wel28

Telegraafkantoor Parijs 1860

dra de centrale regering in Parijs van de nodige gegevens
voorzag. Het eerste bericht ooit over zijn semafoorsysteem
overgebracht, meldde aan Parijs dat de Fransen Quesnoy
hadden veroverd.
De Engelsen, uitgedaagd door deze Franse uitbouw, richtten
hun eigen semafoorketen op, voornamelijk ten behoeve van
de Marine, en stichtten een groot aantal torens op heuvels
die ook thans de naam ‘Telegraph-hill’ nog dragen.
Een optische telegraaf was ongetwijfeld een zeer kostbare
geschiedenis. Het bouwen van de torens die niet meer dan 8
tot 10 kilometer uit elkaar mochten staan, vroeg om de inzet
van veel kapitaal en het constant bezet houden van de torens
vergde een voortdurende scholing en een permanente finan
ciering. De optische telegraaf kon dan ook alleen maar door
de Staat worden betaald en werd praktisch alleen toegepast
voor militaire of maritieme berichtgeving, of voor politieke
of politiedoeleinden.
Ook de Amerikanen zaten niet stil en richtten omstreeks

29

1800 hun eigen optisch telegraafsysteem op tussen Martha’s
Vineyard en Boston, een afstand van ruim 100 kilometer, met
als doel het doorgeven van scheepstijdingen.
Elders in Europa, o.a. in Duitsland, Oostenrijk en Rusland
bleef men niet achter. Ongetwijfeld was de semafoor toenter
tijd de snelste manier van berichtgeving. Als voorbeeld dient
een bericht dat tussen Plymouth en Londen heen en weer ge
zonden werd in de ongelooflijk korte tijd van drie minuten.
Dat betekende een snelheid van 300 kilometer per minuut, of
een vertraging van 3 seconden per station.
In 1833 bezat Duitsland een semafoorsysteem met een lengte
van 750 kilometer, terwijl de tsaar zelf in 1838 de lijn Moskou-Warschau opende, welke 220 stations en 1320 ‘telegra
fisten' vergde.

Het optische systeem had natuurlijk veel vanzelfsprekende
nadelen, zoals de dure bemanning en het feit dat het prak
tisch alleen voor officiële berichten kon worden gebruikt.
Mist, duisternis, regen en slecht weer brachten de berichten
stroom tot stilstand. In The Times van vier april 1840 kan
men een terzake dienend bericht aantreffen, waarin vermeld
staat dat de weersomstandigheden in het afgelopen jaar ge
durende 29 dagen verhinderden dat het semafoorsysteem
werd gebruikt.
Inmiddels begon het woord ‘telegraaf in te burgeren; het
werd een internationaal begrip, nadat Chappe het voor het
eerst had gebruikt, vond zijn weg naar alle taalgebieden en
was in die jaren synoniem met uiterste snelheid.
Ook dagbladen vonden er een naam in: De Telegraaf, The
Daily Telegraph. Charles Dickens beschreef dat in 1827 Mr
Pickwick met zijn vrienden de ‘Muddleton Telegraph’ bere
den; een voorbeeld van snelheid waar het de postkoets be
trof.
Bij de verovering van Italië door Napoleon maakte deze veel
gebruik van Chappes semafoor/telegraaf, en zelfs heden ten
dage wordt de semafoor in sommige gebieden nog wel toege
past bij de communicatie tussen schepen en op havensein
posten. Het langst zullen de optische telegraafarmen nog
worden gezien langs de spoorlijnen van de wereld ter signa
lering van de baanvakken. Ruim 150 jaar na de ingebruik
name van optische signalering ziet men de mechanische
armen geleidelijk verdwijnen om plaats te maken voor licht
signaleringen.
Nog omstreeks 1750 toen Voltaire als literair voorbereider
van de Franse revolutie zijn ideeën begon te spuien, werd de
elektrische telegraaf nauwelijks serieus genomen.
In Spanje, een beetje uit de hoofdstroom van het wereldge
beuren, gebruikten Betancourt en da Silva omstreeks 1790
Leidse Flessen en meerdradige verbindingen tussen Madrid
en Arrangues om elektrische schokken over te brengen. De
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Tekening van de aanleg van
het telegraafpalennet door de
Rocky Mountains dat de
oost- en westkust van de
Verenigde Staten zou
verbinden -1860

telegrafisten uit die dagen moesten die aan den lijve voelen
om de tekens te kunnen ontcijferen . . .
In die tijd maakte de Engelsman Ronalds (1788-1873) het
eerste praktische model van een elektrische telegraaf. In zijn
tuin richtte hij twee torens op waartussen hij een lengte van
13 kilometer draad wist te spannen. Aan het ene eind knoop
te hij een elektriseermachine, aan het andere eind werden
een paar balletjes bewogen als de lijn geladen werd. Aan de
zendkant fabriceerde Ronalds een van letters voorziene
schijf die werd aangedreven door een uurwerk, dat syn
chroon liep met een soortgelijke schijf aan de ontvangzijde.
Ongetwijfeld een vernuftig systeem dat nog functioneerde
ook, wat niet gezegd kan worden van legio andere ontdek
kingen op dit gebied. Maar toen Ronalds zijn vinding in 1816
aan de Britse Admiraliteit aanbood, had men geen belang
stelling, omdat men al een deugdelijk optisch systeem had.
Het gevolg daarvan was dat Ronalds er geen patent op aan
vroeg en zijn krachten teleurgesteld aan de meteo ging
wijden.
Maar zijn fakkel werd door anderen overgenomen; een sub
tiel verschil in tijd, karakter of omstandigheden wierp hem
uit de lijn van de ontwikkelingen; een feit dat dikwijls, ook
tijdens het regiem van Marconi zou optreden.
Intussen ontwikkelde von Sommering in München zijn elek
trochemische telegraaf, berustend op elektrolyse van water.
Er stegen aan de ontvangzijde luchtbelletjes op en daaruit
kon men de geseinde tekens herkennen. Von Sommering
moest echter voor elke letter een aparte draad toepassen, en
nog tien extra voor de cijfers; een omvangrijke, kabelrijke
oplossing.
Zijn experimenten trokken sterk de aandacht van de Rus
sische diplomaat Baron Schilling, die weldra tijd noch moeite
spaarde om een eigen systeem te vervolmaken.
Omstreeks 1830 waren er in principe twee telegraafsystemen
in gebruik: het naaldensysteem van Schilling en het mecha
nische systeem. Schillings naaldensysteem berustte op het af
wijken van kompasnaalden van hun oorspronkelijke stand,
als er een stroom omheen werd geleid; een praktische uitvoe
ring van Hans Oersteds ontdekkingen.
Schilling die in 1837 stierf, poogde nog langs telegrafische
weg berichten tussen twee forten over te brengen en wist
mijnen op afstand te ontsteken, wat de militairen tot verruk
king bracht.
Zeer zeker zijn Wheatstone en Cooke in Engeland door
Schillings ideeën sterk beïnvloed.
De Amerikaan Dyer trachtte verbeteringen aan te brengen
door gebruik te maken van elektrisch gevoelig papier, lakmoespapier, maar dat idee kwam niet uit de verf.
Wel zou de Angelsaksische invloedssfeer gaan prevaleren bij
de verdere ontwikkelingen van de telegraaf, hetgeen verband
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hield met de stand van zaken in andere takken van de mecha
nische wetenschap en praktijk.
In 1858 werd een superschip, de mammoet van die dagen, de
beroemde Great Eastern te water gelaten, onder de bezielen
de en nimmer aflatende supervisie van een technische gewel
denaar, Isombard Kingdom Brunei: een spoorwegtechnicus
die een geweldige visie had op het verloop en de toepassings
mogelijkheden van de techniek. Hij liet ook de Great Britain
bouwen, die thans als relikwie in Bristol ligt opgebaard.
Zowel de Great Eastern als de spoorwegen hadden een be
slissende invloed op de ontwikkeling van de elektrische tele
graaf en Brunei speelde daarbij een grote rol.
Prof. Muncke die in Heidelberg inmiddels een van Schillings
telegraaftoestellen voor onderwijsdoeleinden gebruikte,
kreeg een jonge Engelsman met de naam William Fothergill
Cooke (1806-1879) op bezoek en toonde hem ‘de gebruikelij
ke toepassing van elektriciteit voor experimentele doelein
den, zoals gedurende de laatste 50 jaren gebruikt, zonder
enig praktisch resultaat op te leveren’.
Cooke die eerder als gedeeltelijk invalide uit India was terug
gekomen, keerde ditmaal naar Engeland terug met de idee
dat men Schillings apparatuur wel nuttiger kon gebruiken
dan voor lesgeven, en ging aan het werk.
In 1836 ontmoette hij een andere man van formaat, Michael
Faraday, de briljante fysicus die zijn naam aan de eenheid
van capaciteit (Farad) zou geven, en Cooke overtuigde hem
ervan dat zijn ideeën ‘in principe juist waren’.
Gefascineerd en gedreven door het medium elektriciteit ging
Cooke verder, hoewel hij vrijwel geen mechanische ervaring
had, maar opnieuw kwam het toeval te hulp.
Cookes vader was een bekende van Ronalds, die zijn ‘tele
graaf op een bepaald moment aan zijn vrienden toonde, en
de nog jonge William moet daar bij geweest zijn, zodat zijn
ontvankelijke geest in die dagen ontzag en enthousiasme
voor het medium telegraaf kreeg ingegoten.
In 1836 kreeg Cooke via zijn vader een introductie bij de
spoorwegen en kwam in contact met de directie van de
Liverpool-Manchester Railway, welke een groot probleem
had met de signalering bij de Lime Street Tunnel. Men had in
feite al besloten een pneumatische signalering te gaan toe
passen, berustend op het principe van de spreekbuis, zoals
dat tegenwoordig nog bij de buizenpost wordt gebruikt, of bij
de ‘voice-pipe’ tussen brug en machinekamer aan boord van
schepen. Nu kreeg Cooke zijn kans.
Intussen had Charles Wheatstone (1802-1875), een geleerde
en onderzoeker maar geen zakenman, al een groot aantal op
merkelijke publikaties op zijn naam gebracht. Hij is ver
noemd in de beroemde Brug van Wheatstone.
Deze man bezat de kennis die Cooke ontbrak en zij begon
nen een samenwerking, of liever een monsterverbond dat
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lang maar niet eeuwig zou standhouden. De integere geleer
de Wheatstone en de gedreven Cooke hadden elkaar nodig,
maar werden nooit vrienden.
Het pad van de twee ging niet over rozen, hoewel in 1846 de
Electric Telegraph Company werd opgericht, welke in 1852
al zo’n 6500 kilometer telegraaflijn in gebruik had genomen.
Een net van telegraaflijnen begon Engeland en de wereld te
omspannen. Vele landen volgden het Engelse voorbeeld,
maar nog in 1840 schreef de Guide to the London and Birmingham spoorweg dat elektriciteit weliswaar sneller was,
maar dat het gewone fluitje veel geschikter en betrouwbaar
der was.
Uit die tijd dateert ook het contact tussen Cooke en Brunei;
de man die op eenzame hoogte mechanische techniek be
dreef, maar overtuigd was van de toekomst en het nut van
de telegraaf.
In principe gebruikte men nog steeds Oersteds en Schillings
naaldentelegraaf, maar een andere practicus zag de waarde
van het systeem in - de befaamde nieuwsman Reuter die het
medium ging gebruiken voor de nieuwsgaring.
Omstreeks 1850 moest hij het laatste gat in de telegraaflijn
tussen Parijs en Berlijn bij Aken nog met postduiven over
bruggen totdat de lijn compleet was; voor zover men van
compleet kan spreken.
Er bestaat een goed voorbeeld van het praktisch gebruik van
de telegraaf in die dagen, zoals toegepast tussen het hertog
dom Baden en Frankrijk.
Als de Franse telegrafist een bericht uit Parijs had ontvangen
dat via de draden met de snelheid van het licht naar hem toe
gezonden was, moest hij dat bericht decoderen en opschrij
ven, waarna hij het formulier over de tafel heen aan de Duit
se telegrafist gaf, die het vertaalde en vervolgens verder
zond.
Dit soort vertragingen, hoe belachelijk in onze tijd gezien,
moest op de duur wel leiden tot grotere internationale
samenwerking. Het wezen van de communicatie draagt dit in
toenemende mate in zich.
In Amerika werd de transcontinentale telegraaflijn over de
totale breedte van de Verenigde Staten in 1861 een feit; oost
en west waren langs lange lijnen met elkaar verbonden en de
vermaarde Express Pony Service kwam buiten dienst te
staan.
Ook buiten Europa, in India en Australië, Zuid-Amerika en
Canada verrezen de telegraafpalen uit de grond. De Japan
ners begonnen een woordje mee te spreken. Metalen draden,
aan palen en isolatoren opgehangen, omspanden tegen het
eind van de eeuw de globe tot in alle uithoeken, aanleiding
gevend tot totaal nieuwe industrieën en beroepen.
In Europa vond op een psychologisch goed moment een ge
beurtenis plaats die sterk tot de verbeelding sprak en vele
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Telegraafpalen tot in de
wolken, 90 voet lang, 25
armen die 250 draden
droegen. New York City 1887
jaren later - zie hoofdstuk 9 - in het geval van Dr. Crippen
praktisch zou worden herhaald.
Op 3 januari 1845 toonde de telegraaf haar bruikbaarheid en
volwassenheid toen de moordenaar John Tawell, verkleed als
Quaker, in de trein Slough - Londen stapte om op die manier
aan arrestatie te ontkomen. De verzending per telegraaf van
zijn signalement luidde zijn arrestatie in. De letter Q ontbrak
nog aan de codering, maar door vele malen kwa te seinen,
bracht men over met een pseudo-Quaker te doen te hebben.
De arrestatie van John Tawell maakte grote indruk op het
publiek, vooral toen een journalist de gevleugelde woorden
lanceerde: ‘de koorden die Tawell hingen’, ‘the cords that
hung Tawell’.
Het zijn dit soort gebeurtenissen die tot de verbeelding van
het publiek spreken en daarmee bereikt men vaak de midde
len om de onmacht van enkelingen, eenzamen en gedreve
nen die een visie hebben, te steunen.
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Inmiddels waren er wel een paar dingen duidelijk geworden:
een goede internationale code ontbrak, evenals goede inter
nationale samenwerking. De mogelijkheden van de telegraaf
waren bekend, maar de lijnen hielden op aan de grenzen of
aan de kusten. En hoewel er overal wouden van telegraafpa
len uit de grond gestampt werden, waarbij sommige grote
steden als in een spinneweb gevangen leken, bleef er één ge
bied waar de behoefte aan communicatie van oudsher het
grootst was: de zee.
De zee, op zichzelf een medium tussen de volkeren, maar
verstoken van verbindingsmogelijkheden op eigen terrein.
De zee, het laatste maagdelijke terrein. Hoe zou men ooit
daar overheen telegraafdraden kunnen aanleggen? Wellicht
was de oplossing er draden dóórheen te leggen en omdat de
‘draadloze’ nog niet was. ontdekt, begon men met het leggen
van onderzeese telegraafkabels.
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5. Schrijven over de
zeebodem. Het wonder
van de onderzeese kabels
Omdat water en elektriciteit in vele opzichten vijanden zijn,
moesten de problemen van een goede mechanische bescher
ming, goede isolatie en weerstand tegen agressief en onder
druk staand zeewater eerst worden opgelost, voordat men
kon beginnen aan het leggen van de verlengbanen voor de
telegraaflijnen in en door de zeeën.
Intussen was er aan land en op binnenwateren wel ervaring
opgedaan bij het leggen van ondergrondse kabels door steTableau van de eerste
den en landerijen, waarbij men geleerd had guttapercha, een
kabellegging Dover-Calais in soort rubber uit bepaalde bomen die op Malakka groeiden,
hetjaar 1850
te gebruiken. Op Malakka, in Indonesië en vooral langs de

Amazone werd de koorts van de malariamuskiet geleidelijk
overgenomen door de rubberkoorts.
De eigenschappen van guttapercha werden door Faraday
uitputtend onderzocht en onder de aandacht gebracht van de
Royal Society of Arts in Londen. Dr. Werner Siemens ge
bruikte het met succes voor kabels die de Rijn en de haven
van Kiel doorkruisten. Toen echter in 1846 de telegraaflijn
Londen-Dover was voltooid, moest deze aan de rand van de
krijtrotsen eindigen omdat er nog geen geschikte kabels be
stonden. Men kon aan de overkant van het Kanaal Frankrijk
zien liggen; een uitdaging, zoals voor zovelen gedurende de
geschiedenis.
Morse, op wie we later in ander verband zullen terugkomen,
en Wheatstone hadden al pogingen aangewend kabels door
het havenbekken van New York respectievelijk door het
Kanaal te leggen. Pas in 1850 gelukte het de gebroeders Brett
een echte onderzeese kabel van Kaap Gris Nez in Frankrijk
naar Kaap Southerland in Engeland te leggen; een epos
waarbij men gebruik maakte van de omgebouwde sleepboot
Goliath. De onderhandelingen met de Fransen werden een
paar maal afgebroken voordat toestemming werd verkregen;
waarschijnlijk is de gang van zaken te vergelijken met de mo
gelijke bouw van een Kanaaltunnel in onze dagen.
In de fabriek van de London Guttapercha Factory werd een
kabel met een lengte van 25 kilometer gemaakt, die op een
draaibare haspel werd gewonden en vervolgens aan boord
van de Goliath werd gebracht. De eindstukken aan de kust
werden van tevoren aangebracht, zwaar ingebed in lood. Be
geleid door het Engelse regeringsvaartuig Widgeon, dat de
route van tevoren had verkend, gelood en beboeid - tegen
woordig zouden we van een surveyvaartuig spreken - werd
het gedeelte dat zich aan de Engelse kust bevond uit zee op
gevist, op de hoofdkabel aangesloten welke vervolgens voor
zichtig werd uitgerold in de richting van de Franse kust.
Het karwei lukte en er werden een aantal boodschappen
overgebracht, maar wat men al had gevreesd, werd de vol
gende dag al werkelijkheid. Een visserman haalde de kabel
boven water en hakte er een stuk af om dit als voorbeeld van
de vreemde soorten wier die tegenwoordig in zee dreven aan
zijn vrienden te tonen. Het jaar daarop lag er alweer een
nieuwe kabel, bestaande uit vier onderling geïsoleerde kope
ren draden, omgeven door guttapercha, en gepantserd met
geteerd hennep en een mantel van tien gevlochten gegalva
niseerde draden. In deze onderzeese kabel kwam de hele we
tenschap uit die dagen in feite samen.
Het succes van deze kabellegging had tot resultaat dat er een
enorme stroomversnelling optrad. Lange, eindeloze slangen
werden overal in zeeën en oceanen gelegd, te beginnen met
diverse verbindingen tussen de landen van Groot-Brittannië,

38

daarna Engeland-België, Engeland-Denemarken, enzovoort.
Veel pogingen strandden echter en moesten worden opgege
ven, terwijl ook de Fransen en de Duitsers eigen kabelnetten
gingen opbouwen. In 1854 werd in de Middellandse Zee Ita
lië met Sardinië verbonden, daarna Ceylon met India, Tasmanië met Australië, Londen met India via Suez, NieuwZeeland met Australië; eilanden met eilanden, eilanden met
continenten.
In de vijftien jaren die volgden op de ontmaskering van
Tawell werd de wereld ingebed in een net van onderzeese
kabels, waaraan speciaal gebouwde schepen veel werk had
den.
Een schat aan materie, vernuft en geld werd aan de wateren
van de wereldzee toevertrouwd. De operatie kan worden
vergeleken met het zenden van raketten naar de wereldruim
te, omdat doelmatigheid en nut nog moesten worden bewe
zen.
Omstreeks 1860 lag een net van honderden kilometers onder
zeese kabel als een zenuwstelsel onder de huid van de aarde
verborgen, soms drijvend, soms rustend op de bodem, aange
staard door verbaasde vissen, rust- en groeiplaats voor schel
pen, en bedreigd door grote zeedieren als haaien of walvis
sen.
1865. Het repareren van een Men was nooit zeker van kortstondig of langdurig succes. De
te overwinnen moeilijkheden op nautisch en technisch ge
defect in een opgeviste
bied waren ontzagwekkend, maar de mensheid smeekte om
Transatlantische kabel
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communicatie en die kwam er. In feite drong men onbeken
de gebieden binnen, want van zeeonderzoek had men nauwe
lijks gehoord.
Zeelieden en technici werkten nauw samen om het karwei
keer op keer te klaren, uitgezonden door de naar een beter
leven verlangende, verpauperde massa’s of rijke industriëlen
die een regelmatiger afzetgebied zochten voor hun produkten.
Kabelleggen was een nieuwe goldrush, op haar beurt te ver
gelijken met de jacht op goud in Klondike, Australië, ZuidAfrika of Californië, óf met de huidige jacht op energie in de
Perzische Golf, Mexico, Alaska of de Noordzee.
Maar de kabel van de eeuw - die door de Noord Atlantic was nog niet gelegd. Hiervoor gold een andere dimensie.

Geleerden en ondernemers begonnen gefascineerd te raken
door die transatlantische kabel. Wel was bewezen dat kabels
in betrekkelijk diep water konden worden gelegd, maar lerland-New Foundland betekende 2000 mijl oceaan welke op
sommige plaatsen 3 kilometer diep was. Bovendien was on
bekend of men elektriciteit wel over dergelijke afstanden
kon overbrengen, zonder de stroom te smoren in de weer
stand van de kabel, overeenkomstig de Wet van Ohm.
De grote motor achter de transatlantische kabel was de
Amerikaan Cyrus Field (1819-1892) die alles in het werk stel
de om zijn droom werkelijkheid te zien worden: twee Engels
sprekende gebieden, met daar achter grote andere landen
(Canada, Zuid-Amerika, Europa, Rusland) met elkaar ver
binden.
De transatlantische kabel had een andere constructie; de
kern bestond uit in elkaar gedraaide koperen geleiders (7
stuks), bedekt met een drietal lagen guttapercha; de totale
diameter was 12.2 mm.
In de fabriek van de Guttapercha Cy. werd 3200 zeemijl ka
bel gefabriceerd, en met medewerking van het Britse gouver
nement aan boord van de Agamemnon gebracht; een oor
logsschip met 91 kanonnen aan boord dat nog aan het bom
bardement van Sebastopol tijdens de Krimoorlog had meege
daan, en uitstekend geschikt bleek voor het nieuwe doel.
In 1857 begon het uitvieren van de kabel vanaf Valentia in
Ierland, maar na 275 mijlen brak de kabel in 2000 vadem
diepte ten gevolge van het hevige stampen van het vaartuig.
De expeditie moest naar Plymouth terugkeren, waarna stuk
ken kabel werden opgevist en gerepareerd, terwijl nieuwe
lengten werden aangemaakt en voorlopig goed werden opge
slagen, in afwachting van de nieuwe poging die in 1858 van
start ging. Toen deed men het anders. De kabelleggers
Agamemnon en de Niagara van de Amerikaanse marine ont
moetten elkaar na een zware storm midden op de oceaan een staaltje van navigatie in die tijd - knoopten de eindjes aan
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elkaar en begonnen de kabel uit te vieren; de Agamemnon
richting Valentia en de Niagara naar New Foundland.
Driemaal brak de kabel, waarbij elke keer de hele procedure
opnieuw moest worden ingezet en bijna 550 mijl kabel verlo
ren ging. Maar niettegenstaande dit, brachten beide schepen
op een en dezelfde dag in augustus 1858 hun kabel aan land.
In die dagen rapporteerde The Times: ‘Sinds de dagen van
Columbus heeft iets groots als dit niet meer plaatsgevonden;
het betekent een enorme uitbreiding van de menselijke acti
viteiten.’
Maar minder dan een maand later kwam alle communicatie
abrupt tot stilstand, toen er een fout in de kabel ontstond,
tengevolge van het feit dat een technicus 500 volt op de kabel
had gezet, en vlak daarop brak de Amerikaanse Burgeroor
log uit, welke de droom van een goede Atlantische kabel on
derbrak.
Intussen werden er kabels gelegd tussen Suez en Karachi en
wel in twee gedeelten - Suez-Aden, 1400 mijl, en Aden-

Telegraafkabels, vreemde
soorten wier die in zee
groeiden . . .

SIIOItE ESI»

1NTEIO1EDIATE

HEAVY PEEl’-SEA

41

HEAVY IXTERMED1ATE

LICHT INTER.MEDTATE'

UG1W DEEP-SEA

Karachi, bijna 1700 mijl. Het was 1860, maar deze kabel hield
het ook niet.
Groot-Brittannië richtte een onderzoekscommissie op, die
ingenieurs, wiskundigen, mathematici, fysici, fabrikanten en
nautici hoorde, en daarna luidde de conclusie dat een onder
zeese kabel zeker tot de mogelijkheden behoorde, als men de
problemen goed onderkende en niet ging speculeren op een
eventuele goede afloop van het karwei.
Nadat met nieuwe moed en energie, en gewapend door erva
ring en meer steun in de rug, nieuwe wegen werden ingesla
gen door een route via de Perzische Golf te kiezen, diep wa
ter te vermijden, en de kust van Beloechistan te volgen ter
bescherming tegen piraten en dieven, kwam een goede ver
binding tussen Londen en India tot stand. De peperdure ka
bel in de Rode Zee liet men aan haar lot over.
Gesterkt door dit aantoonbare succes, begon Cyrus Field op
nieuw en na overleg met de Britten ging men het enige schip
gebruiken dat de hele lengte kabel aan boord zou kunnen
meevoeren - de Great Eastern, die het ontwerp was van de
opnieuw opduikende Isombard Kingdom Brunei. Dit was
een taak die het schip, gedoopt Leviathan vanwege haar
grootte, waardig was. De Great Eastern, te vroeg gebouwd
om technisch en economisch mee te kunnen, kwam hiermee
aan haar trekken.
Zij kon echter niet bij de fabriek in Greenwich dokken, zodat
de kabel in stukken aan boord moest worden gebracht, ter
wijl het gedeelte dat aan de kust zou worden ingezet - 30 mijl
lang - aan boord van de speciaal toegeruste Caroline werd
gebracht.
In 1865 begon het leggen van de kabel; met een snelheid van
zes knopen per uur begon de Great Eastern haar kabel in de
richting van Amerika uit te vieren, maar opnieuw werden
overwegende moeilijkheden ondervonden, toen 1900 mijl
kabel gelegd was. Men constateerde een elektrische fout in
de kabel, probeerde deze op te halen, maar kon niet vermij
den dat deze over de boeg schaafde en tenslotte brak. Men
besloot te trachten de kabel op te pikken, en bleef negen da
gen proberen de zware kabel te vinden en van de bodem te
tillen, maar elke keer brak de kabel opnieuw onder de gewel
dige krachten en gewichten die erop werden uitgeoefend.
Toen alle hulpmiddelen, touwen, lijnen en dreggen waren
uitgeput, moest de Great Eastern naar Ierland terugkeren.
De financiële gevolgen waren desastreus.
Britten en Amerikanen, toch niet geheel ontmoedigd omdat
bepaalde technieken goed bleken te werken, vormden de
ATC, Anglo-American Telegraph Company, en opnieuw
kon de Great Eastern aan de slag gaan. Op 13 juli 1866 begon
het schip opnieuw kabel uit te vieren en bracht het karwei op
27 juli van dat jaar tot een goed einde door in Trinity Bay,
Canada, haar kabel af te leveren.
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Het aanlanden van de kabel
in Botany Bay, Australië,
anno 1876

Om deze triomf te bevestigen, pikte het schip daarna de ein
den van de gebroken kabel uit 1865 uit zee op en voltooide
daarmee een tweede transatlantische telegraafkabel.
Nog nooit had men een gebroken kabel van een dergelijke
diepte kunnen ophalen en repareren, maar de vraag is wel of
men overal de diepte van deze wetenschappelijke en nau
tische prestatie begrijpen kon. Men ging over tot de orde van
de dag: telegraferen tussen Europa en Amerika, alsof het
nooit anders was geweest. Hiermee was de aanloopperiode
van het kabelleggen in en door zee voorbij. Nieuwe technie
ken waren ontdekt en bevestigd, en het begin van het onder
zoek naar de geheimen van de oceanen was in gang gezet.
Maar aangezien men nog niet de beschikking had over een
echolood, waren de onderzeese gebergten op de oceaanbo
dem nog niet ontdekt; het uitputtende handlood moest nog
uitkomst bieden - uitvieren, ophalen en knopen tellen.

De loop van de historie, zoals hierboven vermeld in.de ge
schiedenis van het kabelleggen op zee, laat wel een paar na
men vallen, zoals Brunel en Field. Eenlingen en enkelingen,
maar ook onderdanen van hun eigen tijd. De massa blijft
echter onbekend. Wie was de kapitein van de Goliath of van
de Great Eastern, wie de matroos van de Agamemnon die
het leven bij het klaren van de kabel verloor?
De mensheid wilde communicatie, en ze kreeg die. Maar
telegrafie was niet genoeg. Men wilde stemmen horen; stem
men uit de verten, uit de verste uithoeken van de aarde.
Stemmen van presidenten en beroemdheden, maar vooral
43

stemmen van familieleden of zakenrelaties. Dit laatste - de
stem van de massa - zou opnieuw de fondsen verschaffen
voor verdere ontwikkelingen. Daarom zocht de techniek
door middel van toegewijde enkelingen naar de oplossing
van het probleem meer en betere communicatie te verkrij
gen.
Men vond het in de verrespreker en in het Oudgriekse woord
telefoon.
Een nieuwe tak van communicatie stond op het punt geboren
te worden.
En opnieuw kwam tussen het zweet van de inspanningen
door het toeval te hulp.
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6. Spreken op afstand.
De verrespreker of
telefoon

Zonder magnetisme geen elektriciteit; zonder die twee geen
telegrafie en zonder deze drie geen telefonie. Dat zijn de fei
ten.
Zonder de ervaring bij het overbrengen van stroomimpulsen
door middel van morsesignalen, zoü de overdracht van inge
wikkelde toonconstructies als die van de menselijke stem
niet mogelijk zijn geweest. Niet alleen toonhoogte, maar tim
bre en eigenschappen van de stem moeten worden overge
bracht om die stem te kunnen herkennen.
Maar meer informatie overbrengen betekent het toepassen
van ingewikkelder technieken die veel meer kosten, terwijl
méér informatie tevens om meer ‘ruimte’ hetzij in een kabel
hetzij in de ether vraagt.
Het was opnieuw de Engelsman Robert Cooke die aangaf
hoe een stem eventueel kon worden overgebracht via een
telegraaflijn, maar zijn gedachten waren als een zevenmaandskindje te vroeg gekomen en bleken niet geschikt op
te groeien tot volwassenheid. De droom bleef echter be
staan; de verwachtingen waren hoog gespannen, het móest
kunnen!
Omstreeks 1796 kreeg de Duitser Huth de idee om op stille
nachten boodschappen te schreeuwen vanaf hoge torens, die
op tien kilometer afstand van elkaar moesten staan. De idee
zou, bij wind of stormweer, onpraktisch blijken en de mens
heid zag dat in, maar wel introduceerde Huth het woord tele
foon, ter onderscheiding van het woord telegraaf.
Hoewel de techniek haar eigen voortbrengselen dreigt te ver
slinden en men mocht verwachten dat de telefoon al snel de
telegraaf zou overwoekeren, was de druk achter de telefoon
niet zo groot. Ook hier dringt zich de vergelijking met de
toenmalige semafoor op die het o.a. in Algerije tot na 1880
uithield. Ronalds was ook van een koude kermis thuisgeko
men omdat de Admiraliteit immers een goede semafoor had.
De oorsprong v’an de telefoon voert ons naar de Amerikaan
Charles Grafton Page (1812-1868) die constateerde dat snelle
veranderingen in gemagnetiseerd ijzer aanleiding gaven tot
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Bell, uitvinder van de
telefoon

het opwekken van een toon, die hij ‘galvanische muziek’
noemde.
Veel geleerden waren met het onderwerp bezig, maar de eer
voor de eerste maal muziek over een kabel te hebben ge
bracht, valt toe aan Philip Reis uit Frankfurt am Main die dit
in 1860 bewerkstelligde. Daartoe gebruikte hij een vlies dat
hij onder invloed van zijn stem deed trillen. Aan dit vlies zat
een draad van platina bevestigd die deel uitmaakte van een
elektrisch circuit en een contact kon openen of sluiten, over
eenkomstig de toonhoogte. Reis merkte verbaasd op ‘dat
men zelfs wóórden kon onderscheiden’; men was al gauw te
vreden in die pionierstijd.
Maar de grootste ontdekker op dit gebied was echter de
Amerikaan Graham Bell (1847-1922), een man met een naam
die van nature bij de telefoon schijnt te horen omdat men im
mers ‘opbelt’, hoewel de bel tot het oproepsysteem behoort
en geen functie heeft in het overbrengen van de geluidstrillingen zelf. Bell Telephone is ook thans nog een van de
grootste Amerikaanse bedrijven op dit gebied.
Bells ontdekkingen werden ook op andere wijze door zijn af
komst voorbereid. Hij werd in Schotland geboren, emigreer
de met zijn vader naar het nieuwe land, waar beiden zich be
zighielden met het lesgeven aan doven. Hierdoor kreeg Bell
een goed inzicht in het wezen van spraak, trillingen en akoes
tiek en zijn interesse in elektriciteit kwam daaruit voort.
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PTT-centrale in Groningen
(1912-1942}

In 1873 werd Bell benoemd tot professor aan de universiteit
van Boston, waar hij een onderzoek begon naar het gelijktij
dig overbrengen van meerdere telegrammen over dezelfde
lijn; een uiterst belangrijk onderzoek dat, sinds de resultaten
ervan in onze jaren in volmaakter vorm beschikbaar zijn, het
telefoonverkeer over lange afstanden volledig heeft gerevo
lutioneerd.
Bell zocht het in de richting van een ‘harmonische telegraaf,
en gebruikte tongen van orgels die hij in de buurt van elek
tromagneten in trilling bracht. Op 2 juni 1876 waren Bell en
zijn assistent Thomas bezig met proefnemingen, toen een van
de tongetjes vast kwam te zitten tegen de magneet aan. Toen
Bell aan Thomas vroeg de zaak te klaren, begon de overeen
komstige tong in de nabijgelegen kamer plotseling een zwak
geluid voort te brengen. Bells logische conclusie was dat in
dien er één toon elektrisch kon worden overgebracht, dit ook
met ander geluid - spraak - het geval moest zijn.
Heden ten dage lijkt deze ontdekking onbetekenend, maar in
die tijd was het totaal onbekend hoe men spraaktrillingen
moest overzetten naar elektrische trillingen. De enige vorm
van elektriciteit die men beschikbaar had was gelijkstroom stroom in één en dezelfde richting - uit Volta-elementen; van
wisselstroom of wisselende stromen waaruit de spraak be
staat, had men op dit gebied nog nooit gehoord.
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Bell en Watson gingen door met hun pogingen het niveau
van de overgebrachte trillingen te versterken, want daarin
lag het geheim. Bells kennis van de gehoorschelp en het
trommelvlies kwam hem nu goed te pas. Het toneel stond
klaar voor de ontdekking.
Bells eerste telefoon bestond uit een soort trommelvlies of
membraan met een magneet erachter, waaromheen een
draad was gewikkeld. Precies zoals Bell had verwacht, indu
ceerde zijn stem via het trillende membraan wisselende stro-,
men in de draad.
Na vele maanden van intensief en fascinerend onderzoek,
wetende dat de haven nabij was, sprak Bell op 10 maart 1876
de bekende zin uit die Watson in de nabijgelegen kamer dui
delijk kon verstaan: 'Watson, come here, I want you.’ Op
nieuw waren magnetisme en elektriciteit bij elkaar gekomen
om spreken op afstand mogelijk te maken.
Bells Amerikaanse concurrent was Elisha Gray die op een
soortgelijke vinding als die van Reis patent vroeg, maar Bell
was hem een paar uren voor geweest en won een hele reeks
processen, waaruit hij als de uitvinder van de telefoon naar
voren kwam.
Bell stak zijn uitvindingen niet onder stoelen of banken, wist
Lord Kelvin in Engeland en de Braziliaanse keizer te impone
ren en verzond in 1887 een eerste telefonisch verslag naar de
Boston Globe, waarmee de publieke telefoon een feit was ge
worden.
Op Amerikaanse wijze werd het nieuwe medium tot betere
communicatie aangepakt en reeds in 1878 bestond er in New
Haven, Connecticut, een telefooncentrale met 21 aangeslo
ten abonnees.
In 1880 werd de eerste echte telefoonlijn tussen Boston en
Providence geopend, Boston-New York 1885, New YorkChicago 1892, New York-San Francisco 1915 - wel een be
wijs van de schier onoverwinnelijkheid van het terrein.
Bell had bij deze ontwikkelingen veel te danken aan de tech
nicus Vail die later general manager van Bell Telephone zou
worden.
Dat de nadruk bij nieuwe uitvindingen vaak in Amerika lag,
blijkt o.a. uit de uitvindingen van Thomas Alva Edison (18771931), die de gloeilamp en de fonograaf op zijn naam bracht.
De laatste naam lijkt een synthese tussen telefoon en tele
graaf, maar vormde in feite de voorloper van de grammofoon
en ... de bandrecorder.
In andere landen ging de ontwikkeling veel trager; als voor
beeld kan de wereldmacht Groot-Brittannië gelden waar
Cable & Wireless honderden miljoenen aan zeekabels had
gespendeerd. Dit geld was werkelijk in zee gesmeten en
moest zijn rendement nog gaan opbrengen. Sir John Pender,
chairman van de meeste Britse kabel- en telegraafmaat-
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schappijen, merkte echter op: ‘Where it has been sunk, it
lives.’ ‘Waar we het hebben laten zinken, leeft het.’
De geschiedenis van Cable & Wireless is op zichzelf een epos
dat verhaalt van de strijd gevoerd bij het leggen van onder
zeese kabels. Nadat de particuliere maatschappijen in 1928
door de Britse regering waren overgenomen en Cable &
Wireless in feite werd voorgeschreven zichzelf te vormen,
bleek overduidelijk dat de concurrentie van de radio een ge
duchte factor was geworden. Het feit dat de PTT de zaak nu
runde, veranderde niets aan het feit dat een kapitaal van tien
miljoen dure Engelse ponden langs en over de zeebodem lag
en niemand er veel voor voelde dit door de komst van radio
en telefoon af te schrijven.
Door een beslissing van het hooggerechtshof in 1880 werd
bepaald dat telefonie een vorm van telegrafie was, waardoor
privé-initiatief nauwelijks aan bod kon komen.
De voortvarende Amerikanen, tuk op privé-initiatief, wisten
wel waar de schoen wrong en stelden zich in internationale
ontmoetingen die ten doel hadden het telefoonverkeer te re
guleren, niet bepaald positief op: ze vreesden een te strakke
regulering en inflexibiliteit. Daarin hadden ze geen ongelijk.
Canada en de Verenigde Staten hebben de 1949 Telefoon
Reglementen van de ITU in Genève nooit getekend.
De Britten nationaliseerden in 1911 de zich ondanks alle te
gendruk ontwikkelende telefoonsystemen; een verschijnsel
dat zich in de geschiedenis dikwijls heeft herhaald (treinen,
post) en soms uitmondt in een monopoliepositie door een
staatsinstantie. De pioniers en ‘particulieren’ voelen zich be
dreigd en in hun mogelijkheden beknot door het Instituut dat
hen na de pionierstijd de wet aanzegt. Deze gang van zaken
lijkt, historisch gezien, onvermijdelijk.
In andere Europese landen waren de ontwikkelingen vrijwel
soortgelijk, maar desondanks gingen de verbeteringen in de
klank en de ‘kleur’ van de gesproken overdracht gestadig
door. Stap voor stap, Amerika voorop, werden de middelen
verbeterd. Verstaanbaarheid en definieerbaarheid ondergin
gen een revolutie. Niet alleen kon men woorden onderschei
den, maar ook iemands timbre; iemands stem met haat of
liefde, boosheid of vertwijfeling erin. Natuurlijk brak de ge
dachte aan de visafoon al door; een gegeven dat in onze da
gen nog waargemaakt moet worden.
Meer informatie overbrengen betekent echter meer band
breedte of kabelruimte in beslag nemen. Juist in onze tijd zal
de visafoon nog wel even op zich laten wachten, omdat de
PTT-centrales nu al vol zitten en geen ruimte meer beschik
baar lijkt.
Kabelleggen is een probleem op zichzelf, maar de ontwikke
ling van de góede kabel is nog een groter probleem. Coaxiale
kabels, zoals thans toegepast, zijn in vele gevallen het ant49
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de Atlantische Oceaan

woord dat in de begindagen van de stadstelefoon nog niet ge
geven kon worden.
Wie af en toe in de gelegenheid is in de schuttersput van een
PTT-er te kijken, als ergens een straat is opengebroken, moet
wel tot de conclusie komen dat er wonderen zijn verricht om
van huis tot huis, van land naar land en van continent naar
continent communicatie mogelijk te maken, beginnend bij
de navelstreng van de huiskabel en eindigend in een straal
verbinding of satelliet.
Telefonie vergt andersoortige kabels dan telegrafie.
Telefoneren vraagt betere, meeraderige, dempingsvrije en
vooral elkaar niet storende kabels. Men wil anderen tenslotte
ook niet horen; men wil een strikt privé-gesprek.
Telefoneren vergt speciale kabels, zoals bijvoorbeeld ook te
levisie eigen kabels (coax) nodig heeft.
De onderzeese telegraafkabels waren dan ook in principe on
geschikt om voor telefoongesprekken te worden benut.
We hebben eerder gelezen dat ook Bell al bezig geweest was
de efficiency van kabels te verbeteren en meervoudig ge
bruik mogelijk te maken.
In de reeks uitvindingen en ontwikkelingen op dit gebied
steekt de Amerikaan Pupin (1858-1935) met kop en schou
ders boven de anderen uit door zijn grote bijdragen op het
gebied van de bruikbaarheid van lange lijnen voor telefonie.
Hij introduceerde zelfinducties die om de kilometer in de ka
bels werden geplaatst ter compensatie van de capaciteit van
de kabels, die immers een heel lange condensator vormen.
Toch bleef het gebruik van telefoonkabels aanvankelijk be
perkt tot landtoepassingen omdat er ondanks Pupins uitvin
dingen geen technieken bekend waren om versterkers in on
derzeese kabels aan te brengen en deze van voedingsspannin
gen te voorzien. Tenslotte moesten deze versterkers in prin-
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cipe tientallen jaren onaangetast blijven. Het wachten was op
modernere technieken.
Pas in 1956 werd de eerste transatlantische telefoonkabel ge
legd! Ze kreeg de naam TAT 1 en werd weldra gevolgd door
meerdere TAT-kabels met verbeterde eigenschappen.
Lang voor die tijd - sinds 1927 - bestond er echter al een
transatlantische radioverbinding. Er moesten bijna dertig ja
ren voorbijgaan voordat de radio op dit gebied kon worden
ingehaald; wel een bewijs van de grote moeilijkheden die
moesten worden overwonnen.
De geschikte telefoonkabels voor onderzeese doeleinden
kwamen pas in 1933 in zicht toen ICI de synthetische isolatiestof polythene had ontdekt, welk materiaal uitermate ge
schikt bleek om laagfrequenttrillingen te helpen overbren
gen.
In 1943 was Bell Telephone erin geslaagd samen met de Brit
se PTT onderwaterversterkers te maken die aan de voor
waarde van 20 jaar ononderbroken bedrijf voldeden.
De derde TAT-kabel was van polythene lichtgewicht con
structie en bevatte ingebouwde versterkers op afstanden van
37 kilometer.
Door het toepassen van stapeltechnieken was het mogelijk
geworden 128 telefoongesprekken tegelijkertijd te voeren;
een enorme capaciteitsverhoging in dezelfde kabel door toe
passing van elektronische technieken en schakelingen.
Hoewel de huidige uitvoering van de huistelefoontoestellen
nog wel veranderingen ondergaat, vooral de vormgeving, en
de bekende kiesschijf binnen afzienbare tijd wel zal zijn ver
vangen door druktoetsen, is de capaciteit van bekabeling en
centrales altijd een beperking gebleven.
Daarom heeft men het gezocht in de richting van straalver
bindingen en satellieten, maar binnen het bestek van dit
hoofdstuk bestond er hiertoe nog geen mogelijkheid.
Voorlopig diende men nog kabels te gebruiken, terwijl de be
hoefte aan communicatie sterk groeide. De gedachte aan
vervangend materiaal voor de koperen leidingen ging lang
zaam in de richting van glasfiber en laser als medium van
overdracht.
Ondanks deze modernste technieken gaat het leggen van ka
bels ook heden nog door, ook al omdat men zich in vredes- of
oorlogstijd niet kan veroorloven afhankelijk te zijn van satel
lieten die uit de lucht geschoten kunnen worden.
In vroeger tijden moest men volstaan met het oproepen van
de centrale waar de telefonist(e) de verbinding met de hand
tot stand bracht door lijn A door te verbinden met lijn B, etc.
Automatisering door middel van gecomputeriseerde tele
fooncentrales heeft veel van de ‘romantiek’ uit het telefoon
verkeer weggehaald, maar ertoe sterk bijgedragen dat de te
lefoon praktisch een alledaags gebruiksartikel is geworden.
Heden ten dage bestaan er ondergrondse verkeersbanen,
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Verrezien en verrespreken;
de ‘ Visafoon' is geen utopie
meer
waarlangs men met lichtsnelheid verbinding kan zoeken met
vrijwel alle plaatsen ter wereld. Een gesprek met Amerika is
even goed mogelijk en te verstaan als een verbinding met een
kennis in de eigen woonplaats.
In vele landen bestaan deze verkeersbanen uit bovengrondse
leidingen, waarvoor - zoals in de tijd van de aanleg van de
spoorwegen (biels) - bossen moesten worden geveld om aan
de behoefte aan meer communicatie te kunnen voldoen.
De grondsoort is vaak sterk bepalend voor de aanleg van een
bovengronds net; in rotsachtige gebieden kreeg men geen
kabels in de grond. Broadway, New York (1890) laat een
spinrag van telefoondraden zien; een toestand die te verge
lijken is met het woud van TV-antennes op de daken van hui
zen in sommige steden van vandaag.
In New York zijn de kabels onder de grond verdwenen. Ook
zijn er voor interlocaal verkeer technische middelen gevon
den om telefoongesprekken te laten ‘meerijden’ op de rug
van leidingen voor het transport van elektriciteit, zoals die in
toenemende mate in het landschap zichtbaar zijn geworden de Europese koppelnetten.
Ook hier maakt men gebruik van filters en stapeltechnieken
om onderlinge storingen te verhinderen.
Minder dan honderd jaar nadat Graham Bell zijn telefoon
had ontdekt, sprak men vanaf de maan met de aarde. Daarbij
kan worden vastgesteld dat de telefoon volwassen was ge
worden en wel via transistors en IC-technieken, miniaturise
ring en het grootste wonder aller tijden: de radio.
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7 Het mirakel van de
draadloze. De ontdekking
van elektromagnetische
golven

Intussen lag de wereld gevangen in een net van draden dat
landen en continenten verbond en men probeerde uit die bij
na onontwarbare kluwen te komen omdat de vraag naar
communicatie toenam. Maar hoe? . . . De begrippen trilling
en frequentie waren gemeengoed in wetenschappelijke krin
gen. De onderzoekingen van o.a. Newton en Doppler waren
niet alleen tot de hogescholen doorgedrongen maar prak
tische toepassingen op het gebied van warmte, licht en stra
ling - aanverwante gebieden van frequentie en radiogolven zag men steeds meer verschijnen.
Al in 1842 had de Amerikaan Henry ontdekt dat elektrische
ladingen de eigenschap hadden uit te trillen of te oscilleren;
een ontdekking die thans algemeen wordt beschouwd als de
wieg van de radio- en elektronicatechniek.
Maar het was de briljante Schotse fysicus James Maxwell
(1831-1897) die in 1864 voor de leden van de Royal Society
een verhandeling hield over elektriciteit en magnetisme. Hij
toonde zuiver mathematisch aan dat de elektriciteit in een
diëlektricum - de isolerende laag tussen twee condensatorplaten - de neiging had zich uit die beperkende omgeving los
te maken en als een stralende kracht de ruimte te kiezen.
Deze redenatie, eens genoemd het schitterendste monument
dat een sterveling ooit voor zichzelf had kunnen oprichten,
bracht de waarde van wetenschappelijk denken onmiddellijk
op een veel hoger plan en opende tegelijkertijd de weg naar
een fascinerend maar tegelijkertijd huiveringwekkend onbe
kend perspectief. Het zou echter nog tot het jaar 1885 duren
voordat Hertz (1857-1894), een Duits natuurkundige, zou
vaststellen wat de specifieke waarden waren, waarover de
profetische Maxwell al had gesproken.
Hertz (Hz) die zijn naam gaf aan de verdeling van de fre
quenties - zelfs de Anglosaksische landen hebben de naam
cycle of kilocycle laten vallen, hoewel die veel logischer is gaf aan Maxwells theorieën een praktische betekenis.
Misschien zag Hertz in dat achteraf gezien Maxwell niet
meer had gedaan dan het krachtveld rondom een magneet -
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krachtlijnen - te vertalen naar een elektromagnetisch veld.
Maar ongetwijfeld is het fenomeen Maxwell te vergelijken
met Johann Elert Bode (1747-1826) die berekende dat er nog
een planeet aanwezig moest zijn tussen Mars en Jupiter.
Daarna richtten de practici hun kijkers op dat deel van de
ruimte en ontdekten de gordel planetoïden.

Heinrich Rudolph Hertz
(1857-1894) de geniale
practicus die de profetieën
van Maxwell werkelijkheid
deed worden

Hertz, geïnspireerd door Maxwell, bevestigde in de praktijk
het bestaan van Maxwells golfbewegingen die dientengevol
ge hertzegolven zouden gaan heten. Wellicht is dit onrecht
vaardig, maar ook Amerika heet naar Vespucci en met naar
Columbus.
Omdat men overhoop lag met het ongrijpbare verschijnsel
van straling door de ruimte, vond men de naam ‘ether’ uit die
het tot op de dag van vandaag heeft volgehouden. Ether vol
doet als medium van overdracht zoals water voldoet als men
de werking van elektriciteit wil verklaren.
Hertz vond dat ethergolven zich als licht gedroegen maar zijn
conclusie dat ze dus alleen binnen zichtsafstand konden wor
den overgebracht, was verkeerd en had alleen te maken met
de door hem gebruikte frequentie die in de 1,5 meter lag, de
tegenwoordige mobilofonieband. Dit soort radiogolven plant
zich over het algemeen niet verder dan de zichtbare horizon
voort. Deze conclusie is lang aanleiding tot grote verwarring
geweest en heeft vertraging in de hand gewerkt, mede ten ge
volge van de aanwezigheid van draadtelegrafie en telefonie,
waarvan men niet zonder meer afstand kon doen.
Het was, zoals we later zullen lezen, Marconi die op eigen
initiatief deze gedachtengang kon doorbreken toen hij aan
toonde dat radiogolven als grondgolf het oppervlak van de
aarde volgen.
Vanzelfsprekend was de zender van Hertz een zogenoemde
vonkzender. Door middel van een gesleutelde transformator
liet men een hoge spanning los op een vonkenbrug, waarin
tevens een condensator en een spoel waren opgenomen.
Deze kring trilde in haar eigenfrequentie uit, en daar deze
vrij hoog was, konden ook de afmetingen van deze vonkzen
der klein blijven. Vonkzenders hebben het als noodzender
aan boord van schepen tot in 1960 uitgehouden, omdat ze
een brede band hadden die iedereen hoorde; ideaal voor
noodoproepen. De naam ‘vonketrekker’ of‘sparks’ heeft het
tot in onze dagen uitgehouden, waar het de marconist of
tegenwoordig de radio-officier betreft.
Hertz, waarschijnlijk opgebrand door zijn enthousiasme,
stierf al op 37-jarige leeftijd. Wellicht voelde hij aan dat hij
het nabije, beloofde land zelf nooit zou bereiken en sprak
eens de profetische woorden:
‘Wij bevinden ons aan de uiterste grenzen van de weten
schap; op de ijzige toppen van het hooggebergte. Zal het ons
ooit worden toegestaan die bergen te overschrijden? Dat
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De experimenten van Hertz

weten we nu nog niet maar we hebben in onze tijd een uit
gangspunt gevonden; een basis die hoger kwam dan ooit te
voren.’
Een waardiger epitaaf voor Hertz, de grondlegger van de
praktische radioverbindingen, is niet mogelijk.
Hij was, ook naar de hoogte van de gebruikte frequentie, zijn
tijd ver vooruit. Hertz’ werk werd herhaald door anderen,
onder wie de Indiër Bose en de Italiaan Righi te Bologna. De
laatste ontstak het licht van de wetenschap in zijn leerling
Guglielmo Marconi; deze verbinding zou uiteindelijk de be
langrijkste worden in de vroege geschiedenis van de radio en
haar stempel drukken op vele decennia van verdere ontwik
kelingen.
Marconi (1874-1937), meer een practicus en een zakenman
dan een uitvinder of fysicus, was de zoon van een welgestelde
Italiaanse edelman die met een Ierse vrouw was getrouwd;
een achtergrond die bepalend zou worden voor de leiding die
vanuit Engeland op het gebied van de radio werd gegeven,
onder het vaandel van het Britse imperium waarboven de
zon nooit onderging.
Omstreeks het einde van de negentiende eeuw - 1894 - gaf de
bescheiden Sir Oliver Lodge (1851-1940) een lezing over het
werk van Hertz en diens opvolgers, maar in 1892 had Crookes al verklaard dat ‘alle vereisten voor de draadloze binnen
het bereikbare lagen’. Dit was een uitspraak die van zelfver
trouwen en grote verwachtingen getuigde; de droom van
Hertz werd bijna werkelijkheid.
Lodge demonstreerde in 1894 zelf hoe een signaal over een
afstand van 130 meter kon worden overgebracht maar - we
tenschapsman als hij was - hij vroeg geen patent aan; dat ge
beurde pas later nadat Marconi dit wel had gedaan.
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A lexander Popov (18591905), volgens de Russen
uitvinder van de radio

Captain Jackson van de Royal Navy was op eigen houtje be
zig en had in 1896 een paar schepen van primitieve appara
tuur voorzien waardoor het mogeiijk was een bel te laten
gaan als aan boord hertzegolven werden ontvangen.
In Rusland had Alexander Popov (1859-1906) - aldaar alge
meen beschouwd als de uitvinder van de radio - het werk van
Lodge gelezen en hield al in 1895 een lezing over dit onder
werp. In de Sowjet Unie betekent de zevende mei nog steeds
een feestdag onder de naam radiodag.
Popov benaderde de zaak van de ontvangzijde. Hij had de
bliksem bestudeerd en verbeterde de Branly coherer, zodat
hij elektrische ladingen kon ontvangen. De coherer was een
detector van radiogolven, ontwikkeld door de Fransman
Eduard Branly (1844-1940) waardoor deze in Frankrijk wordt
beschouwd als ‘Inventeur de la Telegraphie sans Fil’, op
soortgelijke wijze als Reis in Duitsland geboekstaafd staat als
‘Der Erfinder des Telefons’.
De coherer is een instrument waarvan velen zich heden nog
afvragen hoe het werkt en hoe het ooit uitgevonden kon wor
den. Het apparaat bestaat uit een glazen buisje gevuld met
metaalvijlsel. Zodra er een elektrische lading wordt ontvan
gen, begint het vijlsel te klonteren; een verschijnsel dat al in
1838 door de Duitser Rosenschold wordt beschreven. Het
vijlsel in de coherer - vergelijk cohesie of samenkleving - ver
oorzaakte een weerstandsverandering, maar een complicatie
was dat het eenmaal samengeklonterd in die toestand bleef.
Door middel van een elektrisch bediend hamertje moest men
dit samenklonteren weer ongedaan maken. De weerstands
veranderingen in het vijlsel - eerst ijzer maar later nikkel maakte het mogelijk punten en strepen te onderscheiden.
Juist deze coherer betekende een flessehals in de verdere
ontwikkeling van betere ontvangers en pas de ontdekking
van de gelijkrichtende en detecterende eigenschappen van
het kristal door de Amerikaan Bird in 1906 verbeterde veel,
vooral toen er afgestemde ontvangers volgens het principe
van Lodges ‘Synthony’ konden worden gebruikt.
Men kan zich afvragen hoeveel gebruikers van draagbare
radio’s nog weten dat men in alle eenvoud en zonder batterij
een station kan ontvangen door zelf een spoel te maken en
een kristal te gebruiken in serie met een hoofdtelefoon naar
aarde; een oplossing die bijna niets kost, maar deel uit maakt
van een bijna uitgestorven wetenschap.
De ‘multiple tuner’ en ‘magnetic detector’ waren twee nukki
ge maar betere oplossingen voor het ontvangstprobleem in
het pre-lampentijdperk. Men begon toen al hoofdtelefoons
te gebruiken maar o.a. de Britse Admiraliteit aarzelde om de
totale ontvangst te laten afhangen van de oren van één man
en verkoos een schrijvend systeem, waardoor anderen de
boodschap nog eens konden controleren. Daarmee zette de
Admiraliteit de ontwikkelingen weer eens de voet dwars, om56

dat er nog geen toestellen waren die gevoeliger reageerden
dan het menselijk oor.
Het was een tijd van uitvindingen, extase, diepe teleurstellin
gen, hoop en ontgoocheling, wetenschap en volharding en
voor veel beoefenaars van de draadloze betekende het uit
schakeling van privégenoegens en eigenbelang.
De pioniers en in hun kielzog de amateurs waren fanatici,
levend en strevend in de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog.
Het was een internationaal gebeuren dat in feite werd gesti
muleerd door de rivaliteit tussen de landen onderling; een
dualisme dat bijvoorbeeld de atoomgeleerden in onze dagen
aan den lijve ondervonden hebben en nog ondervinden.
Dient men de wetenschap, het vaderland of het winstprincipe? Of vullen deze elkaar in de praktijk aan? In dit verband
spreekt de strijd van Bell en Gray inzake de uitvinding van de
telefoon in Amerika boekdelen. Ook de integere Marconi
zou vroeg of laat niet aan dit dualisme ontkomen; op een ge
geven moment zou hij ‘zijn’ stations verbieden te werken met

Marconi’s eerste zender,
zoals hij die in 1895 in de
tuin van zijn vader in Italië
gebruikte
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concurrerende radiosystemen, zoals de Fransen en de Duit
sers hadden ontwikkeld. Een wetenschappelijk, politiek,
economisch en maatschappelijk uitzichtloos standpunt, ge
zien in het licht van de groeiende internationale behoefte aan
communicatie.
De Berlijnse professor en uitvinder Slaby die in 1897 onder
de rook van Stonehenge getuige was van Marconi’s experi
menten en demonstraties in de Vlakte van Salesbury, ontwik
kelde in Duitsland een eigen radiosysteem, Argo-Slaby, dat
door de Duitse autoriteiten werd geprefereerd.
De politieke machten begonnen de waarde van radio in te
zien, maar de geschiedenis is het er over het algemeen over
eens dat de Italiaan Marconi dé grote kracht op het gebied
van de praktische toepassing van elektromagnetische golven
is geweest. Toch deed hij niet veel meer dan de basisgedach
ten van zijn voorgangers hoorbaar en zichtbaar maken.
Zeker op het gebied van radio op zee en over zee is markies
Marconi een overheersende factor geweest, waardoor me
nigeen vandaag de dag zich nog steeds naar hem laat noemen
als een postume hulde aan de man die radiotelegrafie en wat
daaruit voortkwam mogelijk maakte.
Marconi, voorbereid door een groot aantal factoren, ge
bruikte voor zijn eerste radio-experimenten de tuin en het
landgoed van zijn vader in Bologna, Italië. Een vonkenbrug
van Righi, aangevuld met een grote inductiespoel en een
aangepaste Branly coherer, stelde hem in staat berichten
door de ‘ether’ over te seinen. Nadat Marconi punten en
strepen overal in de kamer kon waarnemen, verplaatste hij
zijn proefnemingen naar de tuin, waarbij hij voor het eerst
een omhooggerichte antenne toepaste.
Al snel gelukte het hem de hele tuin te bestrijken; de hoogte
van de antennedraad en een goede aarding bleken daarbij
van groot belang.
Marconi verbeterde de coherer en construeerde een appa
raat waarmee de tekens konden worden opgetekend, maar
vertrok naar Engeland omdat hij in zijn geboorteland onvol
doende gehoor kreeg voor zijn uitvinding.
In Engeland, anno 1896, trok hij de aandacht van Sir William
Preece, de hoogste technische autoriteit van de PTT; een ge
geven dat van grote betekenis zou worden voor de verdere
ontwikkelingen.
Marconi, half Engelsman, half Italiaan, zag de overwegende
waarde van het medium radio in internationaal verband. Hij
wist dat deze soorten golven, als hun reikwijdte kon worden
vergroot, geen nationale grenzen zouden kennen; als trek
vogels, postduiven of insekten zouden ze eroverheen vliegen
tot waar hun kracht ze zou dragen.
Vóór Marconi Italië verliet had hij al afstanden tot één kilo
meter overbrugd en duidelijk is dat met hem de aftelling voor
een reis naar onbekende verten is begonnen.
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Niet alleen geleerden en militairen zagen de waarde van
elektromagnetische golven in; ook het publiek werd er sterk
door geboeid, evenzeer als door de eerste Spoetnik of door
de ruimtevaart in haar algemeenheid.
Men begreep niet precies wat radio nu eigenlijk mogelijk
maakte; alleen een aantal geleerden had een idee van de wer
king van elektromagnetische golven, maar net zoals bij mag
netisme en elektriciteit had men een middel gevonden om te
komen tot het gewenste doel: onafhankelijkheid van kabels,
gebruikmaken van de vrije ether; ether liberum.
Het publiek besefte dat er een nieuwe dageraad aan de hori
zon was verschenen, al zag men de totale draagwijdte ervan
niet in.
De mensheid als geheel voelde zich aangetrokken door
radioverbindingen.
Men kan zich afvragen wat de mensheid zo betoverde. Wel
licht heeft Hertz dit het best vertolkt. Wellicht ligt het in de
aard van de mens besloten verwonderd te zijn, steeds op
nieuw.
Niet iedereen was onmiddellijk overtuigd. De eminente
Amerikaanse geleerde D. E. Hughes miste de boot toen de
even eminente Engelsman Stokes zijn demonstraties met
radio als ‘een inductieverschijnsel’ afdeed. Dat was in het
jaar 1879 en Hughes kwam die slag nooit te boven. Marconi
zat op het vinketouw en intussen had een andere ziener,
Röntgen, in 1895 de aanwezigheid van gamma- en X-stralen
op papier al voorspeld. Oliver Heaviside gaf zijn naam aan de
geïoniseerde lagen boven de aarde die wereldwijde verbin
dingen door hun terugkaatsend effect mogelijk zouden ma
ken.
Samen met de grondgolven bracht dit wereldwijde radio
communicatie binnen bereik.
Radio begon zichzelf te bewijzen en onmisbaar te maken.
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8.

Samuel Morse (1791-1872),
de uitvinder van het Morse,
de wereldtelegraaftaal

Radio op zee.
De invloed van Morse
en Marconi

In 1832, toen de telegrafie niet volgroeid was en nog geen ge
vaar liep te worden ingehaald door snellopers als telefonie en
radio, werden er vele soorten telegraafcoderingen gebruikt.
Vanwege de militaire aard van de toenmalige telegrafie was
dit niet zo hinderlijk maar die situatie wijzigde zich totaal
toen het publiek voor het overbrengen van zakelijke en
privé-berichten meer gebruik van de kabels wilde gaan ma
ken. Daarbij kwam dat dit wel moest om de telegrafie renda
bel te maken.
In oktober van dat jaar was de dertigjarige Amerikaanse por
tretschilder Samuel B. Morse op de terugweg naar Amerika,
nadat hij in Europa nieuwe inspiratie had willen opdoen na de
dood van zijn vrouw.
Aan boord van het langzame zeilschip ‘Sully’ - wellicht een
toepasselijke naam - zag hij hoe een van zijn medepassagiers,
een zekere Dr. Jackson, een aantal goocheltrucs vertoonde
om de tijd te doden.
Morse werd pas geïnteresseerd toen hij zag hoe Jackson een
hoefijzer te voorschijn haalde en dat met geïsoleerd draad
omwikkelde. Toen hij de uiteinden van de draden met een
Volta-element verbond, zag de verwonderde Morse dat een
paar in de nabijheid liggende spijkers als het ware van tafel
opsprongen en aan het hoefijzer vastkleefden.
Op de vraag van kapitein Peil of deze proeven enig praktisch
nut hadden, antwoordde Dr. Jackson dat dit zeker niet het
geval was.
Morse, de tekenaar-portretschilder, kreeg echter de visie dat
in plaats van spijkers penselen of potloden door middel van
elektro konden worden bediend.
De volgende dagen zag men hem weinig; hij bleef veel meer
in zijn hut en toen de kapitein hem na aankomst in New York
vroeg wat hij al die tijd had uitgevoerd, antwoordde Morse
onomwonden: Tk heb de verreschrijver uitgevonden.’
Van die uitspraak heeft hij later veel steun ondervonden,
want kapitein Peil moest voor de rechtbank onder ede ver60
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klaren dat Morse, die toen in een proces om patentrechten
was gewikkeld, dit inderdaad had gezegd.
Morse (1791-1872) zwoegde lange jaren aan zijn telegraaf,
levend op de rand van verhongering omdat hij van zijn scha
mele verdiensten steeds weer spullen kocht. Een enthou
siaste jongeman, Vail genaamd, maakte de eerste seinsleutel
voor hem; een blok gestileerd koper waarmee Morse zijn
stroomkring gemakkelijker kon openen en sluiten en dat tot
op heden het teken van de marconist is gebleven.
Aanvankelijk was de telegraafschrijver niet meer dan een
brok weekijzer waaraan een potlood zat vastgebonden dat
langs en over een bewegende papierstrook kon tekenen.
Weldra nam Morse ook proeven in het openbaar maar een
afgunstige postdirecteur, Johnson genaamd die net een snelle
besteldienst met paarden had opgezet, liet de draden doorknipp'en en de telegraafpalen omzagen.
De ontwikkeling van de telegraaf was echter niet meer te
stuiten; de wereld vroeg erom en Johnson moest bakzeil ha
len. Hij draaide volledig om en stelde zichzelf als uitgever
voor, waarna een proces volgde.
Morse won en werd in 1835 professor aan de Nieuwe Universiteit van New York, waarna hij in 1843 een krediet kreeg om
een telegraaflijn Baltimore-Washington op te zetten. Naar
verluidt werd deze lijn door hem in 1845 geopend met de
woorden ‘What God hath wrought’, Wat God gewrocht
heeft.
In 1963 gebruikte president Kennedy diezelfde woorden toen
hij de eerste telefoonconversatie via de Syncom-satelliet
voerde en daarbij een afstand overbrugde van 72.000 kilome
ter: Verenigde Staten-Nigeria, via de ruimte.
Morse is echter bekender geworden om zijn codesysteem
voor de telegraaf. Gehandicapt door niet te gebruiken marinecodes, werkte hij systematisch verder aan een soort esperanto voor morse, beginnende met de meest voorkomende
letter, de e die één punt werd.
Hij ontwierp een taal die uitstekende diensten zou verlenen
bij het overbrengen van telegraafberichten en later bij radio
verbindingen. Het SOS - drie punten drie strepen drie punten
aaneen geseind - was een direct uitvloeisel van Morses werk.
In 1872, toen hij 80 jaar geworden was, seinde hij vanuit het
grote Morsegebouw aan alle telegraafkantoren in Amerika:
‘Vrede op aarde, goede wil onder alle mensen’; een bood
schap van een man die zichzelf en de krachten van de natuur
had leren overwinnen. Maar weinig zou Samuel B. Morse
hebben vermoed dat het morse tot in onze dagen dé tele
graaftaal op zee zou blijven. In die dagen was de telegraaf
een eenzaam maar vaststaand communicatiefeit via kabels te
land en door de oceanen, maar er was zelfs nog geen zicht op
radioverbindingen.
Wel begonnen stoomschepen de concurrentie met de zeil61

vaart, maar behalve van kompas had de zeeman - zelfs op een
kabelschip - niets om zijn positie te bepalen: niets dan de
eeuwige sterren. Hij wist vaak niet waar hij zich op aarde be
vond, laat staan dat vrouw en kinderen of de eigenaar van het
schip dit zouden weten.
Zoals altijd moesten zeeman, reder en schip wachten op de
voortschrijdende ontwikkelingen aan de wal en zelfs Morse
kon niets aan dat feit veranderen; het wachten was op Mar
coni en zijn radioverbindingen over zee en op zee.
In die tijd, om precies te zijn op 12 december 1901 om 12.30
uur, ontving Marconi te Signal Hill bij St. Johns op- New
Foundland, Canada, de morseletter S - drie punten - zoals die
werd uitgezonden door het ‘kuststation’ te Poldhu in Cornwall, Engeland. Een afstand van meer dan 2000 zeemijlen.
Er staat een granieten monument aan de kust van Cornwall
op de plaats waar decennia lang Poldhu Station heeft ge
staan. Een monument voor een man, zijn medewerkers en
zijn generatie. Een monument voor de radio en naar ik meen
ook voor de technici en de telegrafisten van onze eeuw.
Marconi met Kemp en Paget Marconi paste antennes toe die aan vliegers werden opge
hangen. Op 6 december stapte hij met zijn medewerkers in
vlak na hun aankomst in
Canada aan wal, ontmoette de gouverneur, de eerste minisCanada in 1901

Modellen van seinsleutels

ter en leden van de regering die alle medewerking voor het
komende experiment toezegden en ging onmiddellijk aan de
slag.
Uit zijn verslag nemen wij:
‘Nadat ik verschillende plaatsen bekeken had die eventueel
konden worden gebruikt, koos ik Signal Hill; een hoog oprij
zende klip die uitzicht over de haven bood en een natuurlijke
bescherming bood tegen de woede van de Atlantische gol
ven. Boven op deze heuvel was een klein plateau dat ik zeer
geschikt vond voor het manipuleren met ballons en vliegers.’
‘De twaalfde was een grauwe dag met ruw weer. Onder aan
Signal Hill, driehonderd voet onder ons, bulderde de oceaan.
Naar de zeezijde, door een mistbank heen, kon ik nog juist de
vage contouren van Cape Spear waarnemen; het oostelijkst
gedeelte van het Amerikaanse continent waarachter zich de
ononderbroken oceaan meer dan tweeduizend mijlen uit
strekte tot aan de Britse kust.’
‘Het kritieke moment waarop ik me zes jaar had voorbereid,
lag vlak voor ons; het waren zes jaren van hard werken ge
weest onder het gelach en de kritiek van velen, terwijl ontel
bare tegenslagen me uitdaagden op te geven. Ik stond op het
punt de waarheid te ontdekken; waar te maken waarom ik
driehonderd patenten had aangevraagd en tienduizenden
ponden had gespendeerd aan onderzoek en het construeren
van het grote station Poldhu.
Om zeker te zijn, had ik de schrijvers afgekoppeld, wetend
dat het menselijk oor veel gevoeliger was. Plotseling, om
12.30 uur, hoorde ik de scherpe tik van de hamer die de
coherer raakte: een indicatie dat er iets aankwam. Ik luister
de ingespannen. Drie maal. . . Zeker moesten de drie scher
pe tikken overeenkomen met de drie afgesproken punten.’
‘ “Heb je wat kunnen horen, Mr. Kemp?” vroeg ik, terwijl
ik de telefoon aan hem overgaf. Kemp knikte opgewonden
en toen wist ik dat mijn berekeningen juist waren geweest.
De elektromagnetische golven die door Poldhu waren uitge
zonden waren de oceaan overgereisd, daarbij de kromming
van de aarde volgend, hetgeen veel twijfelaars en aanhangers
van de lichttheorie als een onoverkomelijke hindernis had
den beschouwd.
Men kan de Atlantische Oceaan als een berg van 200 mijlen
hoogte beschouwen en sommige geleerden meenden dat men
even hoge antennes nodig had om die zee te kunnen over
bruggen. Maar de afstand was overbrugd!’

Er staat ook een monument op Signal Hill - de Cabot Memorial Tower die als seinpost was bedoeld en gelijktijdig de reis
van Cabot in 1497 wil herdenken omdat deze via de Hudson
Baai naar Japan wilde varen.
Dat monument staat er nog steeds, geteisterd door weer en
wind en door het zout van de oceaan die sinds Cabot en Mar
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Marconi Memorial aan de
kust van Cornwall, waar eens
Poldhu stond

coni niet meer dezelfde is. Het is een bijna vergeten monu
ment.
The Times concludeerde:
‘Dit is zeker een van de grootste weldaden die de mensheid
zijn toegevallen door geduldig en volhardend en dikwijls
uiterst ontmoedigend onderzoek van de wetten van de na
tuur. Onderzoek uitgevoerd gedurende alle fasen van de ont
wikkeling door leergierigen die alleen gedreven werden door
hun liefde voor de wetenschap.’
Maar ondanks deze woorden was Marconi er nog lang niet.
Niet voor niets sprak hij over critici en twijfelaars. Toen in
1947 een gedenkdag voor Marconi werd gehouden, schreven
de Russen:
‘Wij delen u mede dat de vijftigste verjaardag van de uitvin
ding van de radio door Popov reeds in 1945 in de USSR is ge
vierd.’
De onafhankelijk genoemde Amerikaanse rechter William
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Townsend kwam tot de volgende conclusie:
‘Maxwell en Crookes kwamen met de theorie van de elek
trische trillingen, door ladingen opgewekt. Hertz beschreef
deze trillingen en wekte ze ook op. Lodge en Popov ontwier
pen apparatuur die gelimiteerd was tot het geven van les en
het doen van experimenten. Maar Marconi ontdekte dat
deze trillingen konden worden overgebracht.’
En dat is waarschijnlijk de waarheid, hoewel legio andere en
wellicht vergeten of hier niet genoemde onderzoekers het
hunne tot de ontwikkelingen hebben bijgedragen.
Niet James Watt maar Newcome vond de stoommachine uit;
Watt voegde er de condensor aan toe en maakte de machine
bruikbaar.
Cooke en Wheatstone vonden de telegraaf niet uit maar ga
ven er een praktische vorm aan.
Wetenschap is een pingpongspel van ideeën en zeker niet al
leen Marconi was aan het experimenteren. Het doel van alle
deelnemers aan dit wetenschappelijke en soms bitter ernstige
spel was hetzelfde: radiocommunicatie.
Wat het betekende om op zee zonder communicatie te zijn,
blijkt uit de woorden van Sir Winston Churchill die in 1899
met de Dunottar Castle naar Zuid-Afrika vertrok waar een
oorlog op uitbreken stond.
‘Terwijl het hangen en wurgen was tussen oorlog of vrede en
nog voor er één schot was afgevuurd, stoomden we de haven
uit, een stormachtige Atlantische Oceaan op.
Er was in die dagen natuurlijk nog geen draadloze aan boord
en na vertrek was de opperbevelhebber die bij ons aan boord
was, volledig van de buitenwereld afgesloten.
Vier dagen later bereikten we Madeira; geen nieuws.
Twaalf lange dagen in de richting van de Kaap verliepen in
stilte tot we toevallig een ander schip passeerden.
Op een schoolbord stond gekalkt: “Drie veldslagen. Penn
Symonds gedood.” En toen waren we weer alleen, het gaf
onze opperbevelhebber de tijd te mediteren over die cryp
tische boodschap.’
Feit was dat ook op het militaire vlak nog niet veel schepen
met radio waren uitgerust, hoewel de briljante Engelse marine-officier Jackson in sterke competitie met de denkbeelden
van Signor Marconi op de Admiraliteit werkzaam was en tij
dens vlootmanoeuvres van 1898 al afstanden van 100 kilo
meter had overbrugd.
Al snel bleken Marconi’s technieken en systemen superieur,
wellicht ook omdat Jackson als vlootattaché naar Frankrijk
werd overgeplaatst en geen tijd meer kreeg zijn onderzoe
kingen voort te zetten.
Ongetwijfeld zijn er nog meer Jacksons geweest, die in de ne
velen van de geschiedenis zijn gebleven.
Omstreeks 1899 was Marconi ervan overtuigd dat gebruik
making van de natuurlijke resonantie van kringen, dus ge-
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bruikmaking van de ingebouwde trillingseigenschappen van
radiocircuits, het geheim van de smid was.
Lodge had daarvoor ongetwijfeld de weg geopend, maar we
hebben al gezien dat de geschiedenis geen medelijden heeft
met bij hun uitvinding blijvende ontwikkelaars.
Marconi ging intussen steeds grotere en betere antennes toe
passen en introduceerde de ‘jigger’: een koppeltransformator
tussen coherer en antenne, om daarmee de zware demping
op het antennecircuit te verminderen.
Italianen en Engelsen hielden het op Marconi, de Duitsers
bij Slaby-Arco en Siemens und Halske, de Fransen met
Popov-Ducretet en de Amerikanen keken de kat uit de
boom, hoewel ze hun postduivensysteem afschaften, waar
mee ze aantoonden dat ze toch wel vertrouwen hadden in het
nieuwe, nog onbegrepen middel. De Russen hadden zoals te
begrijpen is het Popov-systeem geadopteerd.
Overigens is er een ontmoeting geweest tussen Marconi en
Popov en wel in 1902 aan boord van de Carlo Alberto.
Volgens oorgetuigen zou Popov toen hebben gezegd: ‘Ik be
groet de vader van de draadloze.’ Tijdens die ontmoeting
deelde Popov ook mede nooit elektromagnetische trillingen
voor communicatiedoeleinden te hebben toegepast.
Süskind heeft de aanspraken van officiële Russische zijde dat
Popov de uitvinder van de radio was onderzocht.
~
.
Zijn
conclusie was dat de uitvinding van een bruikbare ontReplica van het eerste morseapparaat, waarmee op 24 mei vanger aan Popov toekomt, maar niet die van een totaal tele1844 een boodschap werd
graafsysteem.
overgebracht
In Duitsland was omstreeks 1903 door AEG en Siemens-

Halske de maatschappij Telefunken (Verrevonken) opge
richt die Slaby, Graf von Arco en Braun opslokte en gebruik
mocht maken van de patenten van Wien.
De in 1900 opgerichte Marconi Communications Company
bleef echter zichzelf, ook al waren de directeuren niet alle
maal Engels, maar ook Frans of Belgisch. Marconi slaagde
erin een aantal prominente zakenlieden en bankiers bij el
kaar te brengen; wel een bewijs dat hij - zelf als directeur en
technisch adviseur in het rijtje voorkomend - goed aan de
weg kon timmeren en waardevolle relaties wist op te bou
wen.
De inzet van de nog jonge Marconi moet enorm geweest zijn
- niet alleen uitvinden, verbeteren, leiding geven, besprekin
gen voeren, aanvallen en aantijgingen afslaan vulden zijn da
gen, maar ook meedenken inzake financiering, nieuwe sta
tions opzetten en lezingen houden voor een enthousiast maar
kritisch gehoor, waaronder de managers van veel grote rede
rijen.
Marconi had echter de tijd mee en wijzigde gaandeweg zijn
strategie. In plaats van alleen maar apparaten te maken en te
verkopen, begon hij - daartoe gedwongen - een eigen kuststationsysteem op te zetten, o.a. in Engeland, Ierland, Italië,
Canada, België, Amerika en New Foundland.
Twee daarvan - Poldhu en Signal Hill - hebben we al ontmoet
tijdens de beschouwingen over de eerste transatlantische ver
bindingen.
Ondanks het feit dat het Canadese station tijdelijk op last van
de Anglo-American Telegraph Company moest worden ge
sloten wegens vermeende inbreuk op het telegraafmonopolie, ging Marconi door met het opzetten van strategisch gele
gen kuststations, met als logisch gevolg dat hij ook de sche
pen voorzag van radio-apparatuur en een radiotelegrafist.
Vroeg in de twintigste eeuw bezat Marconi in feite zelfs een
monopoliepositie en we zullen zien dat deze weerstand op
wekte.
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9. Radio op zee.
Op zoek naar erkenning

Intussen zocht Marconi met zijn marconisten en technici
naar verbetering van de ontwikkelde technieken en erken
ning. Radio moest zichzelf op zee nog bewijzen, al zag men
de verstrekkende mogelijkheden ervan in. De concurrentie
stond niet stil; overal werden proeven met het nieuwe middel
genomen en uitvindingen ontstonden aan de lopende band.
Een van de wetenschappelijke adviseurs die Marconi terzijde
stond was John Ambrose Fleming (1849-1945) die al in 1904
patent op de diode had gevraagd, nadat was geconstateerd
dat Edisons lamp een witte lijn op het glas achterliet als de
gloeidraad was verbrand. De kathode zat in het ei, wachtend
tot ze was uitgebroed. Fleming, die trouwens ook als advi
seur voor Edison werkte, werd ook geleid door de gedachten
van Sir Thompson (1856-1940), die een elektronenstroom
De eerste trioden van Lee De had ontdekt tussen de gloeidraad en een anode met positieve
spanning.
Forest

■

Toen Fleming een dergelijke buis in plaats van de gebruike
lijke coherer onder invloed van elektromagnetische golven
bracht, nam hij een sterke elektrische stroom waar en vond
daarmee de radiolamp uit. Nog geen twee jaar later nam de
Oostenrijker Von Lieben in Duitsland patent op ‘alle elektro
nische versterkers’, maar de uitvinding van de triode die een
revolutie zou gaan betekenen en een lawine van nieuwe mo
gelijkheden in gang zou zetten, werd onafhankelijk van het
werk in Europa door de Amerikaan Lee De Forest (18731961)gedaan.
Lee De Forest plaatste een ‘rooster’ tussen anode en katho
de, het derde element waarmee de stroom tussen de twee
eerste sterk kon worden beïnvloed en zwakke roostersignalen tientallen malen konden worden opgevijzeld. Door dit
proces enkele keren te herhalen, kon men uiterst zwakke
radiosignalen die langs de aardbol kwamen aangolven nog
ontvangen. Hierdoor nam het bereik van de radiozenders
aanzienlijk toe en kon men voor het eerst over wereldwijde
verbindingen gaan spreken.
Terwijl deze ontwikkelingen van de wetenschap doorgingen,
was in de praktijk het lichtschip East Goodwin door Marconi
met radio uitgerust, waarbij al onmiddellijk bleek dat ‘toe
passing van ethergolven’ haar nut kon opleveren.
In de Oostzee werd een aantal vissers gered toen door middel
van radio de hulp van een ijsbreker kon worden ingeroepen
maar hoewel deze gebeurtenissen niet nalieten indruk te ma
ken, was het wachten op een ‘Pearl Harbor’: een overwel
digende ramp die de verbeelding van de grote massa zou tref
fen. Zo ver was het nog niet; wel werden legio schepen met
radio uitgerust ter voorbereiding van het bovengestelde. Het
leek of met de introductie van radio aan boord de coulissen
werden opgericht en het toneel werd klaargemaakt voor een
drama dat haar weerga nooit meer zou vinden.
Als eerste commercieel vaartuig werd de Duitse liner Kaiser
Wilhelm der Grosse, een Blauwe-Wimpeljager, door Marco
ni met radio uitgerust, met in haar kielzog het lichtschip Borkum dat in 1900 al een duizendtal telegrammen te verwerken
kreeg. Op dramatische manier werd de bruikbaarheid van
radio aangetoond toen datzelfde lichtschip zijn ankers verloor
en op de kust dreigde te verdagen, maar door middel van zijn
eigen radioberichten kon worden gered.
Al in november 1900 werd de Belgische veerboot Princesse
Clementine met radio uitgerust, begeleid door een kuststation bij Lapanne dat later Oostende Radio zou worden.
Toen tijdens de kerstdagen van 1901 de bark Medoro op de
Ratelbank kwam vast te zitten, kon de passerende Clemen
tine dit rapporteren; ook hier bleek de grote bruikbaarheid
van radio. De Clementine was trouwens zelf de eerste om
haar eigen stranding aan de wereld kenbaar te maken . . .
De proefnemingen aan boord van de St. Paul die omstreeks
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de eeuwwisseling plaatsvonden, zijn uit de archieven van
Marconi te halen in de vorm van een geschreven verslag van
majoor Flood Page in The Times van 15 november 1899. Het
ging erom aan te tonen of radio aan boord over bepaalde af
standen kon worden gebruikt en Flood, aanwezig in een pri
mitief kuststationnetje op het eiland Wight, rapporteerde:
‘Het idee dat we zouden falen kwam niet in ons op. We wa
ren er klaar voor en voelden ons gesterkt door de weten
schap dat Marconi zelf aan boord was. En toch, zoals men
zich kan voorstellen, waren we in een staat van nerveuze
spanning terechtgekomen. Wachten is altijd al moeilijk maar
wachten op de eerste mailboot die ooit met Marconi-apparatuur was uitgerust, niet precies wetende wanneer het schip
binnen radiobereik zou komen, knaagde aan onze zenuwen.
Nee, het was geen twijfel, geen onrust, geen gebrek aan ver
trouwen; het was alleen het slopende wachten.
We zonden steeds opnieuw uit in de hoop de St. Paul te pak
ken te krijgen, toen plotseling alsof het de natuurlijkste zaak
van de wereld was onze bel begon te klingelen. Het was 14.45
uur p.m.
“Is that you, St. Paul?”
“Yes.”

“Where are you?”
“Zes en zestig mijl van jullie vandaan.”
Hoe kan ik ooit weergeven dat vreugde en vervulling, tevre
denheid en opwinding alle nerveuze gevoelens meteen weg
vaagden. Binnen een minuut waren we bezig vier telegram
men voor New York over te schrijven, en daarna nog een
hele serie voor Engeland en Frankrijk; berichten die via het
postkantoor Totland Bay zouden worden doorgezonden.’
Vreugde en opwinding, overgaand in ingespannen arbeid;
luisteren, onderscheiden wat de povere, weifelende morsesignalen vanuit de ruimte, de ether, overbrengen. Dat gevoel,
dat moment van waarheid, kent alleen de professionele tele
grafist of de radio-amateur. De aanbieder en ontvanger van
een telegram lezen het wellicht verrast en verbaasd, waar
schijnlijk diep ontroerd, maar de strijd die gepaard gaat met
het verbinding zoeken, het onverwachte, onbekende, on
voorspelbare uit de ether vissen, behoort bij de sterk gegroei
de clan van marconisten, tegenwoordig radio-officieren, en
amateurs die elkaar met OM (old man) aanspreken, en nooit
vergeten hun dankbaarheid voor de verbinding af te ronden
met GA (goede avond), GM (goede morgen), tks (thanks),
beter nog: tks OM (thanks, old man). En niemand die zich
met OM hoort aangesproken zal zich daardoor een oude
man voelen maar wel lid van de club die Marconi hielp vor
men en oprichten; de club van Morse, de taal van de ether
gebruikers.
Werken met het medium van de radio vergt een bepaalde in
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stelling; het betekent verbinding zoeken met de wereld bui
ten het schip en afstand nemen van wat zich binnen en op het
schip afspeelt.
Toen de eerste marconisten aan boord kwamen, voortgeko
men uit de mannen achter de sleutel in de telegraafkantoren
- geen zeeman van nature of van professie, maar wel overgo
ten met de pikante saus van de pionier - werden ze evenzeer
gewantrouwd als eertijds de werktuigkundige of‘meester’ die
in principe van de spoorwegen kwam.
De eerste marconisten waren inderdaad pioniers. De zendinstallatie, hoe primitief thans in onze ogen, bestaande uit een
inductiespoel van 30 cm doorsnede met een paar Leidse fles
sen en een grote afstemspoel die de antenne aanstootte, had
een effectief bereik van 70 mijl. De gebruikte ontvanger was
aanvankelijk van het coherer type, waaraan een recorder was
gekoppeld, welke samenstelling aanleiding gaf tot veel verlies
van signalen.
De zender ontving haar stroom van een zware batterij en het
knetteren van de overslaande vonken van de vonkenbrug,
was een bron van permanente ergernis voor mede-opvaren-
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den en passagiers, die zo onfortuinlijk waren een hut vlak
naast de radiohut te hebben gekregen.
Binnen de radiohut stonk het naar ozon en de overgang tus
sen de keiharde vonkgeluiden naar de zeer zwakke ontvangstsignalen vergde veel van de marconisten; hun oren
werden steeds en bij langdurige verbindingen ernstig geteis
terd; aanleiding tot het ontstaan van het boek: ‘Het gevaar
lijkste beroep ter wereld’. De invloed van straling op het
menselijk lichaam was toen nog nauwelijks bekend.
Een van de eerste marconisten heeft opgeschreven:
‘Je moest de seinsleutel werkelijk als een hamer bedienen.
De maximale snelheid van het seinen was niet meer dan tien
woorden per minuut en de contacten die de zware stromen
moesten dragen waren van dik platinum. Zelfs met die geringe
seinsnelheid werd de marconist al zeer snel vermoeid, terwijl
zijn seinende hand, pols en arm venijnig pijn begonnen te
doen. De sleutel werkte als een soort pomp en vroeg behoor
lijk veel energie. Als we sneller gingen seinen weigerde het
ding. De tekens plakten aan elkaar.
Er was een levendig verkeer in die dagen. Als we Engeland
verlieten, op weg naar Amerika, werkten we eerst met NI
(Niton op het eiland Wight) en later LD (Lizard Point, Cornwall). Het eerste station dat we in Amerika hoorden was NS
(Nantucket Lightship) dat de berichten doorgaf naar het vas
teland. Daarna kwamen we in de buurt van PH (Philadelphia).’
Hiermee is tevens aangestipt dat in die dagen alle stations
van roepnamen werden voorzien, om te worden herkend;
een gegeven dat ook thans nog volledig wordt toegepast, zij
het via internationaal geregelde roeplettertoewijzingen. Wij
zullen aan Scheveningen Radio SCH thans PCH, een apart
hoofdstuk wijden.
De Britse koopvaardij rustte in 1901 haar eerste schip, Lake
Champlain van Beaver Lines met radio uit, waarbij Mr. Stacey zijn marconist werd, nadat hij gedurende lange tijd op de
Clementine had gevaren.
Aangezien er geen accommodatie voor een ‘vonketrekker’
en zijn apparatuur aan boord was, moest een speciale ruimte
worden gebouwd. De ‘radiohut’ bestond aan boord uit een
grote kast met de afmetingen 3x4 voet of 1 a 1,5 meter,
waarbij één wand werd gevormd door het ijzeren beschot.
De hut was gemaakt van een soort primitief board, bezat
geen ramen en als men licht wenste, moest men de deuren
open zetten, zolang het tenminste buiten nog licht was. De
totale kosten voor het maken van deze hut bedroegen vijf
pond.
De apparatuur zelf werd gemonteerd op een tafel die met
groen laken bedekt was; de accumulatoren werden onder de
tafel geplaatst, en de lamplaadweerstanden voor het laden
van de accu’s erboven. Er werden twee inductiespoelen mee72

geleverd, een voor reserve-doeleinden. De twee kisten waar
in de spoelen verpakt zaten, deden als zetel dienst, waarbij ze
tevens goede diensten als opslagruimte verleenden.
Op de schepen van de Royal Navy was het kennelijk niet veel
beter. Een rapport luidde: ‘Op de meeste schepen is de marconihut tussen de dekken gelegen. Een telegrafist, meestal
een jongeman die uit de verbindings- en signaleringsdienst is
voortgekomen, zit van de rest van het schip afgesloten, alleen
in zijn hutje. Wat hij daar doet, begrijpen maar weinigen.
Men vertelt hem een telegram te verzenden, en dat doet hij
dan ook onmiddellijk zonder rekening te houden met andere
schepen die al in de ether bezig zijn.’
Een ander rapport luidde:
‘Klaarblijkelijk was elk schip op hetzelfde moment bezig een
ander schip op te roepen en het resultaat was dat er tientallen
meters papierstroken uit de schrijvers rolden waaraan nie
mand kop noch staart zag.’
De ether was rijp om gereglementeerd te worden; weldra
volgde de ene internationale conferentie op de andere, ter
wijl het aantal kuststations en scheepsradiostations zich zien
derogen uitbreidde.
In 1901, zo zeggen de annalen van Marconi Company in
Chelmsford, Engeland, vond tussen twee Cunard-schepen
een radioberichtenwisseling plaats die haar schaduw ver
vooruit zou werpen.
Captain Walker van de Lucania wilde graag van zijn collega
MacKay van de Carmania weten of er ijs op de route was ge
signaleerd . . .
Het antwoord was nee, maar we staan hier aan de wieg van
het Ice Reporting System of van de AMVER, het in 1950
door de Amerikanen opgerichte rapporteersysteem op de
noordelijke Atlantische Oceaan. En misschien kijken we al
vooruit naar een ramp; die met de Titanic.
Zo ver was het nog niet; wel deden zich andere rampen met
schepen voor.
Op 23 januari 1909 om 05.30 uur ramde de Republic van
15000 ton tijdens dikke mist de Italiaanse stoomboot Florida.
Dit vond plaats op 280 mijl ten oosten van het lichtschip Ambrose.
Hoewel de radiohut door de aanvaring zwaar beschadigd
was, waren de antenne en de apparatuur intact gebleven. De
dynamo was echter uitgevallen. Jack Binns, de telegrafist,
wist op de batterij het noodsignaal CQD - voorloper van SOS
- in de lucht te krijgen. Het werd ontvangen door het Ameri
kaanse kuststation Siasconset dat het op zijn beurt naar de in
de buurt zijnde schepen relayeerde.
Intussen was er op de Florida die 800 emigranten aan boord
had, paniek uitgebroken. Deze passagiers waren kort gele
den ontsnapt aan een zware aardbeving die Italië had getrof
fen, maar kapitein Ruspini kon hun nerveuze stemming tot
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bedaren brengen en besloot met kapitein Sealby van de Republic om alle passagiers - de Republic had er 511 plus een
bemanning van 300 koppen - naar de Florida over te zetten.
Terwijl deze overbrenging in dichte mist olaatsvond waarbij
een hoge zee liep, bleef Jack Binns uur na uur op zijn post.
Zijn zender was te zwak om andere schepen zelfs te bereiken
maar hij hield verbinding met het kuststation en hoorde wat
er gaande was. De Baltic was het eerste ter plaatse, nadat het
bericht om 06.00 uur was opgevangen en aan de kapitein was
overhandigd die onmiddellijk terugkeerde.
Door de mist kon hij de Republic niet localiseren. Binns die
al 200 telegrammen had verzonden en sinds de aanvaring niet
uit zijn hut was geweest, trachtte vast te stellen waar de Bal
tic zich ten opzichte van de Republic bevond. ‘Nu zitje aan
bakboord.' ‘Pas op, je kunt ons rammen.’
Het lukte, wellicht voor het eerst in de geschiedenis, en toen
de stuurlieden van de Republic plotseling het lichtje van een
groene petroleumlamp door de mist heen zagen schijnen,
was de liaison een feit en kon het overbrengen van de passa
giers beginnen.
Toen dit gebeurd was, trachtte captain Sealby zijn schip als
nog te redden en vroeg vrijwilligers. Binns was er één van.
Het mocht echter niet meer baten. Even ten zuiden van Martha’s Vineyard begon het schip snel te zinken; zo snel zelfs
dat de aan boord geblevenen zich alleen konden redden door
snel overboord te springen. Een epos van de zee was ten ein
de, maar de aankomst van de Baltic in New York trok grote
belangstelling. Alle 1700 opvarenden van beide schepen wa
ren gered en dit feit trok de belangstelling van de hele we
reld. De passagiers van de Republic waren vol lof over het
optreden van de bemanning. Mr. James B. Conolly, een
schrijver van maritieme verhalen, zei: ‘Zonder radio zou dit
een verschrikkelijke ramp zijn geworden.’
Achttien maanden later vond een gebeurtenis plaats die nog
meer tot de verbeelding zou spreken en doet denken aan de
arrestatie van de moordenaar Tawell in 1845; zie hierover
hoofdstuk 4.
Een beruchte Britse moordenaar, Dr. Crippen, die zijn
vrouw had vermoord, was met zijn secretaresse ontsnapt en
op de Montrose scheep gegaan naar Amerika. Het was de
kapitein opgevallen dat een passagier met zijn ‘zoon’ hand in
hand liep. Hij vertrouwde het zaakje niet en liet een telegram
naar Scotland Yard zenden omdat het signalement op Dr.
Crippen sloeg. Inspecteur Drew nam een sneller schip, de
Laurentic, en begon een race tegen de tijd om Crippen vóór
hij van boord stapte en in het immense continent zou oplos
sen, te pakken.
Dr. Crippen en Ethel de
Het was een wedstrijd die door middel van radio en telegraaf
Neuve, gesnapt door een
candy-camera aan boord van aan de hele wereld bekend was, behalve aan de twee vluchte
lingen en de meeste mede-opvarenden. Journalisten schrede 'Montrose’ in 1910
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Inspecteur Drew heeft zojuist
Dr. Crippen (met opgeslagen
kraag) gearresteerd op het
moment dat hij in Canada
van boord wilde stappen om
in het achterland te kunnen
oplossen

ven hun verbeeldingskracht leeg en de wereld werd gegrepen
door het feit dat de twee vluchtelingen in de gedachte te zijn
ontsnapt over de oceaan voeren, terwijl hun schuilplaats aan
iedereen die het wilde weten bekend was.
Inspecteur Drew kon het tweetal in Canada arresteren. De
wereld begon te begrijpen wat Marconi met zijn medewer
kers tot stand gebracht had, maar voordat internationale ver
plichting tot de ‘draadloze’ aan boord een feit werd, moest
eerst de Titanic nog onder de ijsbedekte wateren van de At
lantische Oceaan verloren gaan.
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10. SOS, schip in nood.
De invloed van de Titanic

Titanic is een geladen woord, té geladen misschien want in
het perspectief van twee of meer wereldoorlogen is deze veel
besproken ramp in feite een microverschijnsel te noemen,
behalve voor de mensen die in 1912 aan boord waren en hun
eenmalig leven onder de tonen van de scheepskapel - Nearer
my God to Thee - in de golven van de ijskoude oceaan verlo
ren.
En toch moeten we binnen het bestek van dit boek over de
rol van de telegrafie en de telegrafist op zee over het super
schip ‘Titanic’ spreken. De naam zelfs doet al denken aan de
titanen, het overwonnen Griekse godengeslacht dat door
Zeus in de afgrond werd geworpen.
Een bijna symbolische naam. Ik doop u ‘Titanic’, I am the
greatest!
Maar er kwam een ijsberg die het onzinkbaar gewaande
schip openscheurde waardoor zij op haar eerste reis naar de
bodem van de Atlantische Oceaan verdween. Zij gaf echter
de radio de kans volwassen te worden; een lang verwachte
kans, zij het een lugubere.
Over de Titanic zijn vele boeken geschreven, wouden aan
krantepapier zijn eraan opgeofferd, rivieren van tranen zijn
erover vergoten, kilometers film gemaakt en hoorspelen in
alle talen opgevoerd. Daarna zijn er over de Titanic en haar
gevolgen tientallen internationale conferenties belegd en
bindende afspraken gemaakt inzake de Veiligheid van het
Menselijk Leven op Zee (Safety of Life at Sea, SOLAS).
Maar dit zijn de feiten:
Het radiodagboek van de Carpathia, een schip in de buurt
dat ook met radio was uitgerust.
23.20 - PM CQD SOS TITANIC. Zijn op een ijsberg gelopen
- onmiddellijk assistentie nodig
23.30 - wij veranderen van koers en gaan naar de plaats van
de ramp
00.10- 15 april 1912
Titanic roept CQD - haar zendvermogen is veel zwak
ker
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00.20 - Titanic schijnt haar vonkenbrug bij te stellen en zendt
een serie v’s - signalen komen gebroken door
00.25 - roep Titanic - geen antwoord
00.28 - Titanic roept CQD - signalen gebroken en plotseling
ophoudend
00.30-roep Titanic dikwijls - luister aandachtig naar haar
signalen maar hoor niets meer
01.25-roep Titanic en zeg dat wij vuurpijlen afschieten geen antwoord
Op dat moment moet de zender van telegrafist Jack Phillips
het hebben begeven en ging hij met zijn schip ten onder.
Als de dag aanbreekt en de Carpathia ter plaatse aankomt,
kunnen nog 710 overlevenden worden opgepikt.
793 mensen verloren bij deze onverwachte ramp het leven.
Telegrafist Cottam, wiens dagboek hierboven ter sprake
kwam, voerde dit later in de rechtszaal ten tonele. Nog een
met radio uitgerust schip, de California, was tijdens de ramp
vlak in de buurt. Na 16 uur dienst te hebben gedaan was de
marconist echter naar kooi gegaan, terwijl op nauwelijks 20
kilometer afstand de passagiers van de Titanic voor hun
leven vochten. Pas om 04.00 uur toen hij weer op wacht
kwam, hoorde hij van de inmiddels voltrokken ramp.
Het was opnieuw The Times die een waardig verslag van de
gebeurtenissen gaf en op die wijze de noodzakelijke steun
verleende die de pioniers van die dagen, onder wie Marconi,
hard nodig hadden.
‘Als er geen radio aan boord was geweest, zou de ramp pro
porties hebben aangenomen die wij niet durven meten. We
zouden zelfs helemaal geen weet van de ramp hebben gehad,
totdat een toevallig passerend schip sloepen met drenkelin
gen had aangetroffen.
Dank zij de apparatuur van Marconi is het nu bijna onmoge
lijk dat een schip zo maar verloren gaat. De Titanic was in
staat 300 mijl of meer rondom haar positie verbinding te zoe
Jack Phillips, marconist van ken met schepen en kuststations, terwijl men haar omge
de ‘Titanic’ die met het schip keerd ook kon bereiken en moed inspreken. Radio is zeker
ten onder ging
een van de grootste zegeningen die de mensheid is toegeval
len.’
Wat sterk opvalt in het Engelse dagboek van de Carpathia is
dat steeds gesproken wordt van ‘hij’ als het de Titanic betreft
en niet van ‘zij’, hoewel een schip vrouwelijk is. Kennelijk
had Cottam de tekens volledig geassocieerd met zijn collega
Phillips die omkwam.
Nog een opvallend feit was dat aan de andere kant van de
lijn, op het kuststation Sianconset een jonge en ambitieuze
telegrafist met de naam David Sarnoff aan de sleutel zat; een
man die later president zou worden van de grootste radiomaatschappij van die tijd: The Radio Corporation of Ameri
ca, RCA - een man die even bezeten en overtuigd was van de
radio als velen van zijn tijd- en vakgenoten.
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Sarnoff, de enige man die contact met de schepen in de buurt
van de Titanic onderhield, dacht niet aan opgeven totdat het
drama voorbij was en zei later: ‘De Titanic bracht de radio
aan het front. . . en mij ook.’
Waar Phillips onderging, kwam Sarnoff door dezelfde ramp
in de belangstelling, maar niet alleen Sarnoff.
Cottam kreeg een zilveren medaille en Marconi werd als ge
tuige opgeroepen. Vooraanstaande maritieme naties kwamen
bijeen om regels in te stellen die zouden leiden tot grotere
veiligheid door middel van voortdurend uitluisteren tijdens
de vaart op zee.
Dit vergde de aanmaak en produktie van automatische
alarmtoestellen die op noodgevallen zouden reageren als de
telegrafist geen wacht had. Dat was uiteindelijk de grote
winst van deze ramp. Maar er werden ook andere afspraken
gemaakt.
In de praktijk was het vaak zo dat twee met elkaar corres
ponderende schepen andere als het ware de lucht uitbliezen;
het recht van de sterkste in de ether. Men werkte allemaal op
dezelfde golflengte en vonkzenders hadden een bijzonder
brede band. De manier om anderen het zwijgen op te leggen
was ‘een boek op de sleutel’ te leggen; een praktijk die soms
ook thans nog wel eens wordt toegepast als het in de sleepvaart om een job gaat.
Met het toenemende aantal zenders in de lucht werd het pro
bleem groter; de sinds eeuwen schone ‘ether’ werd een oord
van onderlinge storing, haat, nijd en zelfs heftige vloeken en
obsceniteiten.
Daarbij kwam dat Marconi praktisch het monopolie had en
dit wenste te behouden, zolang dat kon. Hij beval zijn tele
grafisten alleen met geassocieerde maatschappijen te corres
ponderen; een feit dat o.a. Nederland de Duitse kant van
Telefunken uitdreef.
In noodgevallen kon een geselecteerd gebruik van radio van
zelfsprekend niet bestaan, zodat ook op dit gebied internatio
nale reglementering dringend noodzakelijk was.
Men kan Marconi’s houding wellicht onbillijk vinden, maar
tenslotte had hij zijn hele actieve leven én zijn hele familie
kapitaal in de ‘onderneming’ gestopt. Protectionisme is ech
ter niet nieuw; in onze dagen wordt deze vaak door staatsin
stellingen of reglementeringen toegepast en de vraag is waar
reglementering een dwang begint te worden.
Wij zullen een apart hoofdstuk wijden aan de noodzaak tot
internationale afspraken en verdragen inzake radioverbin
dingen.
De eerste radioconferentie vond al in 1906 plaats, waarbij de
vaststelling van frequenties voor de scheepvaart aan de orde
kwam (500 en 1000 kHz) terwijl ook taksen en tarieven wer
den verankerd in de munteenheid goudfrank.
Feitelijk is de internationale reglementering een wonder te
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Radiostation van de
‘Olympic’, het zusterschip
van de 'Titanic'; van links
naar rechts multiple-tuner,
magnetische detector, 10
seconden inductiespoel, en
lamp-ontvanger

noemen, gezien de steeds opnieuw oplaaiende nationalis
tische gevoelens met hun gevolgen. Bepaalde onderzeese ka
bels werden bijvoorbeeld gedurende een oorlog of een ge
deelte daarvan ontzien, en datzelfde geldt voor internatio
nale afspraken op het gebied van de golflengten of frequen
ties.
Ter conferentie werd ook de seinsnelheid - 20 woorden per
minuut - vastgesteld, alsmede de technische en administra
tieve voorwaarden waaraan radiotelegrafisten moesten vol
doen. Daarmee was de tijd van de pioniers voorbij; het wilde
westen van de ether was aan het verdwijnen.
Tenslotte nam de conferentie het SOS-teken als algemeen en
internationaal noodteken aan en dat was in feite het einde
van het teken CQD voor dezelfde doeleinden. Er is veel ge
speculeerd over de afkomst en betekenis van SOS, zoals
‘save our souls’, red onze zielen.
De werkelijkheid is in dit verband minder prozaïsch. CQ in
telegraaf-codetaal betekent in feite ‘aan allen’, een algemene
oproep. CQD - toevoeging van de letter D (D van Dringend)
werd al snel geïnterpreteerd als ‘Come Quick Danger.’ Maar
ook dit was fout. Het was een onderlinge afspraak zonder be
tekenis.

Duitse schepen hadden altijd het teken SOE gebruikt en om
dat Duitsland gastland was van de in 1906 gehouden confe
rentie, stelden zij voor op dit teken door te gaan.
De letter e is echter niet zo gemakkelijk te onderscheiden in
de morsetaal, zodat na veel gedebatteer de conferentie ten
slotte overging tot SOS, drie punten, drie strepen, drie pun
ten, aanéén geseind.
Toch werd het teken mét de reglementen pas veel later van
kracht; vandaar dat men zowel CQD als SOS toepaste tijdens
de ramp met de Titanic.
In 1912 rapporteerde het bureau van de International Telegraph Union in Bern dat er 480 kuststations in de lucht
waren, waarvan 370 voor openbaar radioverkeer die konden
corresponderen met 3750 met radio uitgeruste schepen. Een
enorme groei sinds 1900.
In datzelfde jaar koos Marconi onder internationale druk
eieren voor zijn geld en deed alsnog vrijwillig afstand van zijn
monopolie door zijn telegrafisten opdracht te geven ‘met elk
station te corresponderen, ongeacht het gebruikte radiosysteem’.
Dat was een daad Marconi en radio waardig.
De ramp met de ‘Titanic’ werd nog door een paar andere
grote scheepsrampen gevolgd en toen was er oorlog, waarbij
andere maatstaven golden.
1913. Het Britse schip ‘Volturno’, geladen met vracht en 600
passagiers op weg van Rotterdam naar de Verenigde Staten,
vloog op donderdagmorgen 9 oktober in brand.
De Cunard Liner ‘Carmania’ was de eerste die de noodsig
nalen oppikte en legde in minder dan vier uur de 75 mijlen af
die de beide schepen scheidden. Radio werd gebruikt om an
dere schepen in de buurt te waarschuwen.
Ten teken hoe druk het emigrantenverkeer in die dagen was,
antwoordden achtereenvolgens de Duitse schepen ‘Grosser
Kurfürst’ en ‘Seydlitz’, de Amerikanen ‘Minneapolis’ en
‘Rappahanock’, de Rus ‘Tzar,’ de Engelsman ‘Devonia,’ de
Fransman ‘La Tourraine’ en de Nederlander ‘Kroonland’.
Een heel konvooi schepen lag op een gegeven ogenblik rond
om de fel brandende Volturno.
Door de sterke noordwestelijke stormwind kon geen enkele
reddingboot bijstand gaan bieden; een sloep van de Carma
nia moest het na vele uren worstelen opgeven. Kapitein Barr
ondernam toen een moedige poging heel dicht bij de Voltur
no te manoeuvreren, maar kon geen lijn overbrengen, afge
zien van het feit of dit geholpen zou hebben.
Gedurende de avond verminderde de wind tijdelijk en waren
de schepen in de buurt in de gelegenheid sloepen uit te zet
ten, maar ze konden onmogelijk langszij komen en alleen
naar rondzwemmende drenkelingen uitkijken.
Om negen uur in de avond, toen de stralen van Carmania’s
zoeklichten de kluwen passagiers op het spookachtig verlich-

80

1

Vroeg radiostation aan
boord van de KPM-er
'Melchior Treub’

te schip bescheen, volgde er plotseling een enorme explosie;
vlammen sloegen door de midscheeps vanuit de machine
kamer en de bunkerruimten.
Een van de toekijkende passagiers zei later: ‘Het spektakel
van het brandende schip met haar zeshonderd zielen aan
boord, eenzaam maar toch omgeven door een grote atlantische vloot die bemand was met duizenden getuigen van
deze ramp, tart elke beschrijving.’ Om 09.20 uur seinde de
marconist van de Volturno die had moeten overschakelen op
noodbatterijen, een laatste bericht vol vertwijfeling en
doodsnood: ‘For God’s saké, help ons of we komen om!’
Kapitein Barr, zelf ten einde raad, liet zijn telegrafist seinen:
‘Is er een tanker in de buurt?’
Toen kwam er een antwoord over de oceaan aanwaaien, een
etherboodschap van ongekende diepte, al was deze verpakt
in galgenhumor. De Amerikaan ‘Narrangansett’ seinde:
‘Tanker here; we leveren olie met de melkman in de mor
gen.’
Om 05.00 uur verscheen de tanker die olie op de golven be
gon te gieten, terwijl ze bovenwinds van de Volturno dreef.
Om 09.00 uur waren 512 passagiers en bemanningsleden ge
red; een blijvende herinnering aan de efficiënte bijdrage van
de draadloze.
Toen kwam op 29 mei 1914 de tragedie met de ‘Empress of

Ireland'. Van de 1467 mensen aan boord verloren er 1023 het
leven. De ‘Empress of Ireland' navigeerde tijdens dikke mist
op de Canadese St. Lawrence River en kwam om 01.45 uur in
aanvaring met de Noorse Storstad.
Wij bezitten het verslag van marconist Ronald Ferguson nog
en zonder afbreuk te willen doen aan de verrichtingen van
anderen, willen we het binnen het bestek van dit boek vol
gen.
'Om 01.45 uur voelden we een schok en zag ik de lichten van
een schip voorbijgaan. “Standby om hulp aan ons te verle
nen”, seinde ik en al een paar minuten later kwam de stuur
man binnen en riep: “Zend SOS. We hebben iets geraakt!”
Het station Father Point had ons gehoord en vroeg waar we
ons bevonden. “20 mijl voorbij Rimoeski”, seinde ik terug en
terwijl ik nog bezig was dit te bevestigen viel de stroom uit.
Mr. Bamford, mijn assistent, kwam me wat kleren brengen
en daarna rende ik aan dek nadat ik antwoord had gekregen.
Ik zag allerlei mensen in het ijskoude water springen, riep
nog: “Er komt plenty hulp opdagen” en rende weer terug
naar mijn hut. Toen ik opnieuw wilde seinen, kwam het schip
plotseling scheef te liggen, waardoor de batterijen lossloegen
en door het schot heen vlogen. Er was toen niets meer te
doen voor ons.
Ik liep naar dek terug en greep een dekstoel, waarmee ik in
het water terechtkwam toen het schip onder me wegzonk.
Bamford werd ook in het water gesmeten en kwam in een
drijvende reddingboot terecht.’
Een ooggetuige stelde later vast: ‘Men beseft niet welk een
belangrijke rol de radio heeft gespeeld. Ze activeerde de
hulpverlening onmiddellijk, zonder welke wellicht maar 40 of
50 mensen gered zouden zijn. Die acht minuten radio waren
van eminent belang.’
De chef-marconist van het kuststation Father Point was ook
in dienst toen de ‘Titanic’ verging en behandelde eveneens
de telegrammen rondom de arrestatie van Dr. Crippen.
Twee weken na deze ramp was er een debat in het Britse
lagerhuis. Men stelde voor elk schip dat meer dan 50 passa
giers aan boord had verplicht met radio uit te rusten, uitge
zonderd schepen voor korte reizen.
Maar er broeide een oorlog die de schimmen van de drie ver
loren schepen snel naar de achtergrond zou schuiven. De on
beperkte duikbootoorlog vroeg om andere maatstaven.
Tussen 1914 en 1918 verloren alleen al bijna 500 marconisten
het leven op zee.
Het SOS was niet van de lucht, nadat tot op het laatste mo
ment ‘radiostilte’ in acht was genomen om de positie van het
schip niet aan de vijand te verraden.
Radio werd een middel om oorlog te voeren.
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11. 1914-1918.
De radio-oorlog

A

Twee werelden raken elkaar
ten tijde van de Amerikaanse
burgeroorlog. De ponyexpress ontmoet de telegraaf,
en wat er geschreeuwd wordt
is te raden

Augustus 1914 brak de eerste oorlog op mondiale schaal uit
die algemeen zou worden aangeduid als ‘de telefoonoorlog’
ter onderscheiding van de Frans-Duitse oorlog van 1870 wel‘de telegraafoorlog’ zou worden genoemd.
Historisch en technisch gezien zijn deze benamingen op zijn
minst gesproken onjuist. Tijdens de Amerikaanse Burgeroor
log bijvoorbeeld (1861-1865) bezaten de Federalen al 24.000
kilometer telegraaflijnen. Generaal Forest rolde die lijnen
geleidelijk op tijdens zijn tocht in 1862 langs de Ohio-spoorweg waarbij hij telegrafist na telegrafist gevangen nam.
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De geschiedenis wil dat de daarbij achtergebleven 15-jarige
Stephen Robinson zijn seinsleutel onder zijn jasje nam en
steeds naar de volgende post liep, in een paal klom en een
ooggetuigeverslag doorgaf naar Columbus. Gaston, een tele
grafist van generaal Lee, brak de lijnen van de Union open en
luisterde vier weken lang naar een stroom berichten van ge
neraal Grant, waardoor o.a. een kudde koeien kon worden
onderschept en buitgemaakt. Andrew Carnegie, de man van
het Vredespaleis in Den Haag, was eens zelf telegrafist in die
Burgeroorlog en ondersteunde - later rijk geworden - veel
verpauperde oud-collega’s.
Tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-71 rolden de Duit
sers de lijnen weer op die de Fransen net hadden opgehangen
en omgekeerd. Waar het de landoorlog betrof was de bena
ming ‘telegraafoorlog’ dus voor beide bovengenoemde oor
logen niet misplaatst.
Ook de benaming ‘telefoonoorlog’ voor de Eerste Wereld
oorlog is met het bovenstaande in gedachten niet geheel on
juist, maar de komst van de radio voor de zee-oorlog én de
landoorlog wordt hierbij totaal vergeten.
Wanneer men de diverse oorlogen in een hedendaags per
spectief plaatst kan men, zeker waar het de oorlogsvoering op
zee betreft, over 14-18 niet anders spreken dan over de ‘radio-oorlog’ en inzake 39-45 over de ‘radar-oorlog’. De volgen
de, zo laat zich raden, zal de ‘computer-oorlog’ worden ge
noemd.
De manier waarop de Eerste Wereldoorlog begon, is in vele
opzichten al tekenend. De Engelsen deelden het Internatio
nale Bureau in Bern laconiek mee dat zij vanaf 1 augustus
1914 ingevolge Regel 5 van het Reglement voor de Draad
loze Telegrafie van 1908 alle gebruik van radio binnen hun
territoriale wateren verboden. Het begin van de oorlog tus
sen de elektronen: de radio-oorlog.
Nauwelijks vijftien jaar nadat de eerste schepen met radio
werden uitgerust en hun berichten de vrije ether inslinger
den, werd het gebruik van elektromagnetische golven door
politiek geweld beperkt. Ether Liberum was niet meer. Het
medium dat eeuwenlang onontdekt en ongebruikt rondom
onze planeet had gelegen, zou worden aangewend voor het
verkrijgen van een strategisch betere positie en voor het win
nen van een oorlog.
Wij zullen aantonen dat radio in WO 1 een beslissende rol
speelde, even beslissend als radar in WO 2. Maar ook de tele
grafie via de kabels ontkwam niet aan de oorlogshandelin
gen.
In navolging van Engeland en andere landen, hadden ook de
Duitsers een eigen telegraafkabel- en radionet opgezet tus
sen het ‘moederland’ en de koloniën in Afrika, Azië en Poiynesië.
Ze waren in de gelegenheid via dit netwerk een waarschu-
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wing aan hun vloot uit te zenden. Oppassen; we zijn in oor
log! Maar ook de Engelsen die een groter en beter netwerk
hadden waarschuwden onmiddellijk hun schepen en kolo
niën.
Amerikanen waarschuwden Engelsen in de Golf van Mexico,
en het Duitse station Sayville in Amerika wist de Duitse
schepen Karlsruhe en Dresden te alarmeren. De Fransen in
de Stille Oceaan kregen op hun beurt via de kabel de waar
schuwing dat er een Duits vlooteskader onder Graf von Spee
in de buurt was.
De Britten besloten zo spoedig mogelijk het Duitse commu
nicatiesysteem te vernietigen. Duitse kabels die tussen Mon
rovia en Zuid-Amerika liepen werden nog gespaard, omdat
ze in neutrale landen uitkwamen. Maar al op 8 augustus ver
nietigde HMS Astraea met kanonvuur de Duitse zender te
Dar-Es-Salaam en vier dagen later gebeurde via HMS Minotaur hetzelfde met het station op Yap. Landtroepen vernie
tigden vanuit Nigeria de Duitse zender Kamina en half sep
tember landden Australische troepen van HMS Sydney en
vernietigden de zender op Rabaul. Tenslotte landden Britten
en Fransen in Cameroen en pakten Duala, waarna alleen
Tsingtau in China en Windhoek in Zuidwest-Afrika nog over
waren. Japanners grepen Tsingtau op 7 november maar
Windhoek werd pas op 12 mei 1915 vernietigd.
Overigens geeft deze opsomming wel aan welke enorme be
tekenis de radio was toebedeeld in de tussenliggende 15
jaren.
In oktober kon een privé-station van de Duitse consul op
Canaria het zwijgen worden opgelegd, terwijl het Telefunkenstation Sayville een ‘spreekverbod’ kreeg opgelegd; vanaf
die tijd waren de Duitse raiders praktisch op zichzelf aange
wezen.
Toch lieten ze zich niet onbetuigd. De Nürnberg vernietigde
de kabelverbinding op Fanningeiland in de Stille Oceaan en
toen op 9 november 1914 de Duitse kruiser Emden plotseling
bij het Cocos Eiland verscheen, wist de telegrafist nog net
‘SOS, Emden hier’ te seinen voordat zijn station door een ge
lande eenheid werd opgeblazen. HMS Sydney had het be
richt opgevangen en wist de Emden te vernietigen.
De meeste Britse kabels bleven echter gedurende de oorlog
intact; een niet onbelangrijk strategisch voordeel voor de ge
allieerden. Er werd zelfs een nieuwe kabel tussen Engeland
en Kola (Moermansk) gelegd om de verbinding RuslandEngeland te verbeteren, maar voor de oorlog op zee was het
de radio die het strategische voordeel bood.
Via radioberichten werden de meeste raiders ontdekt; aange
vallen schepen rapporteerden hun moeilijkheden of meldden
hun belevenissen of ontmoetingen aan oorlogsschepen die
daarop de jacht begonnen.
Radioberichtgeving en het afluisteren van telegraafberichten
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Beeld uit de telegraafoorlog
van 1870-71.
Franse troepen brengen een
telegraaflijn aan die in vele
gevallen onklaar werd
gemaakt of afgetapt

werden een wetenschap. Men kon er afstanden en posities
mee schatten terwijl intussen de vervolmaking van elemen
taire radiorichtingzoekers doorging.
De Mauritania, op weg naar New York, kon via de radio
worden gewaarschuwd voor Duitse onderscheppers en draai
de zó snel weg in de richting van Halifax dat de passagiers
aan kapseizen dachten.
Admiraal von Spee die in de oostelijke Pacific voer waar hij
te midden van hem gunstig gezinde radiostations verbleef en
goed op de hoogte was van de bewegingen van de Britse
vloot, was om Kaap Hoorn gevaren en maakte een begrijpe
lijke fout toen hij het Britse radiostation op de Falkland
Eilanden, Port Stanley, aanviel. Het was een paniekactie om
zich veilig te stellen door Port Stanley als communicatiecentrum voor de zuidelijke Atlantische Oceaan uit te schakelen.
Op 7 december toen de Duitse schepen Gneisenau en Nürn-
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De draaivonk van Poldhu,
gefotografeerd in de nacht
van 4 augustus 1914, toen het
bericht van de
oorlogsverklaring de lucht in
ging naar de schepen

berg het vuur wilden openen op Port Stanley Radio werden
ze door de oude Britse kruiser Canopus ontdekt die begon te
vuren. De Duitse schepen trokken zich onmiddellijk op de
wijde oceaan terug maar de ‘Invincible’ en ‘Inflexible’ die
onder radiostilte met grote snelheid naar het zuiden waren
gevaren, ontdekten de schepen en vernietigden Graf von
Spees flottielje.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou deze geschiedenis zich
vrijwel herhalen toen de Engelsen het vestzakslagschip Graf
von Spee in de zuidelijke Atlantische Oceaan ontdekten en
op de Rio de la Plata ter rede van Montevideo opsloten. De
commandant bracht het schip aldaar tot zinken om bij bui
tengaats komen een vernederende vernietiging te ontlopen.
Het elkaar storen werd door sommige schepen eveneens toe
gepast maar dit bleek geen succes; tijdelijke verstoring van
iemands berichtgeving leidde eer tot negatieve dan positieve
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resultaten; de mogelijkheid van ontdekking waar de stoorder
zat was groot, hoewel de richting nog nauwelijks was vast te
stellen en men zich vaak vergiste in de afstand, omdat de
voortplanting van radiogolven (en daarmee de sterkte) af
hankelijk is van de tijd van de dag, de atmosferische condi
ties, een hoge- of lagedrukgebied, etc.
Om aan de behoefte aan meer radiocommunicatie te voldoen
werd een standaardset ontwikkeld waarmee een ondeskun
dig iemand door het overhalen van een handel een drietal
vaste signalen kon uitzenden. Vooral trawlers en grote jachten
werden hiermee uitgerust terwijl een keten van luchtschepen
of -ballonnen ter ontdekking van langs de kust opererende
U-boten, eveneens met primitieve radio-apparatuur werden
uitgerust.
De Engelsen hadden intussen op de Noordzee, het volgende
belangrijke strijdgebied nadat de Duitse oppervlakteschepen
van de wereldzeeën waren geveegd, ontdekt dat het radiosta
tion Nauen in Duitsland met groot vermogen cijfergroepen
uitzond uit een geheim codeboek.
De Duitse Hochseeflotte speelde kat en muis met de Engel
sen en de Grand Fleet was er alles aan gelegen om de berich
ten van de tegenstanders te kunnen ontcijferen. Het verlies
van 5 kruisers door U-boten in de Noordzee, had aangetoond
dat uitvaren op goed geluk teneinde de Duitse vloot te ont
dekken ook niet aantrekkelijk was.
Een speciale afdeling om Duitse berichten te ontcijferen,
Room 40 genaamd, werd aan de Engelse geheime dienst toe
gevoegd en bleek al spoedig van groot nut toen door een ge
luksfactor een Duits codeboek in handen van de Russen viel
die het de Engelsen toespeelden, na het tot zinken brengen
van de Duitse kruiser Magdeburg in de Oostzee.
Van Duitse zijde werd de code regelmatig veranderd maar
geluk, het opnieuw in handen krijgen van codeboeken of
hard en ingespannen werk leidde er steeds weer toe dat
Room 40 op de hoogte bleef van de aanstaande bewegingen
van de Duitse Hochseeflotte.
Het bleef echter modderen om met behulp van uitluistermethoden vast te stellen waar de Duitse vloot zich precies
bevond. Wel waren al sinds 1905 antennes gevonden die
richtinggevoelig bleken. Marconi-mensen hadden ontdekt
dat een antennedraad die op de grond in de richting van de
zender werd uitgestrekt, de beste ontvangst gaf. Bellini en
Tosi waren in 1907 begonnen met experimenten die ten doel
hadden richtingzoeken met radio mogelijk te maken en van
hun onderzoekingen nam Marconi in 1912 de patenten over.
Terwijl men eerst een eenvoudig hoepelraam had gebruikt
dat draaibaar werd opgesteld en waarmee men op de slagvel
den van Frankrijk ongeveer kon vaststellen waar een zenden
de vijand zich bevond, was het Bellini-Tosi-systeem geba
seerd op twee vast opgestelde ramen. In het veld van die
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twee ramen dat via kabels naar een goniometer werd overge
bracht - een paar spoelen loodrecht op elkaar geplaatst draaide een klein zoekspoeltje rond dat de peilingslijn van de
zender aan kon geven. De ontwikkeling van de ‘sense’ anten
ne, een hulpantenne waarmee men ook de richting en niet al
leen de peilingslijn kon vaststellen, stond voor de deur.
Generaties geleerden en gebruikers hebben zich sindsdien
over het hartvormig diagram gebogen ter bepaling van de
‘sense’ van een radiosignaal.
Koortsachtig probeerde men middelen te ontwerpen om el
kaar op te sporen, terwijl aan de andere kant zoveel mogelijk
radiostilte in acht genomen werd om dat te voorkomen. De
Duitsers waren er echter niet van op de hoogte dat de Engelsen hun berichten uitstekend ontvingen door middel van hun
‘radio-intelligence ’.
Terwijl de oorlog op het continent veranderde in een wreed
en satanisch spel van loopgraven wisselen, was de situatie
tussen de Grand Fleet en de Hochseeflotte op de Noordzee
soortgelijk, zij het op andere schaal, met andere middelen en
in andere dimensies. De Engelsen reageerden steeds op
nieuw op radio-intelligence maar kwamen in het kielzog van
de Duitsers terecht.
Mei 1916 toen Churchill het veld moest ruimen als First Lord
of
the Admiralty, ontdekten de Engelsen dat Admiral von
De overgave van de radiostaf
Pohl
met veel van zijn schepen naar de Doggersbank onder
op Cocos Eiland in 1914,
weg
was.
Nieuwe Britse radiorichtingzoekerstations localivlak na de beschieting door
seerden het Duitse vlaggeschip op 126 mijlen noordwest van
de Einden. Toch wist de
telegrafist nog ‘Emden here ’ Helgoland en de Britse Grand Fleet liep onmiddellijk uit. De
te seinen
Danzig die op een mijn liep, verbrak de radiostilte en werd

eveneens gelocaliseerd. Maar weer wisten de Duitsers naar
de Jade terug te keren. Ze gaven de schuld voor hun steeds
moeilijker wordende uitbreekpogingen aan ‘neutrale traw
lers’ die als gevolg hiervan uit de Duitse Bocht werden ge
weerd.
Beide zijden wisten inmiddels erg goed dat er draadloze spio
nage werd gepleegd; de Duitsers hadden een goede uitluisterpost geïnstalleerd ten noorden van Hamburg maar voor
zover bekend hadden ze de Britse codes niet kunnen breken.
Eind mei begonnen de Engelsen te ontdekken dat er iets be
langrijks voor de boeg lag; richtingzoekers hadden gepeild
dat Duitse schepen vanaf Wilhelmshaven naar buiten waren
gestoomd en de Grand Fleet liep eveneens uit vanaf Scapa
Flow, Cromarty en Promyth, Harwich en Greenwich.
‘Op 30 mei 1916 hoorde onze radio-inlichtingendienst een
ongebruikelijke hoeveelheid morseseinen van een van de
vijandelijke schepen die te Wilhelmshaven werd gepeild”,
schreef de Eerste Sealord. ‘Onze vloot liep in die kritieke
fase van de oorlog uit om een omtrekkende verkenning te
maken. Ons doel was in zee te zijn voor de Duitsers; iets
dat tot dan toe niet gelukt was. Toen later gerapporteerd was

Beeld van de oorlog op de
Noordzee.
Radiorichtingzoekers van de
Engelsen en Duitsers peilden
eikaars schepen. Inleiding tot
de beslissende slag bij
Jutland
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dat men schepen noordelijker peilde was het duidelijk dat de
Hochseeflotte zee gekozen had. Onze schepen werden naar
de Duitse Bocht gedirigeerd. Het resultaat was de beroemd
geworden slag bij Jutland.’
Deze slag werd indirect ingeluid door de richtingzoeker welk
apparaat gekomen is om te blijven en ook in vredestijd nog
goede diensten zal kunnen verlenen.
De radio-oorlog. Een wereld van toestellen tegen elkaar,
Duitse en Engelse in dit geval. De eerste robotachtige oor
log. Schepen, onzichtbaar achter de kim verborgen, worden
gepeild door apparaten die hun radiostemmen kunnen
onderscheiden.
‘Zonder de Britse radiopeildienst zou de slag bij Jutland
waarschijnlijk nooit uitgevochten zijn.’
De slag zelf, een botsing van massale eenheden met massale
vuurkracht, werd op kort bereik, soms met behulp van zoek
lichten uitgevochten, hoewel radio ook tijdens het manoeu
vreren in rook, hitte en nachtelijke uren een belangrijke rol
bleef spelen.
De woorden van admiraal Jellico:
‘De hoge efficiency van de draadloze apparatuur en de capa
citeit waarin het systeem vóór, tijdens en na de acties werkte
zijn bewonderenswaardig. Een speciaal woord van waarde
ring voor allen die met radio te maken hebben gehad.’
Technisch gesproken stonden de jaren 14-18 ook niet be
paald stil. De oorlog werkte stroomversnellend en bracht de
Poulsen-boogzenders die zelfs aan boord van onderzeeboten
3 kW vermogen in de lucht konden brengen en aan land tot
25 kW. De Poulsen-boogzender was kleiner en lichter dan de
vonkzender die hetzelfde vermogen produceerde en had een
veel grotere reikwijdte. Bovendien kon men kortere golf
lengten gebruiken en beter afstemmen.
Vijftien tot zestien jaar na de eerste Marconi-sets was radio
al geëvolueerd tot een onmisbaar nautisch (richtingzoeker)
en technisch hulpmiddel dat het de Duitsers na 1916 erg moei
lijk maakte nog naar buiten te komen.
Admiraal Scheer probeerde nog wel degelijk, begeleid door
een rij Zeppelings, de zee te verkennen maar de Engelsen
waren twee uur eerder in zee omdat zij radiosignalen hadden
opgevangen en gedecodeerd. Scheers voorgenomen bombar
dement van Sunderland kwam aan een zijden draad te han
gen.
De E 23, een Britse onderzeeër, vond de Hochseeflotte, tor
pedeerde de Westfalen en begon direct haar nieuws over de
nieuwe 3 kW-set wereldkundig te maken.
Niet zozeer de Britse superioriteit op het gebied van betere
schepen als wel het tactischer gebruik van radio was opnieuw
een beslissende factor.
De Britse filosofie was radiostilte in acht nemen hetgeen de
Duitsers veel minder deden; zij bleven geloven in verrader-
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lijke neutrale schepen en de jacht op deze spoken ging door.
De heterodyne-ontvanger volgde de kristaldetector op.
Trawlers, patrouilleboten en motorschepen kregen kleinere
sets aan boord.
Toen de Amerikanen op 6 april 1917 aan de oorlog gingen
deelnemen, ontmoetten ze een superieur Engels systeem dat
grotendeels door Marconi was opgezet. De meeste Ameri
kaanse schepen werden met Britse apparatuur uitgerust, een
feit dat nationaal gezien in Nederland belangrijke gevolgen
zou hebben, zoals we nog zullen lezen.
Tegen eind 1917 werkten meer dan 800 man bij de Britse luisterdienst, maar ook Telefunken zat niet stil en bracht steeds
krachtiger zenders in de lucht. Ook in de Middellandse Zee
ontstonden radiosystemen, zoals zenderparken en richtingzoekers.
Sir Arthur Hezlet stelde: ‘Radio intelligence was zeker de
belangrijkste factor in de oorlog tegen de U-boten maar niet
de enige.’ Andere vormen van elektronica werden toegepast,
waaronder akoestische systemen die onderwatergeluiden
konden opvangen. De macht van het elektron was voorgoed
aangetoond.
Honderden werden door middel van radio gered óf er juist
door vernietigd. De argeloze koopvaardijman, niet voor oor
log opgeleid, zou het aan den lijve ondervinden.
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12. Radio in Holland.
De Nederlandse reders
en radio

Oprichtingsakte van de
Nederlandsche Telegraaf
Maatschappij Radio
Holland, 6 december 1916.
Aan de wieg stonden de
belangrijkste Nederlandse
rederijen uit die dagen

OPRICHT1NGS ACTE VAN
RADIO-HOLLAND
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In het neutraal blijvende Nederland ontstonden gaandeweg
grote problemen bij het uitrusten van de schepen en de strijd
krachten in het moederland en overzee. De Engelsen, Fran
sen en Duitsers hadden hun systemen voor eigen schepen no
dig en daarbij kwam ongetwijfeld dat er een bepaalde portie
argwaan tegenover het neutrale Nederland bestond, waar
door men niet stond te dringen de nieuwste snufjes aan te
bieden.
Bij het uitbreken van de oorlog had Nederland een relatief
grote vloot, mede dank zij het emigrantenvervoer naar
Noord- en Zuidamerika, het interinsulaire verkeer in Indië,
de lijn- en trampdiensten en het vervoer naar de koloniën.
Nederland was in feite een wereldrijk, ingebed tussen elkaar
bevechtende reuzen. Prof. Boxer heeft gesteld dat er feitelijk
geen maritieme naties zijn maar dat een land zeevarend
wordt als economische of nationalistische gevoelens daarom
vragen.
Wat Nederland betrof waren die voorwaarden aanwezig, nog
aangevuld door een traditie die zeewaarts gericht was. Het
was een klein, trots land met een gevestigde monarchie die
de stormen van bijvoorbeeld Marx had weten te doorstaan,
hoewel de ergste nog moesten komen.
Navigare necesse est gold in Nederland voor de reders maar
ook voor de zeelui. Die noodzaak tot varen had ertoe geleid
dat ook de Nederlandse reders, gezien de concurrentie, al
een honderdtal schepen met radio hadden uitgerust.
De apparatuur kwam grotendeels van de Marconi Interna
tional Communications Company Ltd. in Engeland en werd
in eigen fabrieken aldaar vervaardigd. De reders kregen de
apparatuur op basis van huur en onderhoud aangeboden ter
wijl Marconi Company ook het bedienend personeel, in casu
de telegrafist leverde. Deze gang van zaken is voor het over
grote deel van de Britse schepen nog usance en wij zullen
zien dat Nederlandse reders eveneens grotendeels die trend
volgden. De Engelse ontwikkelingen waren in dit opzicht de
Nederlandse reders niet onwelkom. Reders exploiteren sche
pen op economische basis. Naast de bestaande nautische en
technische dienst wensten ze geen nieuwe lasten; het opzet
ten van een radiodienst was hen te kostbaar.
Vooral de kleinere rederijen zagen er wel wat in verschoond,
te blijven van de zorg voor personeelsvoorziening, onder
houd, het bijhouden van de techniek en het bijwonen van
internationale conferenties. Daarbij kwam nog dat het verle
nen van service en het verrekenen van telegramkosten op
internationale basis dienden te geschieden. Marconi bood al
deze diensten aan. Als er iets fout ging wist men waar men te
recht kon: bij Marconi International. De Marconi-maatschappij wenste echter het heft in handen te houden terwijl
de Duitsers met het oog het Britse monopolie te breken veel
soepeler waren.

I
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De situatie liep volledig uit de hand toen de met Marconiapparatuur uitgeruste Nederlandse schepen niet met SCH
mochten werken, omdat daar inmiddels een Telefunkenstation was neergezet.
In de schaduw van de Eerste Wereldoorlog trok Marconi zijn
bezwaren in maar om de zaak er voor de Nederlandse reders
niet eenvoudiger op te maken, was in 1913 te Brussel de
SAIT opgericht (Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fils), waarin behalve Marconi ook Duitse, Bel
gische en Franse radio-exploitatiemaatschappijen deelna
men.
Toen de oorlog uitbrak, bevonden de Nederlandse reders
zich ook op het gebied van de radio in een hachelijke situa
tie. De SAIT die de exploitatie in Nederland van Marconi
had overgenomen, had nog sterke banden met deze maat
schappij, terwijl België zelf in de oorlog werd gestort. Hier
door waren de Nederlandse rederijen verstoken van tech
nische hulp en bijstand; de personeelsvoorziening en levering
van apparatuur begonnen spoedig vast te lopen.
Aan die onzekerheden moest een einde worden gemaakt, en
de voornaamste Nederlandse rederijen van die dagen zetten
zich om de tafel. Het was 1916 en de eerste grote ‘fusie’ tus
sen de rederijen stond op punt een feit te worden. Het stond
vast dat men moest komen tot de oprichting van een natio
nale maatschappij, die niet de speelbal was van elkaar bestrij
dende buitenlandse krachten. De belangrijkheid van de
radiotelegrafie, gekoppeld aan het bestaande saamhorig
heidsgevoel in deze tijd van oorlog, bracht tot stand wat
anders nog decennia had kunnen duren.

Op 6 december 1916 werd de Nederlandse Telegraaf Maat
schappij Radio-Holland te Amsterdam opgericht met als
directeur een majoor van de genie, de heer L. F. H. Wackers,
en als commissarissen onder anderen B. E. Ruys en A. J. M.
Goudriaan, toentertijd en thans nog bekende namen uit de
scheepvaartwereld. Ir. G. L. Tegelberg van Technisch Bu
reau Geveke te Amsterdam, welke maatschappij als agent
voor Marconi voor Nederland en koloniën optrad, was in dit
opzicht een grote stimulerende factor.
Tegelberg was de man die erop uitgestuurd werd om Marco
ni voorzichtig op de hoogte te stellen van de wensen en ont
wikkelingen in Nederland; het besluit was immers gevallen
om de exploitatie van radiozend- en ontvangtoestellen van de
SAIT over te brengen naar Radio Holland.
Tegelberg was de goede man voor dit karwei; Marconi had
trouwens andere zaken aan het hoofd, maar ging akkoord
met het overhevelen van haar belangen, in de wetenschap
dat dit zou uitmonden in een Nederlandse radiofabriek die
op 27 februari 1918 werd opgericht onder de naam N.S.F.,
Nederlandse Seintoestellen Fabriek, Hilversum. Ze had
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De 20 kW omroepzender van
de NSF, Nederlandse
Seintoestellen Fabriek,
zuster van Radio Holland

voorlopig één klant: Radio Holland. Aandeelhouders van de
N.S.F.: de reders.
Er volgden moeizame onderhandelingen met SAIT maar al
in juni 1917 werd de eerste Nederlandse NSF-apparatuur aan
boord van de Mirach van Van Nievelt Goudriaan en Co ge
plaatst, spoedig gevolgd door de Arundo.
Pas in 1919 gingen de rechten van de SAIT definitief over
naar Radio Holland dat sindsdien op eigen koers kon varen.
Het verging haar niet slecht maar haar zuster, de NSF, kwam
in benauwder vaarwater.
De NSF-fabriek die in principe opgezet was om voor de Ne
derlandse rederijen o.a. scheepstelegrafen, kompassen,
radiozenders en -ontvangers te gaan maken, bezat aanvan
kelijk nog wel een behoorlijk afzetgebied in Radio Holland.
Daarbij kon zij te rade gaan bij grote broer Marconi, medeaandeelhouder. Ir. A. Dubois wist trouwens de nieuwste 5
kW Marconi-zender voor de Nederlandse markt en eisen ge
schikt te maken.
Gezien de cijfers kregen de aandeelhouders er echter al snel
lucht van dat het gunstiger was toestellen te verhuren en te
onderhouden dan zelf te maken, vooral in het licht van de
stormachtige technische ontwikkelingen die de oorlogvoe
rende mogendheden onder druk van de strijd tot stand
brachten. Nederland kon daar als klein land nauwelijks
tegenop.
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Radiostation van het ms.
‘Rotterdam’ in 1970.
Enkelzijbandtelefonie
speelde reeds toen de
hoofdrol.

De reders beslisten toen al vrij spoedig dat Radio Holland
zich diende te beperken tot exploitatie van zend- en ontvangapparatuur aan boord. De NSF was daarna vrij van dit soort
beslommeringen en kon zich op produktie gaan werpen, zich
daarbij aanvankelijk van kop tot staart bindend aan de
economische omstandigheden waarin de rederijen in interna
tionaal verband werkzaam waren.
Toen de oorlog voorbij was, werden er schepen opgelegd
waardoor een overschot aan apparatuur ontstond. De NSF
ondervond de sterke invloed daarvan.
Men wierp zich met kracht en energie op het ontwikkelen
van activiteiten ter land, zoals de omroep, waardoor de NSF
de voorloper werd van zuilen en piraten.
NSF werd in de jaren twintig een begrip in Nederland. Series
radio-ontvangers rolden uit de fabriek, maar Willem Vogt,
eens zelf telegrafist op Malabar en later pionier van de
AVRO-omroep, trok zijn conclusies en schreef: ‘De scheep
vaartmaatschappijen stonden nog steeds vreemd tegen radio
aan te kijken. Kompassen? Akkoord. Scheepstelegrafen?
Best. Maar radio?
Het middel om met hun schepen in contact te kunnen blij
ven, fascineerde de rederijen wel maar ze werden meestal ge
adviseerd door ex-nautici, die sterk onder het imago van hun
beroep stonden.
Zeevaart oude stijl ontleende een van haar meest mannelijke
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bekoringen aan de waarheid en de noodzakelijkheid dat een
schip, eenmaal het zeegat uit zijnde, onder de uitsluitende wil
van de stoere kapitein voer. Geen wonder dat de scheeps
kapiteins oude stijl de radio in den beginne verwensten; ze
ker, later bleek deze een diepgravende zegen te zijn.’
Zoals de geschiedenis van Marconi en Radio Holland tot
dusver is, is ‘leveren’ één zaak, maar ‘onderhoud’ en ‘bedie
ning’ een andere; zeker als men over wereldwijde werkwijzen
spreekt. Maken en uitvinden is één zaak, maar de voorwaar
den scheppen waardoor iets levenskracht krijgt en levensvat
baar wordt, is een andere. Verkoop en service zijn verbonden
verschijnselen, zelfs in een eeuw waarin technieken het omen
op zich geladen hebben nooit meer kapot te zullen gaan. De
technicus wéét dat niets eeuwig heel blijft; de verkoper wéét
dat ook maar houdt het voor zich en de zeeman-marconist,
op zichzelf aangewezen, moet het maar zien te rooien, waar
ook ter wereld, onder welke klimatologische omstandighe
den dan ook, in oorlog en vrede. ‘Worstelen met de beer’, is
een bekend verschijnsel voor mensen die met een brok tech
niek van anderen (uitvinders, verkopers) de zee op gestuurd
worden. Alleen een organisatie die op dit doel is geconcen
treerd, kan de moeilijkheden overwinnen. Fabricage (mo
dern marketing) en vraag dienen op elkaar te worden aange
past, aangevuld door een goede service-organisatie.
Dat de NSF sneuvelde was niet de schuld van de technici,
wellicht verdiepte men zich té veel in de techniek en vergat
naar de markt te kijken. Bij gebrek aan afzet, wat dan, wat
nu?
Marconi leende een briljant maar gezapig ingenieur aan NSF
uit: G. W. White, BSc BA die weinig begreep van de Neder
landse mentaliteit en omstandigheden.
Toch greep ir. White in 1923 de hoofdschakelaar en liet
hoogspanning op de eerste NSF-omroepzender los. In de tot
studio ingerichte tekenkamer van de NSF begonnen buizen
rode wangen te krijgen. Er stootten zich stromen radioklanken uit over het op dit gebied ontwakende Nederland, dat
nog aan radio-omroep moest wennen.
Ondanks groot enthousiasme van toehoorders, moest de
NSF-zender door kapitaal-injecties van de Nederlandse
rederijen in stand gehouden worden. De reders waren te be
toverd door het nieuwe medium om al te willen opgeven.
Wat nu? NSF produceerde verliesgevende watermeters voor
prof. Lorentz, en zwaartekrachtmeters voor prof. Vening
Meinesz, en daarnaast eenvoudige omroepontvangers die
volgens de boekjes van de journalist Corver moesten worden
samengesteld. Corver, ex-zeevarende, was op wachtgeld ge
komen en begon radioboekjes te schrijven die bij duizenden
werden verkocht.
Vogt, toentertijd chef acquisitie van NSF, begon de strijd
krachten te bewerken en wist orders te verkrijgen die een
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reikwijdte van Amsterdam tot Nieuwerschans moesten
garanderen, hetgeen ‘ruimschoots’ werd gehaald. De NSF
was weer een paar jaar gered en speelde zelfs in grote mate
mee toen Plesman van de KLM gefascineerd raakte van
elektromagnetische golven.
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Plesman had juist een vliegtuig op weg van Waalhaven naar
Londen verloren en was daardoor zeer onder de indruk.
Toen NSF hem radio aanbood, stelde hij meteen de leskist
ter beschikking. Het was 1922 en in die dagen moest de radio
met de telegrafist op de plaats naast de bestuurder, óf hele
maal niet.
Het toestel steeg op en wist verbinding te bewerkstelligen
met Waalhaven, waar Plesman op kantoor de proefnemingen
volgde.
Weldra viel de telefonieverbinding uit toen de afstand groter
werd en moest Vogt op de sleutel verdergaan. Op de terug
reis vroeg piloot Sillevis of men Waalhaven wilde waarschu
wen daar de motor het begon te begeven; er moest maar vast
een ander toestel warmdraaien om de tocht te kunnen voort
zetten.
Plesman was bekeerd, vooral toen Sillevis een gunstig
rapport gaf en de NSF was een klant rijker. De KLM bestel
de in de loop van de jaren voor miljoenen aan apparatuur,
terwijl Vogt zich aan de radio ging wijden; een baan die in het
verlengde scheen te liggen van de radiotelegrafie en van haar
enthousiaste beoefenaren van het eerste uur.
Intussen kon de directie van de NSF maar slecht wennen aan
de frivoliteit van de radio-omroep.
Directeur Wackers van NSF/Radio Holland die vaststelde
dat er in gedeelten van zijn fabriek na sluitingstijd orkesten
speelden en opvoeringen van de Max Havelaar werden gege
ven, hield zich liever met verstandiger en belangrijker zaken
bezig, zoals het opzetten van een radioketen voor de Shell in
Indië.
Daarbij kwam nog dat de ‘omroep’ die NSF bedreef, geen
monopolie was. Onder andere het radiofenomeen ir. A.
Steringa Idzerda (1885-1944), die grote verdiensten voor de
Nederlandse omroep had - het woord ‘omroep’ is van Corver
en kennelijk geënt op stadsomroeper Marinuske van Oisterwijk - had een eigen zender met roepnaam PCGG vanuit zijn
woonhuis in Den Haag in de lucht en ook Philips liet zich
vanuit Eindhoven niet onbetuigd.
In later jaren stichtte Philips de PHOHI, Philips Omroep
Holland-Indië, die met ontroering in de koloniën werd ont
vangen. Maar inmiddels werden in Nederland allerlei om
roepverenigingen opgericht. AVRO, KRO, VPRO en VARA
eisten hun deel van de zendtijd van de NSF-zender op. Wat is
er in feite veranderd?
Radio werd een middel om mensen te beïnvloeden, te ont
roeren en te bespelen. De massamedia wierpen hun scha
duwen vooruit.
De Nederlandse reders zagen de bui hangen en wensten daar
part noch deel aan te hebben. De NSF die toch al een deel
van de orders van Philips ontving, ging in 1925 bijna geruis
loos in handen van Philips over.
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Later gaf NSF zelfs haar zendmandaat op toen omroepwet
ten van kracht werden. Uit de NSF ontstond de HDO, Hilversumse Draadloze Omroep, een stichting.
Weinigen in den lande weten dat de Nederlandse reders aan
de wieg van de omroep hebben gestaan, niet zo verwonder
lijk gezien de ontwikkelingen op scheepsradiogebied in het
kielzog van Marconi’s toepassingen van elektromagnetische
golven.
In de jaren twintig kwamen praktisch alle belangen van de
Nederlandse communicatiewereld (KLM, omroep, industrie,
scheepvaart, luchtvaart, marine en koloniën) in de NSF bij
elkaar. De fabriek heeft echter nog een jaartje fietsen moe
ten maken om te kunnen overleven en leeft thans nog voort
in Philips, Huizen.
NSF
is niet meer. Radio Holland als coöperatie van de
Groeten aan zeevarenden. De
Nederlandse
reders wel. Een pool, fusie, bundeling van spe
belangrijke rol van de
cialistische
krachten.
Nooit meer een echte ‘fabriek’ gewor
Wereldomroep. Weitzel en
den, is zij een service- en exploitatiemaatschappij gebleven
Kal kijken toe hoe 'het
met een wereldwijde uitstraling via internationale organisa
snoepje van de week' R. O.
ties en buitenlandse vestigingen en nog 450 (was 700) radiovan der Veer aan boord van
de ‘ Wonosari' toespreekt officieren in vaste dienst op schepen en booreilanden.
1965. Communicare necesse Die vermindering is grotendeels het gevolg van het afnemen
est
van het aantal koopvaardijschepen.
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13.

Radio aan zee.
Driekwart eeuw
Scheveningen Radio

Radiotelegrafist ontvangt een
noodkreet: SOS, schip in
nood!

Communicatie wal-schip is een tweezijdige zaak en men mag
de invloed van een goed kuststation niet onderschatten, zoals
in honderden noodgevallen is gebleken. Een kuststation, dag
en nacht bezet, vormt een vitale schakel in de verbinding
schip-radio en omgekeerd. Het betekent hoop, vertrouwen
en veiligheid. Ons nationale kuststation Scheveningen Radio
PCH werd op 19 december 1904 voor het openbaar radiover-
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keer opengesteld, en staat model voor de honderden aan de
kust gelegen landstations ten behoeven van de maritieme ver
bindingen.
De geschiedenis van PCH weerspiegelt die van de radio en
de politieke verhoudingen. Reeds in 1899 experimenteerden
de Marine en de Rijkstelegraafdienst met radio nadat de ver
bazingwekkende resultaten van Marconi’s proefnemingen
uit het jaar 1897 bekend werden. Onder de bezielende leiding
van de pionier H. J. Nierstrasz werden al snel resultaten be
reikt die aan het station een grote bekendheid gaven.
In november 1900 vroeg de Marconi International Commu
nications Company Ltd te Brussel een concessie aan om in
Nederland een station te mogen openen, maar verbond daar
aan een aantal monopoliserende voorwaarden: uitsluitend
verbinding maken met eveneens door Marconi uitgeruste
stations. Nederland hield de boot af.
De PTT nam proeven tussen het Torentje op het Haagse Bin
nenhof en het Telegraafkantoor te Rotterdam, terwijl de
Commissie Lichtschip Maas-Hoek van Holland van start
ging welke in mei 1903 de eerste Nederlandse maritieme
radioverbinding tot stand bracht.
Deze prestatie werd in feite door de Marine geleverd en liep
parallel aan pogingen van de PTT een kuststation op te zet
ten. De Marine meldde dat zij na 17 september 1904 herhaal
delijk werd gestoord door een krachtige zender die zich naar
alle waarschijnlijkheid in de buurt van Scheveningen moest
bevinden . . .
Het was wildwest in de ether, getuige het feit dat Marconi in
februari 1904 ongevraagd een eigen radiostaton opende met
als basis de Overtoom te Amsterdam. De Telegraaf- en Telefoonwet kon geen uitkomst bieden. Voorlopig wisselde Mar
coni ongestoord eigen marconigrammen met Chelmsford in
Engeland ten behoeve van het Algemeen Handelsblad.
In 1902 openden de Hollandse Spoorwegen een radioverbin 
ding Enkhuizen-Stavoren. Scheveningen Radio begon in een
oude keet van Rijkswaterstaat nabij de Scheveningse haven
en koos dientengevolge de roepnaam SCH.
Op 5 december 1904 richtte de Marine haar eigen Dienst der
Draadlooze Telegrafie op; in 1979 eveneens 75 jaar geleden.
Vanaf Hoek van Holland begon men ‘gratis’ telegrammen
over te brengen voor ‘stations die zich daarvoor beschikbaar
stelden’ en naar verluidt stuurde de PTT de Marine een deur
waarder op het dak vanwege het overtreden van de Telegraafwet.
Scheveningen Radio had inmiddels een contract gesloten
met de Duitse maatschappij Telefunken, waaraan de hou
ding van Marconi Company die minder mededeelzaam en
soepel was niet vreemd was. De Boerenoorlog die veel senti
ment in Nederland losmaakte, zal aan die keuze indirect zeker
hebben bijgedragen. De PTT behield zich het recht voor de
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6 kW lange-afstandszender
voor scheepsverkeer in 1934

eigenlijke bestemming van het station als Nederlands kuststation te bepalen, waarmee Telefunken akkoord ging.
Als zender maakte men gebruik van een draaiende vonkschijf die door het 50 Hz gemeentelijk elektriciteitsnet werd
gevoed en gedurende ruim twintig jaren haar schorre toon
over de Noordzee uitzond en door haar scherpte SCH een
uitzonderlijk snel te herkennen kuststation maakte. De ont
vanger was aanvankelijk een coherer met een automatische
afklopper, een relais en een morseschrijver.

Nadat in 1912 het Internationaal Radioreglement van Lon
den scheepsstations verplichtte uitsluitend met het dichtstbij
zijnde kuststation te werken, bleek deze maatregel feitelijk
door de stand van de techniek achterhaald. De reikwijdte
van een radiostation was in 1904 nog maximaal 150 mijl,
maar in 1910 al 300 en in 1919 circa 600 mijl. Daardoor groei
de SCH uit tot een boven-nationaal radioverkeersknooppunt.
De marconisten van die dagen probeerden de voorschriften
van Londen 1912 echter te omzeilen en begonnen in het Ka
naal SCH al aan te roepen. Een kooi van kuststations aan de
Engelse, Franse en Belgische kust begon de overtreder ech
ter luidkeels duidelijk te maken dat hij de sleutel moest hou
den. Van alle kanten werd de telegrafist belaagd en gestoord;
104
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het regende dienstnota’s en meldingen als ‘you will be reported’. De meesten zwichtten wel voor die aandrang, maar an
deren vroegen naar het weer in Holland en zonder dat de
weinig vermoedende buren dat in de gaten hadden, gooide
men er een telegrammetje tussendoor. De telegrafisten van
SCH speelden dit spelletje mee, totdat een keiharde serie v’s
van een nabij kuststation aantoonde dat men de truc door
zién had. Daarentegen werkten de diverse kuststations broe
derlijk samen als het erom ging telegrammen over te nemen
of noodverkeer te verzorgen.
De snelle ontwikkelingen van de radiotelegrafie en de komst
van de omroep met vele ‘luistervinken’ brachten echter met
zich mee dat SCH in Den Haag en omgeving een storingsbron begon te worden.
De vonkzender bezat een uiterst brede band en opereerde op
een golflengte van 600 meter, 500 kHz - ook thans nog de fre
quentie voor nood-, oproep- en veiligheidsberichten. Idzerda
die met PCGG sinds de jaren twintig in de lucht was, ge
bruikte ongeveer 1000 meter, zodat storingen door SCH voor
de hand lagen. Ook de eigen ontvangst van SCH ondervond
sterke storingen van het eigen zenderpark.
Om deze redenen verhuisden de telegrafisten van SCH met
hun ontvangers naar IJmuiden, waar vanaf 1 juli 1926 opera
tioneel werd gewerkt. Via kabels konden vanuit IJmuiden de
zenders op Scheveningen worden bediend. Deze werden te
vens vervangen door voor die tijd unieke gedempt-ongedempte lampzenders, gevoed door een 500 perioden genera
tor, die via een gelijkrichter een toon van 1000 Hz uitzonden.
Deze situatie met zenders in Scheveningen en ontvangers in
IJmuiden is, ondanks allerlei andere technische veranderin
gen en verplaatsingen, in principe nooit meer veranderd. Wel
werd SCH volgens internationaal voorschrift op 1 juli 1939
PCH, maar het werd nooit IJmuiden Radio. Inmiddels was
het radiotelegraafverdrag van Washington 1927 voorbij, waar
bij de 500 kHz voor nood- en oproepdoeleinden werd aan
gewezen, en de frequenties 425 en 375 kHz voor het af
wikkelen van het radioverkeer. Voor radioplaatsbepaling was
de richtingzoeker sterk in opmars; menig schip vroeg aan
Scheveningen een radiopeiling aan, begon te seinen op 375
kHz en werd door peilstations te Hoek van Holland, IJmuiden en Den Helder gepeild. Een kruispeiling die te IJmuiden
in de kaart werd gezet en vervolgens via morse in lengte en
breedte aan het schip werd doorgegeven, gaf de kapitein zijn
positie. Vanzelfsprekend werd het peilen van in nood verke
rende schepen ter bepaling van de juiste positie een routineaangelegenheid.
In 1928 werden meer dan 2500 peilingen afgehandeld. Het
uitzenden van tijdseinen, pers- en weerberichten en navigatiewaarschuwingen kwam eveneens in zwang, terwijl een spe-
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ciale lange-afstandszender op de 135 kHz in dienst gesteld
werd.
Lang voordat de kortegolven werden ‘ontdekt’ moest men
het lange-afstandsverkeer op lange golven afwikkelen, maar
de verbinding met de sleepboten ‘Witte Zee’ en ‘Roode Zee’
die het beruchte Singapore Dok van Engeland naar de Oost
moesten brengen, werd al op kortegolven gevoerd. Het jaar
1928 vestigde een record van meer dan 32000 telegrammen;
bijna duizend per dag, afgewikkeld door vijftien telegrafisten
in vol-continudienst.
In juli 1904 werd het stoomschip ‘Noordam’ van de Holland
Amerika-Lijn als eerste met radio uitgerust, terwijl de andere
HAL-schepen datzelfde jaar volgden. Pas na de Conferentie
van Berlijn van 1906 mochten deze Marconi-stations met
Scheveningen Radio werken. Mij. ‘Zeeland’, ‘Rotterdamse
Lloyd’, ‘Batavierlijn’ en ‘Nederland’ volgden bijna onmiddel
lijk. Vrachtschepen en sleepboten volgden in 1912, maar de
grootste uitbreiding vond na de oorlog in 1919 plaats, toen de
Engelsen schepen boven 1600 brt verboden een Engelse
haven zonder radio te verlaten; een feit dat te vergelijken is
met de Carterwetten van 1978 welke een grote toename van
computerradars en geïntegreerde navigatiesystemen - zie
later - te zien zullen geven. De uitrusting van het kuststation
moest aan de stand van de techniek worden aangepast. Proe
ven met de ‘Slamat’, de ‘P. C. Hooft’ en de ‘Simon Bolivar’
eind 1927 resulteerden in het instellen van een korte-golfdienst. De ontvangst vond plaats te Meyendel en werd per
telefoonlijn naar IJmuiden doorgegeven. Op de tweede ver
dieping
van het PTT-kantoor aan het Sluisplein te IJmuiden
1945. Opgeblazen grote mast
bediende
één man de korte golf; het telegrammenverkeer
van Scheveningen-Radio.
vond per emmertje van en naar het eronder gelegen PTTEen nieuw begin van een
kantoor plaats. Wegens gestoorde ontvangst werd in 1930 benieuw radiotijdperk

sloten de korte-golfantennes en -ontvangers naar een loodsje
in de duinen ten zuiden van de semafoor over te brengen,
welke situatie tot mei 1940 niet zou veranderen.
Vliegtuigen op de Indië-route werden ook vanuit IJmuiden
bediend, terwijl tweemaal per dag de ‘EU’, enkelzijdige uit
zending van telegrammen met de hand werd uitgeseind ten
behoeve van schepen die wel een goede ontvanger hadden,
maar geen sterke zender om de ontvangst te kunnen bevesti
gen; dat gebeurde later, op een geschikt moment. De tele
grammen werden door PCH ‘ins blaue hinein’ uitgezonden
op vaste GMT-tijden, in de hoop op ontvangst.
De Nederlandse telegrafisten, sinds 1916 praktisch allen in
dienst van Radio Holland, jongleerden en goochelden met
spoelen en condensatoren, verjoegen jankende Mexicaanse
honden, negeerden scherpe luchtstoringen en statische ladin
gen in de tropen of een halende storm in het noorden, en vis
ten bij nacht en ontij - nacht was meestal de beste tijd voor
ontvangst - de morsetekens uit de ether. Wat dat betreft had
den die van PCH, vaak zelf ook van de vaart afkomstig, het
gemakkelijker.
Maar op 10 mei 1940 veranderde de wereld totaal. Nederland
hield haast op een koloniale mogendheid te zijn en de wereld
eindigde buiten de pieren van IJmuiden. PCH moest ermee
stoppen, totdat de mist van de oorlog in juni 1945 opklaarde;
de 19de van die maand waren de vernielde masten en appa
raten zodanig hersteld of vervangen, dat de eerste berichten
de lucht weer in konden. Er was zelfs weer korte-golfverkeer.
Een stroom van nieuwigheden daalde op Nederland neer:
nieuwe zenders en ontvangers, radar, kortere golven, plaatsbepalingssystemen met grote nauwkeurigheid; voorts
schreeuwden troepenschepen als ‘Groote Beer’, ‘Zuider
kruis’ en ‘Waterman’ die met duizenden soldaten naar Indië
gingen of met repatrianten thuisvoeren om snelle verbindin
gen. Vooral tijdens de kerstdagen was de ether verstopt door
berichten van tientallen troepen-, passagiers-, emigranten
en remigrantenschepen. Het was knokken in de ether en
menig telegrafist stemde met zijn master-oscillator boven op
de frequentie van een collega af om zeker te zijn van een ver
binding als deze klaar was of om hem eruit te drukken. Sein
kramp, tikkramp, geteisterde oren en zenuwen waren het ge
volg.
Het stonk in de radiohutten van de schepen naar zweet en
sigarettenrook. Radio werd een continu-bedrijf van seinen,
ontvangen, pers nemen, weerberichten nemen, verkeerslijsten seinen of beluisteren of reparaties verrichten aan de
steeds gecompliceerder wordende apparatuur.
PCH breidde uit. De telefonie nam in kracht toe, en groeide
explosief. De luisterdienst op de telefonie-nood- en oproepgolf van 2182 kHz vroeg steeds meer aandacht. Twintigdui
zend radiosurprise-telegrammen per jaar waren in de jaren
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1960-70 usance geworden. Bloemen per radio, cadeaus per
radio, via een codetelegram. Er kwam een vrouwelijke tele
fonist, die met haar stem de harten van ruwe schippers en
zeelieden veroverde, de vaak gekruide taal wist te kuisen én
in sommige gevallen aanleiding gaf tot een romance scheepsradiotelegrafist-telefoniste. Verliefd worden op een stem; dat
kan de radio bewerkstelligen.

Met de toename van het radioverkeer, nam de behoefte aan
meer ruimte en betere accommodatie van PCH toe, en ten
slotte werd in 1951 een nieuw gebouw op het Sluiseiland be
trokken. Ook dat radiobastion zou het maar 20 jaar uithou
den. Rijkswaterstaat dacht het Sluiseiland met het oog op de
toekomstige ontwikkeling van haven en sluizencomplex op
de duur nodig te hebben, waardoor de geplande uitbreiding
van PCH werd geblokkeerd.
Inmiddels was VHF of mobilofonie, speciaal voor de korteafstandsverbindingen en daardoor afhankelijk van veel schakelapparatuur en afstandsbedieningen van plaatselijke sta
tions, in sterke opmars. TOR, telex over radio, geheimtelefonie, toenemend radioverkeer en meer apparatuur maakten
het noodzakelijk te verhuizen.
Maart 1971 werd een zes verdiepingen hoog gebouw aan het
Marktplein te IJmuiden in gebruik genomen. De vier boven108
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ste verdiepingen huisvesten PCH. Een zenuwcentrum en
knooppunt van velerlei soorten radioverkeer. Een vol-continu radiobedrijf in dienst van de veiligheid en de communica
tie. Een oor aan zee. Een schelp waarin men het ruisen van
de ether hoort. Een equipage van 250 mannen en vrouwen
behandelt via 0014 binnenkomende telegrammen of tele
foongesprekken, zendt weerberichten, pers- en veiligheidsberichten of waarschuwingen voor de navigatie, wikkelt tus
sen 4000 kHz en 400 MHz binnenkomende berichten af, luis
tert uit, neemt deel aan AMVER-verkeersrapportages, ver
zorgt de radiomedische dienst, Telex over radio, enkelzijband, satellietcommunicatie, binnenvaart, grote vaart, kust
vaart, lokaal verkeer en wereldwijde rechtstreekse verbin
dingen met schepen.
Van het eerste bericht tot honderdduizenden verkeersinterventies per jaar. Meer communicatie, betere communicatie.
Het wonder van de draadloze is hier zichtbaarder dan ooit,
als men oud met nieuw vergelijkt.
Naarmate het aantal telegrammen afneemt, neemt de tele
fonie toe. Selectieve oproep gecombineerd met TOR kan
aan boord een zender starten en een foutloze tweezijdige
telexverbinding opbouwen, terwijl de telegrafist - thans
radio-officier - slaapt. Langdurige offshore verbindingen
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hebben de plaats van lange telegrammen ingenomen, wam
tenslotte zijn er praktisch geen passagiersschepen meer.
Satellietverbindingen met schepen bij Kaap de Goede Hoop
of Hoorn zijn usance geworden, en even glashelder als een
stadsgesprek.
De stormachtige ontwikkeling van de communicatie- en
elektronicatechniek zal voor PCH een grote uitdaging blij
ven en een groot uithoudings- en aanpassingsvermogen ver
gen in de fascinerende jaren voorbij hetjaar 2000.
In 2004 zal de wereld totaal anders zijn. PCH zal dan geen
morsestation meer zijn, maar deel uitmaken van een Euro
pese reeks kuststations die voor hun verbindingen gebruik
maken van satellieten en marifoonfrequenties.
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14. Radio in Indië Hallo moeder,
hier was ik

Multatuli’s Gordel van Smaragd, eens Nederlands-Indië,
thans Indonesia, zich uitstrekkend van Sabang op de kop van
Sumatra tot aan Merauke aan de grens van Papua-NieuwGuinea. Een afstand van drieduizend kilometer. Een onme
telijk eilandenrijk met de lengte van een oceaan tussen Enge
land en Amerika, van Spitsbergen tot diep in de Sahara, of
van de Scilly Eilanden tot voorbij de Oeral.
In dat land werkten tienduizend Nederlanders als voorposten
van een vertechniseerd Europa te midden van een overwel
digende natuur en een cultuur die door de eeuwen heen slin
gerde tussen boeddhisme, mohammedanisme, christendom
PKX, het superstation van dr. en het kannibalisme van het Stenen Tijdperk.
Een groots en grotendeels leeg land dat schreeuwde om bete
De Groot, antennes
re
verbindingen, hoewel gaandeweg onderzeese kabels en
uitgespannen over de
bovengrondse
land-telegraaflijnen in gebruik genomen wa
Malabarkloof boven
ren,
waardoor
de
posttaak van snelle zeil-, stoom- en pakketBandoeng

boten was overgenomen. Maar in Nieuw-Guinea roffelden
de trommels nog.
Het zou binnen het bestek van dit boek onlogisch zijn de ge
schiedenis van de pioniersarbeid in Indië, gezien in het per
spectief van de tijd vóór 1942 en na 1945 tot aan omstreeks
1957 over te slaan. Onder uiterst primitieve omstandigheden
werd daar iets groots verricht. Reeds in 1905 nam de Marine
in Indië de eerste proeven met twee Telefunken-radiostations die een reikwijdte van 500 kilometer moesten hebben.
Hr. Ms. ‘Koningin Wilhelmina der Nederlanden’, in dat jaar
naar Indië vertrekkend, werd ermee uitgerust. Ter plaatse
bleek echter dat overwegende moeilijkheden werden onder
vonden door het bergachtig terrein en tengevolge van zware
atmosferische storingen tijdens onweer of regentijd; een
typisch verschijnsel in de tropen. Het eerste Indische kuststation ontstond in die jaren te Anjer, op Java. De telegra
fisten rapporteerden luchtstoringen ‘als kanonschoten’. Dit
feit zou van overwegend belang blijken voor de radioverbin
dingen in het gebied en de gang van zaken blijven bepalen tot
kortere golven in gebruik kwamen.
In 1910 besloot het gouvernement tot oprichting van drie
proefstations en een kuststation op Sabang voor het verkeer
met schepen. Reeds in 1911 verschenen Telefunken-stations
met fluitvonkzenders te Sitoebondo op Java, Ambon en Koe
pang op Timor. Men sprak van gouvernementsradiostations.
De aanbevolen golflengte was 1600 meter (187,5 kHz) en er
kwam 5 kW vermogen in de antenne. Dit was wel voldoende
om tijdens het gunstige seizoen afstanden tot 1000 kilometer
te overbruggen maar de optimistische uitspraken van Telefunken konden in de moessontijd alleen tijdens de nachtelij
ke uren en ten koste van veel inspanningen worden waarge
maakt.
Inmiddels was het 1914 geworden en in Indië voelde men de
afhankelijkheid van de kabels van oorlogvoerende mogend
heden terdege. De legendarische dr. ir. C. de Groot van de
Indische PTT bouwde ter plekke een krachtige boogzender
en gebruikte, daar hij geen hoge zendmasten kon krijgen, de
bergruggen van de Malabarkloof voor het afspannen van de
antennes. Het station Malabar, even boven Bandoeng gele
gen, betekende een uniek technisch gebeuren. De gebruikte
golflengte was 15,6 kilometer, waarbij er duizend ampère
door de antennespoel liep. Het totale vermogen was 2400
kW. Wie in de buurt van de zendspoelen wilde komen, dien
de alle metalen voorwerpen af te leggen, omdat deze in zak
of tas roodgloeiend werden. Ijzeren spijkers zoals gebruikt in
het dak van het houten zendgebouwtje, veroorzaakten
brand; er heerste een immens magnetisch veld dat bijna voel
baar was, maar met koperen schroeven in het dak wist dr. De
Groot ook dit probleem op te lossen.
Het ontvangstation Tjangkring lag op enige afstand van de
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zender hetgeen gezien de inductie door de zender wel noodzakelijk was. Telegrafisten en technici gingen te paard naar
hun werk op circa 1000 meter hoogte en trachtten met hun
Poulsen-vonk van 600 ampère tussen de spitsen verbinding te
krijgen, dromend van het moment dat Nederland zou rappor
teren de tekens te hebben gehoord. Maar zover was het nog
niet. Het was intussen vijf voor twaalf voor de groot vermo
gen vragende lange-golfzenders. Er stond een technische
doorbraak voor de deur die de inspanningen van dr. De
Groot zou wegvagen. Radio-amateurs wisten, ondanks de
heersende opvatting dat kortere golven door het aardopper
vlak zouden worden geabsorbeerd en daardoor ongeschikt
waren voor lange-afstandsverkeer, met geringe vermogens
ongedroomde afstanden per radio af te leggen; afstanden die
ingewijden en toeschouwers tot opperste verbazing, bewon
dering en extase brachten.
Velen vonden in het radio-amateurisme de drang naar het
ondernemen van ontdekkingsreizen terug. Men reisde per
draadloze door de onbekende ether - een zee van ruimte, on
ontdekt en onontgonnen - en ging met behulp van de Heaviside-lagen boven de aarde, die als spiegels werken, op de
meest onverwachte plaatsen aan land. Radio-amateurs von
den de etherweg over de Atlantische Oceaan en sleutelden
georganiseerd verder aan hun apparatuur.
Intussen waren in de Indische archipel na 1920 op vele plaat
sen kuststations opgericht, o.a. te Sabang, Medan, Bengkalis,
Pontianak, Weltevreden en Soerabaya, maar ook op Koe-
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pang, Manokwari, Dobo en Tomohon. Toen men had ont
dekt dat het moeilijk was met grote tot zeer grote vermogens
het werelddeel Nederlands-Indië te overspannen, ging men
het met meer kleinere stations proberen.
Het kroonjaar 1925 zou een gedenkwaardig jaar worden,
voor zover het de rechtstreekse verbinding met het ‘moeder
land’ betrof. De Groot had vele malen de stelling gepropa
geerd dat dit een politieke noodzaak was die technisch moge
lijk was. De grootte van het Malabarstation is een monument
van zijn werkzaamheid geworden en de natuurlijke ligging
ervan zou in onze jaren worden herhaald bij de aanleg van
antennes voor het Omega-plaatsbepalingssysteem of de con
structie van de schotelvormige antenne in het Arecibo-dal op
Puerto Rico.
Nederland zou het echter gaan winnen. Bij de NSF in Hilver
sum werkte namelijk een enthousiaste radiopionier met de
naam Baron van Boetzelaer die voor de goede werking van
het zenderpark verantwoordelijk was en vaak tot midden in
de nacht of tot in de vroege morgenuren verbinding zat te
zoeken.
In 1925 kreeg hij als tegenpartij ook de ‘Prins der Nederlan
den’, welk schip door Radio Holland van een moderne ont
vanger was voorzien. De afspraak was tijdens de reis van dit
schip van Amsterdam naar Batavia ‘te zien hoe ver men kon
komen’.
Toen Van Boetzelaer op 6 mei 1925 zijn portie seintekens als
een enkelzijdige uitzending op de ‘Prins’ had losgelaten,
waagde hij het om Malabar (PKX) op te roepen, met het ver
zoek de eventuele ontvangst via Kootwijk Radio te melden.
Via de kabel kwam het bericht van ontvangst op Malabar bij
NSF binnen. De verbinding, voorlopig eenzijdig, was een
feit!
De wereld stond paf want een afstand van 12.000 kilometer
was met een betrekkelijk gering vermogen overbrugd. In
tegenstelling tot de Engelsen die een keten van relaystations
in de koloniën hadden opgebouwd, moesten de Nederlanders
het van rechtstreekse verbindingen hebben; een feit dat op
die datum werd bevestigd.
Terug naar Indië waar de bodem uit de zenders met groot
vermogen dreigde te vallen. De kortegolf had de toekomst;
op kortere golven - hogere frequenties - was ook daar nog
ruimte in de ether.
Op 1 augustus 1927 overleed dr. ir. De Groot aan boord van
de ‘J. P. Coen’ in de Rode Zee; een groot pionier was heen
gegaan, en het succes met zijn zender heeft hij zelf niet meer
beleefd. Een tijdperk was voorbijgegaan. De techniek haalt
zichzelf en haar pioniers steeds opnieuw in.
In Nederland was Kootwijk Radio opgericht tegen een
bouwsom van 8 miljoen gulden. Het was een lange-golfsta-
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Stranding van de Tjileboet, 5
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tion op kilometergolven en met 200 meter hoge masten,
waarvoor de Kamer in 1919 al had gevoteerd.
Toen het station in 1925 in bedrijf gesteld was, overheerste
de twijfel aan het nut ervan, want inmiddels waren de eigen
schappen en kwaliteiten van kortere golven duidelijk gewor
den.
De minister van Verkeer en Waterstaat moest in het parle
ment allerlei venijnige vragen incasseren, omdat hij een wei
nig vooruitziende blik had gehad. Herhaaldelijk is echter ge
bleken dat in de radiotechniek een periode van 5 a 6 jaar een
omwenteling te zien geeft, en een revolutie kan betekenen.
Ook Kootwijk Radio ging ‘over’ naar kortere golven met
kortere antennes, die desondanks nog zoveel straling met
zich mee brachten, dat de boeren in de omgeving gratis licht
hadden, hetgeen op een proces uitliep. Ook heden is Koot
wijk Radio nog een zenderpark van allure, met gerichte an
tennes die oost en west bestrijken. Letterlijk en figuurlijk was
het woord na 1926 aan de telefonie, nu het mogelijk was ge
bleken telegrafie te plegen tussen Nederland en Indië; het
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De Soesoehoenan bezoekt
met zijn gevolg de westerse
studio van de NIROM in
september 1939

was tenslotte een kwestie van ongedempte golven gebruiken
en anders moduleren.
In Eindhoven experimenteerde Philips met de zender PCJJ,
nadat zij gekoelde zendlampen voor groot vermogen had
ontwikkeld. De golflengte van de zender die als eerste in
Europa kristalgestuurd was, lag op 90 meter; de proefuitzendingen begonnen op 25 juni 1926.
Op 11 maart 1927 ontving men te Bandoeng de PCJJ -uitzen
ding. ‘Hier Philips Laboratorium Eindhoven, Holland, golf
lengte 30.2 meter’. Verbijstering, verbazing en diepe ontroe
ring. Philips, triomf der techniek, zegt de slogan. Het bedrijf,
dat zou uitgroeien tot een wereldconcern, maakte zich
wereldwijd bekend.
Op 31 mei 1927 richtte koningin Wilhelmina zich in gezel
schap van prinses Juliana tot de gebiedsdelen in Oost en
West, waarbij NSF de technische uitzending vanuit Hilver
sum van Philips overnam, de weg banend voor de PHOHI,
Philips Omroep Holland Indië.
Wat de telefonieverbinding met Indië betekende, laat zich
vangen in het ontroerende lied van Koos Speenhoff, ‘Hallo,
hier Bandoeng, moeder hier ben ik!’, dat heel Nederland
zong. ‘Dag lieve jongen’, zegt ze met een snik. Het tekende
de sfeer en de kracht van de radiocommunicatie om mensen
over onnoemelijke afstanden met elkaar te laten spreken.
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De oud-hoofdinspecteur van de PTT, Kiveron, zei in januari
1929 toen de radiotelefoondienst tussen Nederland en Indiê
voor het publiek was opengesteld: ‘Welk een heerlijke sensa
tie, welk een geluk die telefonische gemeenschap heeft ge
bracht, kunnen slechts zij ten volle beseffen die het wonder
zelf hebben beleefd, of getuige zijn geweest van de ontroe
ring die zich van luisteraars meester maakt, wanneer ze plot
seling de stem van hun verwanten horen.’
In Indië zelf brak de telefonie ook baan, terwijl ook de om
roep gestalte kreeg in de NIROM, Nederlands-Indische
Radio Omroep, een samenwerkingsverband van het persbu
reau Aneta, Maintz en Co (die stroom leverde), Radio Hol
land en Philips, die later Aneta uitkocht.
De omroepinstallaties produceerden twee programma’s, een
Nederlands en een inheems, waarvoor gescheiden zenders
werden gebruikt. Philips verkreeg het monopolie voor de in
voer en verkoop van ontvangers; gebruikers moesten de in
gevoerde buizen van het type A415 duur betalen, en in die
tijd was er ook al een luistergeld van drie gulden per maand.
In 1939, in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog die de
elektronica zou brengen, beschikte Indië over een net van
ongeveer dertig zenders.
Radio Holland, dat de NIROM-zenders van 10 kW in Priok
huisvestte, begon na de capitulatie van Nederland zenders
van het door ir. Schotel van de PTT ontwikkelde type te
bouwen. De zender was een zelfoscillerende buis, een anodespoel, een roosterspoel en Ohmite-roosterweerstand en een
Leidse fles. Via 220 volt op de seinsleutel kon men ermee
seinen.
Een groot aantal KPM-schepen zonder radio werd in die da
gen nog snel voorzien, maar men kocht ook apparatuur van
AWA in Australië of RCA in de USA.
In 1942, niet lang na Pearl Harbor, werd het in Indië opge
bouwde communicatienet door oorlogshandelingen of destructieploegen vernietigd. De masten van de kuststations
vielen als klappers uit de lucht; de NIROM-antennes tuimel
den in de haven van Priok en niet toevallig. KPM-ers en
schepen van de gouvernementsmarine of de Koninklijke
Java-China-Japan Lijn vluchtten weg of werden onder een
laatste SOS door de Japanners tot zinken gebracht.
Bert Garthof zond op 8 maart 1942 de laatste boodschap
over de NIROM-zender: ‘Vaarwel, tot betere tijden.’ Op de
stations van de BPM in Tarakan, Balikpapan en op Ceram
ging men na de capitulatie van Nederlands-Indiê door met
het uitzenden van het Wilhelmus. Het kostte ex-telègrafist
Van der Meer op Ceram het hoofd en hij was niet de enige.
Over Nederlands-Indië viel het doek. Na een paar weken
zwijgen, kwamen Japanse zenders in de lucht die steeds lui
der Asia Raya begonnen te roepen. Mei 1942 gingen de
Japanse kampen open. De Japanse hegemonie werd in die
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dagen even zichtbaar als anno 1979 op economisch - voor
namelijk elektronisch - gebied. Een kracht die veel sterker
was had de Nederlanders verdreven.
Hun aanwezigheid zou na 1945 nog even sterk opbloeien.
Een generatie die in bezettingstijd was opgegroeid ging als
soldaat naar Indië. De kampen gingen open, de verwoeste
havens werden hersteld.
De geschiedenis herhaalde zich toen in het ex-Japanse fort
Djokja-kazerne een defecte zender werd ontdekt. Oktober
1945 wisten telegrafisten opnieuw Kootwijk te bereiken met
deze 400 watt Japanse zender. De frequentie was 8 Mc/s, 36
meter.
In het niemandsland tussen het vertrek van de Japanners, de
komst van Britse troepen, de afwezigheid van de Nederlan
ders, en de dreiging van het Indonesisch verzet, dit teken:
‘Hallo, Holland, hier zijn we weer!’ Ontroering en radio lig
gen vlak tegen elkaar aan. November 1945 verscheen de
‘Tjibadak’ weer in de haven van Priok en daarna de ‘Van
Heutz’; de schepen begonnen als kuststation dienst te doen.
De ‘Plancius’ die in Colombo drie jaar als hoofdkwartier
voor admiraal Helfrich had gediend keerde terug.
Een vloot van coasters, gekocht in Amerika - de zogenaamde
Sitzen-kustvaarders van 500 ton bruto - kwam afgestampt
met materiaal in Indië aan. Schepen uit de motteballenvloot
vulden deze aantallen aan; ze waren voorzien van R.CA- of
Mackay-zenders en ontvangers die een omwenteling zouden
gaan betekenen.
Tientallen oude vliegtuig- en LST/LCI-zenders (Landing
Ship Tanks, Landing Craft Infanterie) werden aangepast en
gingen als kuststation aan het werk.
Na de stunt van de KPM-kapitein die samen met zijn telegra
fist een zogenaamde Haagse radar - een fopmast met houten
scanner - liet maken, en die bij aankomst in Priok demonstra
tief liet ronddraaien hetgeen nogal veel animositeit veroor
zaakte, kwamen in 1952 de eerste radars in Indië.
Dat was al na de officiële soevereiniteitsoverdracht van 7
december 1949. Tijdens de internationale boycot van Neder
land door de Verenigde Naties moest het tankertje ‘Air Mas’
als bakenzender dienst doen. Het scheepje, tevens voorzien
van een zoeklicht op de bak, werd bij de Andamanen gesta
tioneerd en leidde KLM-vliegtuigen tussen Mauritius en
Djakarta op hun hachelijke vlucht.
Na de onafhankelijkheid van Indonesia bleven de Nederlan
ders nog tot 1957 in het land tot aan de confrontatie rondom
Irian/Nieuw-Guinea. Honderden zeelieden van de ‘Neder
land’, ‘Koninklijke Rotterdamse Lloyd’, ‘Stanvac’, ‘Shell’ en
vooral ‘KPM’ gingen voorjaren naar de Oost.
Op 3 december 1957 werd een honderdtal KPM-schepen in
beslag genomen of kwam, na ontsnapping, werkeloos op de
rede van Singapore te liggen. Indonesische bemanningsleden
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Hallo Holland, hier zijn we
weer. 1947. Ir. Stenfert van
Radio Holland kijkt toe

De laatstefase . . .
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hadden zogenaamde Hollandia-ontvangers, op 6 Volt batte
rijen draaiend, tot hun beschikking en wachtten op het sein
de schepen te kunnen overmeesteren. Opnieuw de macht
van de radio, en het einde van een tijdperk.
Er was een moment dat tientallen KPM-ers op de rede van
Singapore lagen te rotten totdat zij werden verkocht aan Chi
nezen of anderen die dezelfde trade met deze uitermate ge
schikte schepen weer opnamen.
Nieuw-Guinea betekende de laatste fase van de Nederlandse
aanwezigheid in dat gebied.
De stem van Malabar was allang verstomd.
Indonesia zocht communicatie met belangrijker landen waa
ronder Amerika, Rusland en Japan; vooral met Japan, de
door atoomgeweld gevelde reus, die op vreedzame wijze de
wereld zou veroveren. Vooral met elektronica, een teken aan
de wand.

Er staat een monument in Bandoeng voor de eerste verbin
ding met Nederland; net zo’n monument als Marconi ver
kreeg op Signal Hill in Canada en op de plaats waar zijn sta
tion op Poldhu stond. Dat is het verleden. ‘Hallo moeder,
hier was ik.’
De mannen van de radio die de ether boven Indië hielpen
openbreken, voor zover nog in leven, zullen dit begrijpen:

t
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15. Radio in de West

De eilanden van de Nederlandse Antillen liggen over een ge
bied van honderden mijlen verspreid in de blauwe wateren
van de Caribische Zee die eens het toneel was van Spaanse
veroveraars en plunderaars en daarna van slavenhalers en
boekaniers.
Als relikwie van de Hollandse veroveringsdrang uit de zeven
tiende eeuw die de Gouden Eeuw wordt genoemd, rest de
Nederlandse aanwezigheid in dit gebied.
Na de zeiltijd kwam de stoomvaart die een groot aantal rede
rijen met zich meebracht, waaronder de Curapaose Scheep
vaartmaatschappij die met de Petroleum Mij. La Corona veel
tankschepen in de vaart had, en daarnaast de Koninklijke
West Indische Mail en de Koninklijke Nederlandse Stoom
boot Maatschappij. Deze maatschappijen werden midden of
eind vorige eeuw te opgericht en brachten lading, olie en
welvaart naar de eilanden.
Toch is de term ‘in de West komt alles lest’ een gegeven dat
mede in verband met de voorrang die de Oost in economisch
opzicht altijd scheen te krijgen, dikwijls werd gebezigd.
Maar wat de radiocommunicatie betreft, liepen de Antillen
nauwelijks op Nederland of de Oost achter want reeds in
1908 werd door de Marine besloten op Willemstad een radio
station op te richten dat als relaystation tussen de vaak ver
uit elkaar opererende schepen dienst zou kunnen doen.
Leiding had de luitenant ter zee 2de klasse, A. J. W. van Anrooy, later hoofd van Kust- en Scheepsradio, die nadat hij in
1908 een radiostation aan boord van ‘H.M.S. Friesland’ had
geïnstalleerd, met dit schip en een 5 kW Telefunken-radiostation naar Curac?ao vertrok. Binnen 20 dagen na aankomst
werd in het Riffort op Cura^ao een radiostation op poten ge
zet.
Op de binnenplaats van het fort verrezen twee 40-meter hoge
A. J. W. van Anrooy, stichter zendmasten die 50 meter uit elkaar stonden en werden voor
zien van 20-meter lange ra’s. Hiertussen werden maar liefst
van het eerste
telegrafiestation van Lands 28 dwarsdraden gespannen, terwijl 17 neerdraden van elk 37
meter lengte in het stenen gebouw uitmondden. Dergelijke
Radio Dienst op Curacao
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grote luchtnetten waren noodzakelijk in verband met de lage
frequentie en de noodzaak om capaciteit te kweken. Een 24tal koperen platen van elk 1 meter oppervlak zorgden voor
een goede aarding.
Toen op 16 oktober 1908 Curac?ao Radio in de lucht kwam
op golflengten 600 en 700 meter, rapporteerden ‘H.M.S. Gel
derland' goede ontvangst op meer dan 300 mijl afstand en
was een van de eerste radiostations van het Caribisch gebied
een feit.
In de loop van 1909 kon men op 800 km afstand San Juan op
Puerto Rico bereiken en de ‘Gelderland' kreeg nog op 2000
km afstand verbinding, maar de eveneens in het Riffort aan
wezige elektrische centrale kon alleen van 06.00 uur tot 18.00
uur voor de benodigde 36 Ampère gelijkstroom zorgen; daar
na was het uit. Een primitieve automotor moest uitkomst bie
den voor het laden van de accu’s. Reeds in 1910 werd deze
vervangen door een windturbine met bladen van 6 meter;
een revolutionaire en technisch logische oplossing in dit land
van constante winden, maar toch op de duur onvoldoende
toen het radioverkeer meer energie vroeg.
Het zendstation zelf bestond uit een zestal Leidse flessen van
10.000 cm capaciteit en een vonkenbrug die ver buiten het
Riffort nog kon worden gehoord, wat de geheimhouding niet
ten goede kwam; wie morse kon verstaan wist wat er gebeur
de. Voor ontvangst gebruikte men aanvankelijk een Schlömich-detector die het tegen extreme lucht- en radiostoringen
moest opnemen.
Inmiddels was in 1911 het eerste radiostation op Aruba inge
richt met als basis Oranjestad, waarna Bonaire in datzelfde
jaar nog volgde.
Hiermee waren de voornaamste eilanden van de Nederland
se Antillen onderling via het nieuwe medium met elkaar ver
bonden. Vóór die tijd was er uitsluitend telegrafisch contact

H.M.S. Gelderland in 1908
na de geslaagde
proefnemingen met radio het
Schottegat binnenlopend
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via de Franse Kabelmaatschappij, waarbij de kabel echter al
leen CuraQao aandeed. Radio bracht dus dé oplossing voor
het isolement.
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In 1918 werd Sint Maarten van een radiostation voorzien met
als plaats van opstelling de zogenaamde ‘Neck of Fort Am
sterdam’, buiten Philipsburg.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd vanaf CuraQao Plantage Daniël - constant uitgeluisterd naar berichten uit
het Moederland, daar alle regeringstelegrammen noodge
dwongen via de Franse kabel binnenkwamen en aan censuur
onderworpen waren. Deze situatie was niet aantrekkelijk;
bovendien was het CuraQao Radio verboden met andere sta
tions dan die van de eilanden of van schepen te werken. De
Fransen dachten, evenals Marconi jaren eerder, de zaak
goed in de hand te hebben door een monopolie in stand te
houden.
Intussen werkte Sint Maarten Radio met veel verlies, want er
was te weinig aanbod van telegrammen en men zon op mid
delen om dit te verbeteren. De vrees bestond niet ten on
rechte dat de Franse kabel het vroeg of laat door mecha
nische of oorlogsomstandigheden zou begeven, waarmee
men weer volledig van de buitenwereld zou zijn afgesloten.
Met de komst van de kortegolf kwam hierin verbetering; er
kwam in 1920 een ommekeer ten goede omdat men had ont
dekt uitstekende radioverbindingen met Amerika te kunnen
onderhouden.
Daar het verbod van de Fransen niet voor Sint Maarten gold,
begon vanaf 1921 Sint Maarten Radio sterk in betekenis toe
te nemen daar het verkeer van de eilanden via deze weg werd
geleid.
Pogingen om tussen 1920 en 1930 op CuraQao de grote zen
der van Malabar te horen, zijn nooit met succes bekroond,
waarschijnlijk omdat het Caribische gebied door het zoge
naamde scatter-effect van bepaalde bergketens op aarde
wordt afgeschermd en altijd een moeilijk te bereiken gebied
is geweest, als men spreekt over radioverbindingen.
Omgekeerd is de zender van CuraQao dikwijls in de Oost ge
hoord.
De op Plantage Daniël gestationeerde telegrafisten bleven
daar een week lang in volslagen afzondering uitluisterdiensten verrichten voordat ze werden afgelost. Via een groot antenne-netwerk met dertien masten ontvingen ze onder ande
re berichten van enkele grote persbureaus in Europa en
Amerika. Zo bleven de eilanden op de hoogte van de gebeur
tenissen in de wereld.
Met de komst van lampzenders en betere ontvangers ver
huisde het station in de jaren twintig naar Mundo Nobo. Een
dagelijkse verbinding met Nederland werd een feit.
Ook de Telefunken-vonkzender in het Riffort kreeg een be-
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perkte bestemming en werd aangevuld met kortegolfapparatuur. Curac;ao Radio PJC kreeg het gaandeweg drukker.
Inmiddels waren de meeste schepen van de K.W.I.M. en de
K.N.S.M. met radio uitgerust. Als eerste schip op de West
werd in 1912 de ‘Oranje Nassau’ voorzien. De richtingzoeker
aan boord kon bakens gaan peilen toen die op de eilanden en
op de lage en modderige kust van Suriname werden ge
plaatst. Vooral bij Suriname waren deze een uitkomst, omdat
er sterke stromingen en zware regenbuien voorkwamen die
navigatie en plaatsbepaling bemoeilijkten.
Geleidelijk nam de betekenis van Cura^ao en Aruba toe om
dat de eilanden, die onder de rook van het politiek onrustige
Venezuela lagen, als drijvende raffinaderijen werden ge
bruikt.
Er was een regelmatig dagelijks verkeer van tankertjes van
2000 tot 5000 ton die speciaal gebouwd waren voor het pas
seren van de ondiepten aan de ingang van het Meer van
Maracaibo.
Ze waren zelfs niet met telefonie uitgerust; er bestond im
mers in die dagen nog geen marifoon of VHF welke uiter
Radio-apparatuur aan boord mate geschikt zou zijn geweest voor deze specifieke vaart.
van de Limburgia 1920. Het De loodsen gaven de boodschap mondeling door, want de
loket symboliseert de magie hele reis tussen vasteland en Cura^ao was niet meer dan 40
en geheimhouding
mijl, hoewel de vaart op het Meer van Maracaibo langer
duurde.
Een volgens huidige maatstaven grote bemanning voer op
deze schepen die de dik in de kaart staande koerslijnen bijna
automatisch volgden. Vóór het schip vast lag, sprong de be
manning al van boord, wegstuivend in een slee van een auto.
Een vreemder en regelmatiger vaart heeft waarschijnlijk ner
gens ter wereld ooit bestaan; zelfs niet op de Grote Meren
van Amerika en Canada.
Deze tankers zijn dit gebied nooit uitgekomen, tot aan het
einde van hun tijd. Die begon toen Nederlandse baggeraars
de ‘bar’ of ondiepten wegbaggerden en het Meer door gro
tere schepen kon worden bereikt.
Een aantal van deze kusttankertjes kwam nog naar de Oost
waar ze op rivieren en langs ondiepten in de Saigonrivier, de
Mekongdelta, de Musie op Sumatra of bij Bangkok uitste
kende diensten verrichtten, zij het met grote-vaartradiostations en telegrafisten uitgerust voor het grotere vaargebied
en de tyfoons van de Zuidchinese Zee.
Op Cura^ao was er naast het kustverkeer een constante aan
loop van grotere tankers die geraffineerde produkten ophaal
den voor Amerika, Europa of Afrika, terwijl een zwerm coas
ters van de K.N.S.M. in de West rondvoer en Curac?ao aan
deed.
Het eiland vulde een vooraanstaande rol hetgeen weerspie
geld
werd in de groei van het radioverkeer, dat op kortegolf
Radiostation van de
tot
ver
buiten de Caribean moest worden afgewikkeld, waarBrabantia in 1930
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bij veel stuurlieden op kleinere schepen noodgedwongen als
stuurman-telegrafist of -telefonist dienst deden.
Toen de Duitsers in 1940 Nederland hadden overweldigd,
werden de Antillen een bastion, dat nóg meer betekenis
kreeg op het moment dat ook Indië verloren was gegaan.
In die jaren waren de Nederlandse Antillen samen met Suri
name het enig overgebleven deel van het Koninkrijk dat nog
vrij was.
Deze status kreeg nog meer beteKenis door het feit dat van
hieruit een stem werd gehoord die te vergelijken was met de
bemoedigende stem van Radio Oranje in Londen; die van de
CUROM, de Cura<?aose radio-omroep.
Een stem die in bereik te kort schoot, maar in de roepletters
PJC van het kuststation Cura<?ao Radio hoorde menig vrijgevaren telegrafist op de Nederlandse koopvaardij de stem van
het verre, zwijgende Scheveningen Radio PCH; voor zover
daarmee met de heersende radiostilte gecorrespondeerd kon
en mocht worden.
Na
VE- en VJ-day werden de radiostations op de eilanden
Radiomasten van de
gaandeweg
gemoderniseerd, voornamelijk door gebruik te
Wereldomroep op Bonaire.
De Stem van Nederland in de maken van Amerikaanse oorlogsapparatuur.
West
Een tiental jaren geleden stichtte de Wereldomroep op
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Bonaire een relaystation. De berichtgeving die via de kabel
binnenkwam, ging vanaf Bonaire de lucht in, richting Zuid
en Midden-Amerika, Suriname en de Caribische gebieden.
Een stem in het Papiamento, Nederlands, Engels en Spaans.
De Stem van Nederland.
Inmiddels waren de schepen van de K.W.I.M. allang opge
slokt door de K.N.S.M. terwijl die van de Cura<;aose maat
schappij en van La Corona uit de kustwateren verdwenen.
De vloot van coasters loste gaandeweg op, en in plaats daar
van meerden supertankers in de Bullenbaai en aan het
C.O.T., Cura<?ao Oil Terminal.
Cruiseschepen met 1500 Watt piekvermogen op enkelzijband
in de antenne werkten met PJC en telex deed haar intrede.
Met speciaal gerichte en hoogopgestelde antennes bleek het
mogelijk op marifoonfrequenties over de horizon te kijken
en vaste verbindingen tussen sommige eilanden te maken,
waarschijnlijk mede dank zij het constant hogedrukgebied en
de daaruit voortvloeiende gunstige voortplantingsvoorwaarden voor radiogolven.
Radio in de West bleef en overwon. Hij leidde zijn eigen
leven onder de brandende zon en zijn invloed was even groot
als de komst van Columbus.
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16. Radar in zicht.
Toveren met elektronen

Juist toen in 1918 de massaproduktie van radiolampen en ap
paratuur voor een enorme stroomversnelling op dit gebied
begon te zorgen, was de oorlog voorbij maar het doorzettend
springtij van de oorlog zou nog lang voelbaar blijven.
Inmiddels waren duizenden jongemannen, voor de dienst op
geroepen, uit het niets naar voren getreden. Ze kwamen uit
steden en dorpen, fabrieken en kantoren, boerderijen en
krottenwijken om hun plaats in de geschiedenis te gaan in
nemen. Duizenden ontvingen een technische radio- of morse-opleiding en vonden na hun afzwaaien een baan in de
groeiende communicatiesector. Vooral in Amerika rezen de
radioshops en omroepstations snel uit de grond; anderen
vonden een baan bij de koopvaardij en waren in dit opzicht
te vergelijken met hardware specialisten van de computer
fabrikanten in onze dagen. Nauwelijks tien jaar na de Grote
Oorlog waren er in Amerika al meer dan 700 omroepstations
in de lucht en begon het verschijnsel van de massacommuni
catie vorm aan te nemen.
Lampzenders met een betere stabiliteit, kleinere bandbreed
te en groter rendement werden sinds 1920 in toenemende
mate aan boord geplaatst. De vervolmaking van de richtingzoeker als volwaardig navigatiemiddel voor de commerciële
scheepvaart nam een steeds grotere vlucht.
Radiobakens die de nauticus in breder verband voor het
eerst liet kennismaken met de mogelijkheden van radionavigatie, rezen overal langs de kust op, meestal op vuurtorens,
vuurschepen of markante landpunten die ook voor de zichtnavigatie werden gebruikt. Radio werd via de richtingzoeker
een verlengstuk van de kijker. Men kon ermee over de hori
zon kijken; een welkome aanvulling voor de astronomische
plaatsbepaling.
De verplichte invoering van radio aan boord van alle sche
pen die meer dan 50 passagiers aan boord hadden, als uit
vloeisel van de ramp met de ‘Titanic’, werd in 1929 door een
nieuw Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Men
senlevens op Zee (SOLAS 1929) bevestigd. Hierdoor werd
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eveneens de positie van de marconist/telegrafist bevestigd;
hij was verplicht aan boord, luisterde ten minste 8 uur per
dag uit naar nood-, spoed- en veiligheidsberichten, en zag
zijn taak buiten de luisteruren aangevuld door een autoalarmapparaat, reagerend op het alarmsein zoals wettelijk
aan het SOS vooraf hoort te gaan. Het alarmsein is een serie
van twaalf strepen van vier seconden lengte, waaruit de
alarmontvanger een aantal strepen kan selecteren om een bel
te laten overgaan. Andere stringente voorschriften op het ge
bied van aanroepen, te gebruiken frequenties etc., werden
eveneens internationaal verplicht gesteld.
Terwijl deze uitbouw van radiocommunicatie gestadig voort
ging maar werd vertraagd door een wereldwijde econo
mische crisis die met zich bracht dat vele schepen moesten
worden opgelegd en honderden telegrafisten op straat kwa
men te staan, ging de techniek haar eigen gang. De vooruit
gang in de radio - te vergelijken met de Grote Trek naar het
Wilde Westen - bestond uit steeds kortere golven en hogere
frequenties.
Toevallig ontdekte men dat zeer lange golven bruikbaar
waren voor de communicatie met onderwater varende
onderzeeboten; een feit waarvan ook de tegenwoordige
atoomonderzeeërs nog gebruik maken, tot onder het poolijs
toe. Bedoeld worden frequenties van 10-20 kHz, en ook hier
dringt de vergelijking met het kompas zich op; een kompas
blijft het immers onder water ook gewoon doen.
Soortgelijke frequenties - van 30 tot 150 kHz - werden intus
sen in de vorm van echoloden in toenemende mate aan
boord toegepast. De nauticus kreeg er een nieuw navigatie
middel van onschatbare waarde bij maar bleef het apparaat
hardnekkig ‘echolood’ noemen, naar het overbodig gewor
den handlood.

Asdie, ook wel
onderwaterradar genoemd,
een echolood dat een
horizontaal vlak aftast naar
wat zich onder water bevindt
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Het principe om een geluidsgolf naar de bodem te zenden,
deze aan boord terug te ontvangen en de afgelegde weg op
een tijdregistratieapparaat weer te geven ter bepaling van de
diepte onder het schip, begon met het hamer-echolood maar
evolueerde al snel naar het in trilling brengen van kristallen
of pakketten lamellen.
De techniek ontwierp steeds gevoeliger bodem-elementen, al
dan niet op of door de bodem van het schip gemonteerd en
het in kaart brengen van wat zich onder water bevond begon
dramatische resultaten af te werpen.
In die tijd namen de Engelsen al proeven met ASDICS
(Allied Submarine Detection Investigation Committee Sys
tems) ter opsporing van onderzeeboten die onder water voe
ren en daarbij werden gevoelige bodemelementen gebruikt
die horizontale bundels uitzonden.
De term ‘onderwaterradar’ zou later ontstaan, maar het
echoloodprincipe ligt zeer zeker ten grondslag aan ASDICS,
RADAR en SONAR. De moeilijkheid was echter om de rond
om het schip beschikbare en ontvangen informatie op de
juiste wijze te presenteren.
Het was niet onlogisch dat men daarbij teruggreep naar de
kathodestraalbuis of Braunse buis, genoemd naar de Duitser
C. F. Braun die het principe in 1897 toepaste. Men had ruime
ervaring op het gebied van het laten afbuigen van elektronenstralen op het beeldscherm van deze buizen opgedaan.
De term ‘tijdbasis’ voor het laten heen en weer flitsen van
een horizontale elektronenstraal over het scherm was ingeburgerd en het superponeren van ontvangen echo’s op deze
tijdbasis teneinde tijd en afstand tot het ‘doel’ te kunnen me
ten, was een kwestie van techniek. Ook de Rus Paul Nipkov
(1860-1940) had met zijn schijf, die beeldelementen over een
draad kon laten overbrengen, een belangrijke bijdrage gele
verd aan de ontwikkeling die zou leiden tot het gebruik van
de Braunse buis voor radar en later televisie. De bouwele
menten om tot radar te komen lagen gereed. Het was een
kwestie van tijd en opnieuw zou de politieke toestand voor
een stroomversnelling zorgen: de opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland en Italië.
Toen de verontruste Engelsen omstreeks 1935 het onderzoek
naar een ‘dodelijke straal’ niet met succes bekroond wisten,
ontdekte men dat een overkomend vliegtuig een radioverbin
ding (tijdelijk) kon verstoren doordat er reflecties optraden.
Met dit gegeven ging men aan de slag.
Omstreeks die tijd hadden de Fransen al een zogenaamde
‘ijsdetector’ op de Normandie geplaatst en de Duitsers spra
ken over ‘Seetakt’ als ze een elementaire radar bedoelden.
Ook de Amerikanen lieten zich niet onbetuigd; ze hadden
het prototype van een vliegtuigontdekkingsradar klaar, maar
de in het nauw gedreven Engelsen zouden het gaan winnen.
De oorzaak daarvan was niet zo ver te zoeken. In 1933 waren
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de nazi’s in Duitsland aan de macht gekomen en zetten tegen
de afspraken van Versailles in series onderzeeboten op sta
pel.
Toen Churchill in 1938 geheime projecten die met radar te
doen hadden bezocht, merkte hij op: ‘Stel dat we al in 1914
middelen hadden gehad die door de mist konden kijken! De
Duitse aanvallen met kruisers op Scarborough en Hartlepool
zouden dan nooit zijn gelukt. Het vinden van bereik en rich
ting door middel van radio behoeft prioriteit!’
De Britten hadden nog een belangrijk radiodetectiemiddel
ontwikkeld en geplaatst: richtingzoekers voor kortegolven
die redelijk accuraat waren en zelfs bij ontvangst van zoge
naamde ‘skvwaves’ nog bleken te voldoen. Dit is een gegeven
gen met scepsis zal worden ontvangen, maar in pre-radardagen zou ‘hf-dT, kortegolfrichtingzoeken, in de duikbootoorlog van doorslaggevende betekenis blijken.
Het woord was echter aan Radio Detection And Ranging,
ontdekken en vaststellen van de afstand door middel van
radio, RADAR.
Weinig bekend is dat de Nederlander Hulsmeyer al in 1904
met goede ideeën over radar rondliep. Zelfs Hertz en Marconi hadden de sterke overeenkomsten tussen optiek en
radio al ontdekt en beschreven. Prof. jhr. dr. ir. Carl von
Weiler vluchtte in 1940 met het prototype van een complete
radarinstallatie naar Engeland.
Radar, zo stelt de ITU in een publikatie, kwam voort uit
Engelands behoefte zich te verdedigen; een conclusie die
aantoont waarom de Britten in 1939 al voor ruim tien miljard
pond sterling voor radar-ontwikkelingen hadden uitgegeven,
maar negeert dat andere landen waaronder Duitsland goed
op weg waren. De door de Engelsen langs de kust neergezet
te radartorens konden vliegtuigen op afstanden van 160 km
en hoogten van 3000 m ontdekken, maar men kampte aan131

vankelijk met gaten in dit verdedigings- en ontdekkingssysteem doordat de radars gescheiden bundels of ‘lobben’ uit
zonden.
De Amerikanen waren verder met SONAR, Sound Navigation And Ranging, navigatie en afstandbepaling door middel
van geluidsgolven.
De eerdergenoemde economische crisis in aanmerking ne
mende, bleef de koopvaardij sterk achter. De meeste rede
rijen vochten voor hun bestaan en konden niet verder gaan
dan de voorschriften vergden.
Militaire toepassingen gaven de toon aan; aan boord van
marinevaartuigen gebruikte men vele soorten radiocommunicatieapparatuur voor velerlei doeleinden, zoals kortegolf/
lange afstand, ultrakortegolf/korte afstand, hetgeen werd
weerspiegeld door de radiokamer aan boord van deze sche
pen. Aanzien en betekenis van radio stegen naar verhouding
en instrumentatie begon bepaalde taken van de menselijke
zintuigen over te nemen.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was de geallieer
de koopvaardijvloot merendeels slecht uitgerust; er waren
geen kanons en de radio-apparatuur liep jaren achter op de
‘state of the art’, de technische mogelijkheden.
Intussen werd de Duitse Bocht beschermd door een keten
‘Freya’ radarstations met een bereik tot 50 mijl. De Engelsen
bezaten twee schepen met een type 79-radar, maar radargebruik was beperkt tot het doorgeven van luchtwaarnemin
gen.
De antennes of scanners werden met de hand rondgedraaid;
bij het ontdekken van een doel stopte men en mat op de tijdbasis van een beeldbuis de afstand die met een ‘pip’ werd ge
presenteerd. Het plotten van doelen geschiedde met de hand
waardoor snelle doelen met vertraging konden worden ge
volgd.
In de onderzeebootoorlog opereerden de U-boten vaak met
zogenaamde ‘wolfpacks’ die door Duitse kortegolfstations
werden gedirigeerd nadat radioberichten van of over kon
vooien werden onderschept. ASDICS en niet radar was ver
antwoordelijk voor de vernietiging van onderzeeboten.
Alle radars van die tijd werkten op een frequentie van om
streeks 30 Mhz. Zender/ontvangers die op radartorens aan
de Engelse kust opgesteld stonden, zonden sterke gerichte
pulsen van hoog vermogen maar korte tijdsduur uit, welke na
terugkaatsing op een tijdbasis werden gezet. Het zoeken was
naar hogere frequenties en grotere vermogens om grotere af
standen en een betere definitie te krijgen. Het waren de
Engelsen Randall en Toot van de Universiteit van Birmingham die in een samenspel van experimenteren en zuiver
mathematisch denken het grote wonder ontdekten dat radar
haar universele kans zou geven: het magnetron, of de trilhol
te.
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Een trilholte is een uitsparing in een brok metaal in de vorm
van het Ohmteken (Omega) en het magnetron bezit er een
aantal. Onder invloed van een transversaal gericht magne
tisch veld worden de elektronen die afkomstig zijn van een
midden in het magnetron geplaatste kathode spiraalvormig
afgebogen. Het ‘zuigend’ effect van de langs de trilholten be
wegende elektronen bewerkstelligt een natuurlijke trilling
die via een golfpijp in de radarscanner terechtkomt. De tril
holte is uiteindelijk verantwoordelijk voor de hoge frequen
tie; het magnetisme voor het ontstaan van die trilling. Zonder
magnetisme geen magnetron, zonder magnetron geen radar.
De opgewekte frequentie vertegenwoordigt bij de 3 cm radar
lOOOMHzof 1 GHz.
Het magnetron zou de doorslag geven in de duikboot- en
radaroorlog die aan de gang waren. De ontdekking ervan was
een van de best bewaarde geheimen van de oorlog. Zelfs
periscopen of Schnorkels van Duitse U-boten wist men er
mee op te sporen.
Churchill zei later bij de herdenking van de Spitfirepiloten
die tijdens de slag om Engeland de spits hadden moeten afbij
ten: ‘Nog nooit hadden zovelen zo veel te danken aan zo wei
nigen.’ Ditzelfde geldt voor de duizenden die dank zij de ont
dekking van Randall en Toot en hun medewerkers de onge
nadige zee-oorlog konden overleven omdat ze beter waren
uitgerust. Het magnetron hielp de geallieerden aan de over
winning in de zeeoorlog.
Mei 1941 had bijna elk groot Brits oorlogsschip radar aan
boord. De Bismarck daarentegen wordt verondersteld de
Britse Hood met geleid radarvuur te hebben vernietigd, ter
wijl de Britse commandant - bang voor het nieuwe middel radarstilte oplegde en daardoor de vijand niet ontdekte.
Terwijl de Duitse schepen op grote schaal VHF (100 MHz)
radiotelefoonverbindingen gingen gebruiken, bezocht een
Britse missie de Verenigde Staten met het prototype van een
magnetron als een schat van ongekende waarde bij zich; een
missie die men beschouwt als de belangrijkste van de oorlog.
Eind 1941 hadden de Amerikanen het PPI-principe (plan
position indicator, het plotten van doelen op een beeldbuis)
onder de knie, daarbij de stoot gevend tot de ontwikkeling
van het kijken op afstand, de televisie. Die ontwikkeling
moest echter wachten tot na VJ-day.
Aan de andere kant van de aardbol bezaten de Japanners
geen radarsystemen. Radiostilte was hun grootste wapen bij
de overval op Pearl Harbour die op 7 december 1941 onver
wacht plaatsvond en de Amerikaanse aanwezigheid in de
Pacific tijdelijk uitschakelde.
De Amerikanen hadden echter intussen het voordeel van de
Britse ontwikkelingen en ervaringen; ze hadden het magne
tron, een gegeven dat te vergelijken is met de kennis inzake
de atoomsplitsing en de atoombom.
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Vrijwel alle zeeslagen in de Stille Oceaan werden begeleid
door het gebruik van radar voor de vuurgeleiding, maar on
bekendheid met het medium en zijn mogelijkheden resul
teerde in een niet optimaal gebruik tegenover de van dit mid
del verstoken Japanners.
Na de gevechten in de Koraalzee, de slag bij Midway en de
Solomon Eilanden kwamen de gevechten bij Guadalcanal,
waar gebruik van radar voor ontdekking en vuurgeleiding de
doorslag gaf.
Toen de Amerikanen zich in de oorlog begaven veranderde
ook het toneel op de Atlantische Oceaan, waar de U-boten
die aan de oppervlakte 12 mijl konden lopen maar onder wa
ter 2 tot 3 mijl, eerst niet in de gaten hadden dat radar tegen
Modern radarsysteem
ze werd gebruikt. Mei 1942 stelden ze dit pas vast, maar in
Databridge voor een
die tijd moest de Britse Admiraliteit toegeven dat de U-boten
pijpenlegger. Zichtbaar is de
ingang bij Sullum Voe op de vlak bij hun doel waren: het uitschakelen van de geallieerde
transporten over zee.
Shetland Eilanden met
Maar al een maand later was het beeld totaal veranderd en
elektronisch getekend de
‘right of way’ waarin de pijp moest admiraal Dönitz zijn wolvenhorden uit de Atlantische
Oceaan terugtrekken om die met betere apparatuur tegen
moet komen, de positie van
radar-ontdekking uit te rusten.
de barge en de ankers als
driehoeken
De reden dat de U-boten het moesten opgeven was het feit
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Radarmast van de tweede
Willem Barentsz in 1958:3
en 10 cm en VHF

dat ze door met radar uitgeruste vliegtuigen werden ontdekt
waardoor ze niet meer aan de oppervlakte konden komen
zonder met dieptebommen te worden bestookt.
Het was RADAR, bijgestaan door ASDICS, dat de onderzeebootoorlog besliste, ondanks het feit dat de Duitsers nog
een ontvanger ontwikkelden die weergaf of radar tegen hen
werd gebruikt. Nog even werden de geallieerde verliezen
hierdoor vergroot, maar hun technische superioriteit bleek
groter.
Door radar gericht vuur zou na 1942-43 de strijd op zee gaan
bepalen. Eind 1943 waren alle opsporingsvliegtuigen ermee
uitgerust. Overvliegende ‘vliegende forten’ en Lancasters,
strooiden op hun weg naar doelen in Duitsland duizenden
stroken zilverpapier uit om de Duitse radar te verstoren door
een beeld op te wekken dat overeenkwam met een regenbui,
zodat de vliegtuigen niet konden worden opgespoord. Een
teken dat de Engelsen en Amerikanen de radarkennis van de
Duitsers niet onderschatten. De Duitsers hadden namelijk in
de gaten dat het Potsdammer Meer op de bombardementsvluchten naar Berlijn als een baken diende, omdat het als een
zwarte vlek op de Engelse radarschermen verscheen. Ze
gingen zelfs zover dat meer vol met bootjes voorzien van

radarreflectoren te leggen. Wat de Engelsen deden was in
Berlijn bekend nadat bij Rotterdam een Engelse bommen
werper was neergekomen, waardoor het zogenoemde ‘Rot
terdam Gerat’ in hun handen viel en binnen een half jaar
werd gecopieerd. Toen was het echter te laat; de oorlog was
voor hen een verloren zaak.
Het was een lange weg geweest. Een weg die begon met de
ontdekking van de Duitse raider Blumenthal door een oplet
tende Engelse telegrafist toen de overigens perfect Engels
sprekende Duitser per vergissing de O Umlaut (----- .) seinde
in plaats van de normale O (------ ). Een weg die eindigde met
radaropsporing en door elektronen geleid vuur, dank zij de
magie van het magnetron.
Japanners en Duitsers hadden het magnetron niet, evenmin
als de atoombom. Kennis is macht. Toen de Duitsers versla
gen waren, weken de Japanners eilandjespringend gedwon
gen achteruit, richting moederland.
Radar onderschepte de aanvalsgolven van zelfmoord- of
kamikaze-vliegtuigen, zoals het middel ook V-l raketten had
opgespoord, hoewel die niet allemaal konden worden vernie
tigd.
De slotfase van de radar-oorlog.
Hertz’ Heimat lag in puin, maar er was een nachtmerrie
voorbijgegaan. De goede droom van Hertz was werkelijkheid
geworden: radar veranderde de nacht in de dag en nevel in
helderheid. De macht van elektronen en elektromagnetische
golven was zichtbaarder dan ooit.
Radar zou de wereld van de navigatie ingrijpend veranderen.
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17. Vissen met elektronen

In de jaren twintig ging men in principe nog op dezelfde wijze
vissen als eeuwen daarvoor: de haven verlaten en op goed ge
luk de Breeveertien op.
Radiostation van een Britse Wel had de zeevisserij intussen een stoomkar gekregen en
deepsea-trawler in 1922, met diende het zeiltje aan de achtermast alleen nog tegen het slin
geren, maar de visser moest zelf kunnen ruiken waar de vis of
II B richtingzoeker,
zijn schip zich bevond; in principe had hij alleen een kompas
telefoniezender, dubbele
en een handlood tot zijn beschikking.
kristalontvanger en toonmagnifier
De verhalen dat een goede schipper aan de kleur of aan de
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smaak van aan het lood klevend zand kon zien waar hij zich
ergens op de Noordzee bevond, zijn niet helemaal uit de
lucht gegrepen.
De schipper had niet veel meer dan zijn overerfd vakman
schap, verkregen tijdens uitputtende reizen met vader of
broers. De situatie op navigatie- en communicatiegebied was
tot aan de komst van de radio omstreeks 1920 te vergelijken
met de situatie op de grote vaart en kustvaart in 1900.
De loggers en kotters uit Scheveningen, Vlaardingen, Urk,
Zoutkamp, Den Oever of die van Goeree waren bemand met
calvinistisch en hardwerkend volk.
Zondags in de kerken bad men niet voor niets om behouden
vaart en thuiskomst, want de beroepsvisserij op zee is een
hard en eenzaam middel van bestaan.
Men had niet veel behoefte visserijschepen uit te rusten met
een luxe als radio. Trouwens, waar haalde men de stroom en
het bedienend personeel vandaan?
Men moet zich echter in de mentaliteit van de visser niet ver
gissen. Een beroepsvisser is van nature trots op de behaalde
besomming en daardoor geneigd een voertje te leggen als
hem dat een betere vangst kan garanderen.
Wellicht werd daarom omstreeks 1923 al een volledig tele
graafstation op een logger geplaatst, maar het werd geen suc
ces. Wie aan boord van een visserman is zal - zelfs al is hij de
dominee - tijdens het binnenhalen van de vangst de handen
uit de mouwen moeten steken en aan speciale vonketrekkers
was dan ook geen behoefte. Het wachten was op de telefo
nie.
Omstreeks 1932 verschenen de eerste hamer-echoloden aan
boord. Een door een elektromagnetische spoel aangetrokken
stuk weekijzer liet men als een heiblok op de scheepshuid
vallen.
Dit veroorzaakte een geluidsgolf die door de zeebodem werd
weerkaatst, door een microfoon werd opgevangen en daarna
op een tijdmeetapparaat werd uitgezet.
De eerste montage van een dergelijk hamer-echolood in de
Scheveningse haven resulteerde in het verschrikt van boord
lopen van de bemanning die niet op de hoogte was gesteld en
een gat in de bodem vreesde. Het geluid was in de hele haven
te horen en trok veel belangstelling, maar wat de vissen ervan
dachten is onbekend.
April 1932 opende Radio Holland, kennelijk overtuigd van
de komende opmars van elektronica aan boord, een depot in
IJmuiden. Al omstreeks 1934 verschenen de eerste telefoniezenders aan boord van Nederlandse visserijschepen. Het
Haagse Dagblad meldt op 24 juli 1935 dat fchaar redactie
rechtstreeks met de Gloria op zee had gesproken’.
Ook het kuststation Scheveningen Radio paste zich aan en
de ‘visserijband’ begon haar drukke, overbezette leven te lei
den, vooral toen tegen 1939 praktisch de hele vloot met tele138

fonie was uitgerust. De richtingzoeker werd sinds 1937 op be
perkte schaal op de visserij toegepast.
Toen de oorlog onverwacht uitbrak, gingen een paar hon
derd Scheveningers, Urkers, Vlaardingers en Goereeënaars
met beperkte uitrusting de strijd in. Veel schepen en beman
ningen wisten de overkant te bereiken, waar ze als hulpschepen voor de kustwacht of mijnenvegers dienst gingen
doen.
Na de bevrijding moest wat er van de vissersvloot over was of
kon worden teruggevonden in orde gebracht worden. Onder
gedoken apparatuur werd opgeknapt; toestellen en buizen
met opdruk ‘Kriegsmarine’, aangevuld met surplus uit de
dump van de geallieerden, werden aan boord geplaatst.
In 1948 verscheen het DECCA-plaatsbepalingssysteem aan
boord van visserijschepen als middel om de met behulp van
het echolood opgespoorde visscholen te kunnen positioneren
of terugvinden. Evenals met de telefonie het geval was ge
weest, liep de visserij opnieuw voor op de grote en kustvaart.
Inmiddels begon de motor de stoomvoortstuwing te vervan
gen, maar de laatste Vlaardingse ‘stoomfiets’ verdween pas in
1964 van de Noordzee. Door deze motoraandrijving kreeg de
asdynamo echter een kans waardoor de voor de radioappa
ratuur noodzakelijke batterijen aan boord konden worden
geladen. Vóór die tijd moesten bij elke binnenkomst de zwa
re, 200 ampère-uur batterijen worden vervangen.
Intussen had de richtingzoeker ook een vaste plaats aan
boord verworven maar niet in eerste instantie ten behoeve
van de plaatsbepaling; men wist er concentraties schepen
mee te peilen die kennelijk op een goed stekkie zaten. Dit
was de eerste vorm van strategisch vissen met elektronica,
waarbij speciaal het echolood een belangrijke rol zou gaan
spelen.
Na 1947 werden de vonker-echoloden - zo genoemd omdat
ze een neonflits op de plaats van de echo te zien gaven gaandeweg door betere en gevoeligere apparatuur vervan
gen. Sommige schippers begonnen te klagen over de vreem
de echo’s of storingen die ze tussen kiel en bodem zagen ver
schijnen. Men was al gewend vreemde voorwerpen uit de bo
dem te zien steken; wrakken die men leerde vermijden door
ze op de DECCA-kaarten aan te geven om er de volgende
maal niet met de netten overheen te varen.
De beste technici bogen zich het hoofd over de witte ruis of
echo’s op de stroken papier en vonden allerlei vernuftige
schakelingen uit om de verschijnselen te onderdrukken,
maar ze bleven in dezelfde patronen en vormen terugkeren.
De schippers bespraken de zaak met elkaar en kwamen tot
de conclusie hun netten bij een cluster echo’s uit te werpen,
waarbij ze veel vis vingen. Die echo’s betekenden VIS. Het
elektronisch vissen was uitgevonden.
De schippers, niet de technici, ontdekten dat voorwerpen,
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Principes van de netsonde die
de diepte van het net op het
echolood aangeeft

kleiner dan de toegepaste golflengte, als echo’s op het papier
verschenen. Eén enkele vis van minder dan 30 centimeter
lang kan al een duidelijke echo geven; laat staan een school
vis of een paal haring.
Opnieuw waren het de amateurs die de technici een enorme
stimulans gaven, precies zoals het geval was bij het praktisch
leren gebruiken van het magnetisme en korte radiogolven.
Het ultrasonore echolood, speciaal ontworpen voor de visopsporing, nam een enorme vlucht. De vissers leerden uitste
kend met de nieuwe apparatuur werken. Ze noemden het
geen echolood meer, maar vislood. Uit vormen, vlekken, lijn
tjes en schaduwen op het papier leerden ze soorten en hoe
veelheden vis onderkennen. Het dieptelood werd volledig
ondergeschikt aan het vislood. Vissers zijn knappe mensen;
zij hebben een gescherpt jachtinstinct dat velen hebben ver
loren. Onderschat vissers nooit. Visopsporing beleefde een
korte maar hevige periode toen Nederland in de jaren vijftig
noodgedwongen ter walvisvangst ging. Thans geldt dit niet
meer.
De vele vangschepen of‘catchers’ die samen met de moeder
schepen Willem Barentsz 1 en 2 door de Nederlandse rege
ring middels Vinke & Co Amsterdam naar Antarctica wer
den gezonden, teneinde in de vetbehoeften van het Neder
landse volk te kunnen voorzien, bezaten visopsporingsapparatuur in de vorm van SONAR. Bovendien was apparatuur
aan boord waarmee de walvissen door middel van hinderlijke
geluidspulsen een bepaalde richting uitgedreven konden
worden. Dit intermezzo was echter snel voorbij, in tegenstel
ling tot de zeventiende eeuw bleek de walvisvaart voor de
Nederlanders niet aantrekkelijk meer; de vissers bleven lie
ver dichter bij huis.
Gaandeweg werden de ontvangen echobeelden door middel
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van gecompliceerder elektronische schakelingen gedifferen
tieerd, gedetermineerd, op een beeldbuis uitvergroot of uit
eengerafeld en vergeleken met voorgaande waarnemingen.
De ervaring van de schippers accumuleerde zich. Wijzend op
de stroken echoloodpapier, wisten ze waarover ze spraken.
De schippers werden vaklui in elektronisch vissen.
Intussen ontwikkelde de industrie de zogenaamde ‘visloep’
waarmee men de vis elektronisch onder de loep kon nemen
en een soort röntgenfoto verkreeg van hetgeen zich tussen
scheeps- en zeebodem afspeelde en voortbewoog.
Men ontdekte het verschil tussen echoloden voor bodempenetratie, zoals gebruikt voor het opsporen van verzonken
wrakken en voor seismologisch onderzoek ten behoeve van
de olie- of gasopsporing, of die specifiek voor vis- of diepteregistratie. Men leerde werken met verschillende frequen
ties, elk met eigen specifieke voor- en nadelen en ontwikkel141

de nieuwe pakketten transducers die de oude bodemelementen zouden vervangen. Men leerde de reflecterende eigen
schappen van bepaalde zout- en temperatuurlagen kennen
die soms dunne echolijnen op het papier tekenden. Men ont
dekte vreemde watertunnels in zee, waarlangs het uitgezon
den geluid zich duizenden kilometers kon voortplanten tot
waar het zoetere rivierwater of het warmere koelwater van
een elektrische centrale een barrière opwierp. Op het vlak
van ASDICS en SONAR ontdekte men dat onderzeeboten
zich tussen die lagen konden verbergen, onopspoorbaar voor
hun tegenstander en soms hoorde men met hydrofoons niet
thuis te brengen geluiden zoals het schreeuwen van een baby,
alsof het verzonken Atlantis toch onderwater voortbestond.
Evenals in lucht, bleken er in zeewater ook geluidsbarrières
te bestaan, zij het van andere aard. De visser leerde ze onder
scheiden en bemerkte dat bepaalde soorten vis zich tussen
wrakken en stenen leerden verbergen, net als de onderzee
boten tussen de zout- en temperatuurlagen. Jagen en gejaagd
worden.
Op het vlak van de communicatie kwamen er gecompliceer
de midden- en kortegolfzenders/ontvangers aan boord om
dat de schepen vaak langere reizen ondernamen dan vroeger
het geval was geweest. Toch bleef de visserijband de hoofd
rol spelen.
Al in 1957 deed radar schoorvoetend zijn intrede bij de Ne
derlandse visserij en bleek binnen zeer korte tijd een waarde
volle aanwinst bij de navigatie, het afstand houden tijdens het
spanvissen en het bepalen van de positie van andere schepen,
zoals bij ‘HKS de Hoop’ als er een medisch of technisch kar
wei moest worden geklaard en niet te vergeten de geestelijke
verzorging. In de jaren zestig werden praktisch alle visserijschepen van radar voorzien en in de jaren zeventig kwam
daar een tweede set bij. Ook de hele kottervloot ging geleide
lijk overstag.
Een nieuw technisch aas verscheen omstreeks 1965, toen de
zogenoemde netsonde geïntroduceerd werd. Dit is in prin
cipe een bodemelement van een echolood maar dan via een
lange kabel in de pees van het net gehangen. Hiermee is het
mogelijk de diepte van het net te registreren op het scheepsecholood. Door harder of zachter te varen kon de schipper
het net ophalen of laten zakken, tot de opening van het net
zich precies voor de school vis bevond. De vis kon dan als het
ware worden opgeschept.
Het toevoegen van een thermosonde die behalve de diepte
ook de temperatuur van het zeewater ter plaatse naar de
schipper kon doorseinen, bleek van groot belang omdat men
inmiddels had ontdekt dat de verschillende soorten vis zich
het liefst in een bepaalde temperatuurlaag ophouden. Voor
beelden: voorkeurstemperatuur voor zalm 5-8°C., makreel
12-16°C.
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Brug van een modern
vissersvaartuig

De beroepsvisser op de Noordzee kan in principe de volgen
de procedure toepassen:
a. met het echolood tijdens de vaart vis opsporen;
b. de plaats markeren met Decca;
c. de netten uitzetten;
d. terugkeren naar de Deccapositie;
e. met de motor de diepte van het net regelen.
De snelheid van het schip kan op een modern visserijvaartuig
door middel van een digitaal elektronisch log nauwkeurig
worden afgelezen, hetgeen van groot belang is voor de bepa
ling van de hoogte van de netopening.
Gelijke tred hiermee hield de invoering van de automatische
stuurinrichting op elektronisch-elektrische of elektronischhydraulische basis, gekoppeld aan een gyrokompas.
Omstreeks 1967 verscheen eveneens de in visserijkringen be
roemd geworden ‘spoetnik’, of wel de marifoon aan boord.
Dit communicatiemiddel voor het korte bereik bleek van
overwegende waarde voor onderlinge communicatie tussen
de schepen en verminderde bovendien de overbelasting op
de visserijband. 100% invoering van marifoon op dezelfde
basis als in hoofdstuk 20 over de Rijnvaart beschreven, is
thans een feit. De visser wil zijn spoetnik niet meer missen.
Een goede intercom of loudhailer-installatie bleek voor intrascheeps-communicatie eveneens noodzakelijk, terwijl
draagbare of zelfloskomende reddingboot- of vlotapparatuur
een verdere aanvulling betekende. Een centraal-antennesys-

teem (CAS) voor de muziek is eveneens op grotere schepen
standaarduitrusting.
Ook het visserij-onderzoek verkreeg door het toepassen van
speciale echoloden een nieuwe dimensie, gekoppeld aan
hydrografisch onderzoek dat de vormen van de bodem en de
invloed daarop van het tij exacter begon aan te geven.
Een modern vissersvaartuig heeft een arsenaal elektronica
aan boord, waardoor de vis weinig gelegenheid krijgt te ont
snappen en men zegt dat als gevolg daarvan overbevissing is
ontstaan.
Apparatuur als SONAR heeft echter weinig of geen vaste
voet op de Nederlandse visserij verkregen, deels door tech
nische moeilijkheden, deels omdat een dergelijke manier van
vissen niet praktisch is. Er is namelijk een grens aan de op
namecapaciteit van schip en bemanning; meer apparatuur
betekent een grotere investering en meer bekendheid met
techniek en bediening.
De moderne visser heeft op de brug van zijn schip een heel
zware taak. Hij is de manager van een drijvende fabriek die
stampt, rolt en trilt. Om hem heen zijn niet alleen de ver
trouwde geluiden van wind, golven en meeuwen in het kiel
zog, maar ook die van machine en het ontvangerpark, gyro,
autopiloot en radar.
Hij luistert op ten minste drie frequenties (2182 kHz midden
golf telefonie noodgolf, en twee marifoonfrequenties) uit, be
dient echolood, stuurmachine, winches en radar, kijkt op de
Decca, navigeert zijn schip, controleert de diepte van het net
en ziet op de klok van zijn elektronisch log welke snelheid
het schip vaart.
In het kielzog van Marconi is de visserij ver gegaan, té ver
zeggen sommigen. De vissers zelf niet en zij lopen niet ach
ter. Zij hebben vaak veel meer apparatuur aan boord dan op
een supertanker staat. Hun uithoudings- en aanpassingsver
mogen is gebleken enorm te zijn. Zij hebben er vertrouwen
in.
Op gezette tijden kan men op de visserijband hun EU (enkelzijdige uitzending) aan moeders horen. ‘Hier de Twee Ge
broeders. Alles wél aan boord! En de groeten aan de kinders!’
Moeder thuis, op de visserijband luisterend, ’s avonds op de
afgesproken tijd, weet het: een visser is in Gods hand, maar
goddank is er radio. Een beter compliment kan men de radio
niet geven.
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18.

Radio, lof der sleepvaart

Deze variant op Erasmus kan twee betekenissen hebben, na
Z - 'i melijk
lof voor loftuiting, of LOF voor Lloyds Open Form en
o

Radiotelegrafist Goudappel
in 1929 aan boord van de
‘Witte Zee'. De
hoornluidspreker had hij
zelfgekocht. . .

beide zijn van toepassing.
Lof voor radio, want over de gewaardeerde functie van de
draadloze als oog en oor van de sleepboot heeft nooit de ge
ringste twijfel bestaan en zonder radio geen LOF-contract,
oftewel bergen of binnenslepen op basis van ‘no cure no pay’,
de standaardovereenkomst van de Internationale Salvage
Union. In principe komt LOF hierop neer: als ik je niet berg
of binnenbreng, wordt er niet afgerekend; een gevleugeld
woord waaraan de radio het zijne heeft bijgedragen.
Het aantal malen dat LOF via de draadloze werd aangebo
den, geaccepteerd of afgewezen sinds in 1912 de zegetocht
van de radio aan boord van de ‘Roode Zee’ begon, is niet te
tellen. Het aantal schepen en mensen dat hierdoor werd ge
red is eveneens zeer groot.
Radio was en is het aangewezen middel om een op station
liggende sleepboot attent te maken op een mogelijk jop maar
ook om een in moeilijkheden verkerend vaartuig bekend te
maken met het feit dat er hulp komt opdagen; een uiterst
comfortabele gedachte in tijd van nood. Als er niemand meer
uitvaart, is er altijd wel een sleepboot die storm en nacht trot
seert om bij een jop te komen.
Sleepboten, de wegenwacht en de waakhonden van de
oceanen, gedirigeerd door radio en radar. Bovendien is het
oude middel van de radiorichtingzoeker tot op de dag van
vandaag voor een sleepboot van groot belang gebleven, om
dat het mogelijk is een jop te peilen als deze nog buiten
radarbereik is.
De veiligheidsfunctie van de radio, ingesteld via internatio
nale verdragen, is bij de sleepvaart op natuurlijke wijze tot
uiting gekomen.
Toch waren de problemen met het uitrusten van de betrek
kelijk kleine en laag op het water liggende sleepboten niet
gering. Allereerst was er lijfelijk weinig ruimte voor de mar
conist en diens apparatuur en ten tweede kon men het aantal
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meterampères (antennehoogte maal antennestroom; een
maal voor het bereik van de radio) bijna niet groter maken.
Ook hier, zoals bij de KPM in Indië, kon men de problemen
alleen oplossen door de masten speciaal ten behoeve van de
radio te verlengen en ingewikkelde kooiantennes met meer
draden parallel ertussen te hangen.
Radiohut en slaaphut waren aanvankelijk gecombineerd,
waarbij ook de weerstanden voor het laden van de accu’s in
de hut hingen; geen sinecure in de tropen. Op sommige
sleepboten moest de telegrafist eerst een luikje in het beschot
weghalen, als hij te kooi ging en de benen nog wilde uitstrek
ken. De plaatsing van de radiohut/accommodatie op het bo
vendek en vlak naast of in de schoorsteen maakte het hitteprobleem er niet eenvoudiger op, terwijl het halen, schudden
en paaltjes pikken van het schip vaak acrobatische toeren
vereiste als men een telegram moest verzenden of het morse
moest opschrijven.
Niettegenstaande dit was de marconist snel ingeburgerd en
menigeen die min of meer toevallig de eerste reis bij de sleepvaart maakte, kwam er zijn leven lang niet meer vandaan,
gefascineerd als hij was door het harde maar boeiende be
drijf, de spanning bij het joppen maken, de waardering voor
zijn zintuiglijke functie en niet te vergeten het joppengeld.
Niettegenstaande Jan de Hartog die in zijn voortreffelijke
boek Hollands Glorie de telegrafist een minder goede rol
toebedeelde, begon en eindigde praktisch elke berging of
redding in en rondom de radiohut, waar de activiteiten zich
in tijden van spanning concentreerden en waar de hele be
manning van kok tot kapitein en van matroos tot meester be
richten vandaan haalden; berichten die beslisten over leven
en dood, jop of flop.
De aard van het sleep- en bergingsbedrijf vraagt om com
municatie, getuige het bestaan van een 24-uurs luisterdienst
zowel bij Smit Internationale als bij Wijsmuller, in Maassluis
en IJmuiden, waar met eigen (ex) radio-officieren op zoveel
mogelijk morse-, telefonie- en andere frequenties wordt uit
geluisterd om aan de weet te komen waar ter wereld even
tueel een jop gemaakt kan worden. Daarna is het zaak zo
snel mogelijk de eigen sleepboot te bereiken en naar het kar
wei te sturen zonder dat de concurrentie het bemerkt; een
kwestie van minuten en uren.
Een sterk feit voor de draadloze is dat sleepboten die door
hun geringe afmetingen (beneden 1600 ton) niet verplicht
met radio behoefden te zijn uitgerust, niet achterbleven. In
tegendeel; ze behoorden tot de eerste die het overwegende
nut van de richtingzoeker inzagen om schepen met averij te
kunnen localiseren, en reeds in 1922 kan men de modernere
Bellini Tosi-kruisramen tussen voormast en schoorsteen aan
treffen.
Ook op radiogebied hebben de sleepboten vaak op grote
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vaart en kustvaart voorgelopen, wel met de LOF in het voor
uitzicht, maar in de wetenschap dat menig schip en zeeman
konden worden gered. Sleepboten met radio hadden de ze
gen van Lloyds die door hun activiteiten miljarden aan uitkeringsgelden kon besparen.
Toch moest radio zich ook hier bewijzen.
In 1919 toen de ‘Roode Zee’ met een paar mailboten in het
kielzog van Punta Arenas in Argentinië naar Hamburg on
derweg was (het ging om een herstelbetaling aan Engeland;
de geschiedenis herhaalt zich) hoorde telegrafist Goudappel
in de Golf van Biskaje hoe men radiopeilingen aanvroeg.
Daar de sleep in slecht weer verdaagd was, werd scheepsraad
gehouden en besloten aan de kuststations Heissant en Lizard
zo’n peiling met radio aan te vragen, wat deze dan ook zou
voorstellen. Goudappel zette zijn sleutel vast en de kwart
kilowatt Marconi vaste vonkzender ging langdurig de lucht
in. Het resultaat was een radiopeiling die met argwaan in de
kaart gezet werd. Zelfs de kok kwam ernaar kijken en ver
dween hoofdschuddend naar de kombuis. Ze zaten ver bui
ten de gis en daarom werd er nog zo’n peiling aangevraagd
die aardig bij de eerste aansloot. Een wonderlijke zaak! Nog
wonderlijker was het dat de peilingen bleken te kloppen op
het moment dat het licht van de Lizard boven de horizon be
gon te slaan. Toen was de hele bemanning er opnieuw van
doordrongen dat radio aan boord een groot goed was en
groeide de ‘sparks’ opnieuw een paar centimeter.
Vanaf 1923 stationeerde L. Smit en Co sleepboten die met
radio waren uitgerust op station bij de Azoren, aan de ingang
van Het Kanaal en in Ierland. Om brandstof te sparen ging
op station de dynamo vaak af, met als gevolg dat berichten
via de wal aan boord arriveerden. Als de stoomfluit ging, ver
anderden de doodse stilte en inactiviteit plotseling in opge
wonden drukte en dook de bemanning overal vandaan op.
De telegraaf rinkelde, de uitgeporde meester vloog omlaag,
de stokers stookten de ketel op, de dynamo ging bij en zodra
het schip van de kant was, werd de radiohut meteen weer het
zenuwcentrum van het schip. Want wat was het voor een jop
en hoe ver zat-ie weg? Kon er LOF aangeboden worden, of
moest met radiostilte worden gevaren om concurrenten niet
bitwijs te maken?
Dat was en is radio voor de sleepvaart, al zijn de technieken
sterk veranderd en zijn de mensen van het eerste uur, de pio
niers, als de ‘Kaap Hoorn-vaarders’ onder de horizon van de
tijd verdwenen.
In feite is SOS zo synoniem geworden met sleepboothulp dat
men het sein zou kunnen vertalen met Stuur Ons Sleepboot,
hoewel internationaal gezien Save Our Souls het beter doet.
Een op een jop stomende sleepboot kan dat niet zonder mar
conist. Eertijds stond in café Jo van Gent aan de haven te
Maassluis, het stamcafé van de Maassluise sleepvaart, een
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Beide secties van het
Singaporedok in het
Suezkanaal. De verlengde
masten zijn duidelijk
zichtbaar

R echterbladzijde:
Radiohut aan boord
van de 'Roode Zee’,
ca. 1912

ploeg telegrafisten stand by, klaar om uit te varen. Men be
weert wel eens dat men voor extreme gevallen een kruiwagen
achter de hand had, maar de telegrafist kwam aan boord, hoe
dan ook, ook al was hij onvervoerbaar of in adamskostuum.
Joppievare necesse est.
Wie sleepvaart en radio zegt, behoeft niet ver weg te gaan;
dat was een Nederlandse aangelegenheid. Niet alleen over de
Schipper van de ‘Zwarte Zee’, Teun Vet, die model stond
voor het gelijknamige boek van Kees Borstlap, of Moerman
en Van Dorp die gestalte gaven aan Hollands Glorie zijn boe
ken te schrijven, maar over de telegrafisten van het eerste
uur, joppenvangers als Paal Pleyte, Van der Putten, Willem
Bouwmeester, Aelbrecht, Tuyt, Verkley, Tulling en Goudap
pel bijvoorbeeld. Willem de Geus, ex-telegrafist van Smit,
schreef zijn eigen boeken.
Een jongere generatie, onder wie Cor Greep, Bas Vogelaar
en Arie de Nijs, bleef jaar in jaar uit, sleep in sleep uit en jop
in jop uit de sleepvaart trouw. Ze zagen de boten groeien en
de technieken veranderen. Vonkzenders verdwenen; enkelzijbandtelefonie van groot vermogen en telex over radio
(TOR) kwamen ervoor in de plaats.
Nog jongere radio-officieren die de oude tijden zelf niet heb
ben gekend, monsterden aan. De erkenning van het beroep
aan boord, de kleine gemeenschap die sterk met elkaar mee
leefde en het jachtinstinct overwonnen angst en zeeziekte.
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Wanneer een nieuweling na een SOS op de sleutel moet om
een LOF aan te bieden aan het schip in nood, terwijl de
sleepboot volle kracht tegen de storm in het gat uit stuift,
gaat het bibberend en onwennig de ether in:
POWERFUL DUTCH TUG. . . PROCEEDING YOUR
POSITION. . .
Powerful! Wat dat betreft zijn de tijden weinig veranderd.
Een paar duizend kW-vermogen en een zender die een paar
honderd Watt in de lucht kan brengen, op weg naar het jop.
Het decor veranderde; er kwamen mammoettankers en snel
le containerschepen; de offshore vroeg om supplyschepen en
grotere sleepboten om booreilanden te verslepen. Telefonie
nam grote gebieden van het morse over, maar de geest van
de telegrafie bleef.
In het kat- en muisspel van schepen in nood en sleepboten
werd wederzijds niet altijd fairplay gespeeld; dat kan in dit
milieu van zwaar weer, zwaar werk en grote sommen gelds
ook niet worden verwacht.
De radiocommunicatie bracht zijn eigen mogelijkheden.
Concurrerende sleepboten die verbinding met het jop zoch
ten, werden soms de ether uitgeblazen doordat de tegenpartij
eenvoudig de seinsleutel op dezelfde frequentie vastzette en
zo het radioverkeer ‘jamde’.
Het behoorde eveneens tot de strategie in de ether om met
sterk verminderd vermogen uit te zenden, waardoor de te
genpartij dacht dat men veel verder van het jop vandaan zat.
Een andere methode was kunstmatige ‘fading’ op te roepen
door met de hoogspanning van de zender te manipuleren.
Het opgeven van verkeerde posities of eenvoudig te breken
coderingen, evenals het verzenden van afleidende berichten
naar de wal die verwarring moesten zaaien, behoorden even
eens tot de mogelijkheden. Het onder radiostilte naderbijsnellen en plotseling met stentorstem LOF aanbieden even
eens.
Daarentegen kon men de marconist van een in nood verke
rend schip dat verlaten moest worden, verzoeken de sein
sleutel vast te zetten zodat de sleepboot het jop kon blijven
peilen zolang de batterijen het uithielden.
Er zijn echter ook gevallen bekend waarin de kapitein van
een in nood verkerend schip het beter vond sleepboten in de
buurt te houden, zonder deze echter toestemming te geven
op LOF-voorwaarden vast te maken; een onhoudbare en on
duldbare situatie voor een sleepbootcrew.
De sleepvaart voedde haar eigen radio-officieren op en hield
hen in haar milieu vast. Bekend is het verhaal van twee Ne
derlandse sleepvaartmaatschappijen die elkaar het binnen
halen van een gloednieuw passagiersschip betwistten.
Terwijl de ene sleepboot LOF aanbood, wilde de ander het
voor een vaste som geld doen. De marconisten van beide
concurrerende sleepboten waren vader en zoon.
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TOR en weerkaartmachine
aan boord van de Smit London -1979

De zich tijdens de onderhandelingsfase op telefonie ontwik
kelende gesprekken schijnen, ondanks het feit dat beiden tij
dens het verkrijgen van het certificaat Telegrafist met hun
vingers in de lucht moesten zweren telegramgeheimen te be
waren en nooit onkuise taal via de ether te bezigen, toch niet
voor herhaling vatbaar te zijn.
Radio en sleepvaart vormen sinds 1912 een eenheid. De be
hoefte aan communicatie en goede bestekken heeft geresul
teerd in een bijkans algehele invoering van moderne syste
men als dubbele radar, vhf, satellietnavigatie en telex over
radio. De taak van de radio ten dienste van de hulpverlening
in nood komt hier het best tot zijn recht; juist op het gebied
waar de radio van oudsher de witte plekken op de kaart wist
op te vullen, toen de telegraaflijnen door middel van de
draadloze tot in zee door konden lopen.
Legio gevallen zijn bekend waarin radio de hoofdrol heeft
gespeeld bij het bevestigen van de hulpverlening.
Een opsomming daarvan heeft in het bestek van dit boek
weinig zin, maar een recent geval van de dienstbaarheid van
de TOR bij de speurtocht maar de vermiste München
spreekt boekdelen. Moderne elektronica ten dienste van de
scheepvaart, zoals opgetekend in De Sleeptros van L. Smit
Internationale.
‘Smit Rotterdam’ leidde zoekactie naar m.s. ‘München’

Op 12 december 1978 ontving de ‘Smit Rotterdam' ter hoogte
van de Azoren een telex van de luisterdienst met de mededeling
dat het Duitse containerschip ‘München’ een s.o.s. had uitge-
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zonden. In een zware storm oplopend tot windkracht 10 spoed
de de ‘Smit Rotterdam' zich onder commando van kapitein P.
de Nijs op weg naar de opgegeven positie. Óverkomende zeeën
beukten de ‘Smit Rotterdam' en veroorzaakten zelfs schade
aan een van de werkboten, maar de zeesleepboot vocht zich
door het water. Van zoekende vliegtuigen ontving ‘Smit Rot
terdam ’ slechts negatieve berichten. In het bewuste gebied was
geen ‘München’ aangetroffen en er werden geen noodsignalen
opgevangen.
De bemanning van de ‘Smit Rotterdam ’ realiseerde zich dat de
situatie zeer ernstig was. De radiohut fungeerde als communi
catie- en crisiscentrum. Radio-officier R. P. Verschoor riep
constant alle schepen in de buurt op om zich te melden terwijl
kapitein De Nijs al hun posities in kaart bracht. De stuurman
had dubbele uitkijken op de vleugels van de brug geposteerd,
terwijl de overige bemanningsleden de overgebleven werkboot,
de opblaasbare Zodiac, de ziekenboeg, duikersuitrusting, ge
reedschappen en tal van lijnen in gereedheid brachten.
Kapitein De Nijs en radio-officier Verschoor hebben in de
daaropvolgende 10 dagen van radiostilte, het zgn. noodverkeer, de radiohut nauwelijks verlaten. In dit communicatiecentrum kwamen alle berichten en gegevens van zoekende
schepen en vliegtuigen binnen. Op de zeekaart was een zoekpatroon uitgezet en op de plottafel werden alle scheepsbewegingen bijgehouden. Dagen achtereen hebben zo’n 14 schepen in
linie met de ‘Smit Rotterdam’ op een onderlinge afstand van
ca. 4 mijl de verschillende zoekpatronen afgezocht.
Aan het eind van elk traject draaide het gehele konvooi om de
‘Smit Rotterdam' om een volgend tracé te volgen. Gezien het
feit dat het zoekgebied in het midden van de transatlantische
scheepvaartroute lag, werd door totaal HO schepen aan de
actie deelgenomen. Ook de 16 opsporingsvliegtuigen werden
vanaf de ‘Smit Rotterdam' geleid en aan de hand van hun bin
nenkomende bevindingen werden schepen naar vermeende drij
vende voorwerpen gedirigeerd. In de meeste gevallen bleek het
helaas vals alarm. Men trof slechts visgerei, olievlekken of af
val aan.
Slechts een tweetal lash-bakken werden aangetroffen waarvan
er één door de ‘Smit Rotterdam ’ naar Lissabon is gesleept.
Het is voor de eerste maal in de geschiedenis dat een zeesleep
boot een dergelijke unieke zoekactie van zulk een omvang heeft
geleid. Ondanks alle moeite en het vele onverzettelijke werk
van de bemanning van de ‘Smit Rotterdam’, die 10 dagen lang
dag en nacht in touw is geweest, heeft het helaas niet tot een
gunstig resultaat mogen leiden. De ondergang van de ‘Mün
chen ’ zal altijd wel een mysterie blijven.
Zowel van de rederij Hapag-Lloyd als van de kustwacht van
Landsend hebben de kapitein, officieren en bemanningsleden
van de ‘Smit Rotterdam’ dankbetuigingen vol waardering ont
vangen voor hun professioneel geleide opsporingsactie.
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19.

Moderne
plaatsbepalingssystemen.
Baggeren en boren met
elektronen

Uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog kwam op
radiogebied niet alleen RADAR als een openbaring over de
maritieme wereld, maar ook het door de Britten ontwikkelde
Decca-navigatiesysteem, werkende op een frequentie van
globaal 100 kHz, en de door de Amerikanen opgezette Loran
(A) ketens die op 250 en 2000 kHz werkten.
De Decca Navigator speelde een rol bij de landingen van de
geallieerden in Normandië op 6 juni 1944, terwijl de Ameri
kanen van nature meer op een groter bereik mikten. Vanuit
hun continent werd Loran zowel op de Stille als de Atlan
tische Oceaan voor vliegtuig- en scheepsradioplaatsbepaling
en navigatie gebruikt.
Na de oorlog waren er twee elkaar beconcurrerende hyper
bolische navigatiesystemen, Decca (een fabrieksnaam) en
LORAN (LOng RAnge Navigation), dat uiteraard door de
Amerikanen werd gekoesterd. Er ontstond geharrewar met
de Europeanen die constateerden dat hun locale verbindin
gen door de 200 kHz van Loran werden gestoord. Ondanks
het feit dat de Amerikanen deze moeilijkheden aan de kant
van de Stille Oceaan niet ondervonden, trokken ze zich terug
en opereerden uitsluitend in de 2 MHz band.
Om het verschil tussen de twee genoemde en later ontwikkel
de elektronische plaatsbepalingssystemen te kunnen over
zien, dient men de gewenste nauwkeurigheid en het maxi
male bereik in ogenschouw te nemen. Praktisch alle hyper
bolische navigatiesystemen maken gebruik van een of meer
paren zendstations aan de wal en aan boord meet men de
tijdverschillen, hetgeen neerkomt op het nemen van een
kruispeiling, zoals vroeger met de richtingzoeker, maar dan
met moderne elektronische technieken. Een hyperbool is per
definitie een lijn waarop het afstandsverschil tussen twee
vaste punten (zenders) gelijk is. Op zeekaarten met een op
druk die het hyperbolisch patroon van het betrokken sys
teem met nummers of kleuren aangeeft, (zogenaamde lanes)
kan men na het aflezen van klokken aan boord de positie van
het vaartuig terugvinden.
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Decca, het blue gas meter
job, dat de Britse
Admiraliteit liet ontwikkelen
en dat tijdens D-day in
Normandië werd gebruikt

Gezien het bovenstaande, is het niet onlogisch dat Decca
vooral in West-Europa vanaf 1947 snel in betekenis toenam,
vooral ten behoeve van kustreizen om de noord en voor de
visserij. Voor de vaart langs de Nederlandse kust, over de
Noordzee of via de geveegde routes ten noorden van de
Waddeneilanden, huurde men vaak bij de reis een Deccaontvanger.
Behalve het verschil in nauwkeurigheid tengevolge van de
gebruikte frequenties en technieken, was er nog een funda
menteel verschil tussen Decca en Loran: Decca kon men al
leen maar huren, Loran-ontvangers kon iedereen maken en
kopen.

Waarschijnlijk is deze naar een monopolie zwemende ge
dragslijn van Decca mede van grote invloed geweest op het
ontstaan van een scala van andere moderne plaatsbepalingssystemen. Dat ondervond ook Marconi. Radio is te interna
tionaal om zich op de duur te laten monopoliseren. Desal
niettemin was het ongetwijfeld Decca dat de trend bepaalde,
maar de Britten die aan de wieg stonden van het magnetron,
de straalmotor en moderne plaatsbepalingssystemen, verlo154
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Admiralty Chart - zeekaart
van de Britse Admiraliteit
van het Kanaal van Dover.
Het Decca-patroon is er
overheen gedrukt en ook de
verkeersscheidings-gebieden
staan aangegeven. Met het
aflezen van de Decca-klokken
kan de positie van het
vaartuig worden bepaald

■

ren met hun Empire een groot gedeelte van hun industriële
penetratie in de wereld.
Op aanwijzing van de Amerikaan Pierce die ook aan de
Loran-projecten had meegewerkt, begon men na de oorlog
te experimenteren met hyperbolische systemen die niet op
tijdmeting maar op fasemeting berustten. Deze proeven
mondden in 1958 uit in de ontwikkeling van Omega; een sys
teem dat opnieuw van VLF, zeer lage frequenties, van 10
kHz (waarmee het allemaal was begonnen) gebruik maakte.
Het U.S. Navy Electronics Lab. in San Diego zette hiermee
een wereldwijd navigatiesysteem op dat berustte op het ont
vangen van signalen van een achttal op strategische punten
ter wereld geplaatste stations. Voor het vinden van geschikte
plaatsen om antennes te kunnen ophangen, moest men zijn
toevlucht nemen tot zeer onorthodoxe methoden, zoals ge
bruik van een fjord in Alda, Noorwegen. Toch is deze me
thode minder origineel dan men denkt, wanneer men zich dr.
De Groot en de Malabarkloof herinnert. Ook hier lange gol
ven en zeer grote vermogens.
In de bijgevoegde tabel ‘Navigatiesystemen’ wordt onder
scheid gemaakt tussen systemen voor de korte en middel-
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Tabel van moderne
elektronische
plaatsbepalingssystemen radiolocation - met
nauwkeurigheid en bereik;
een kwestie van keuze

grote afstand (groep A) en die voor de lange afstand (groep
B). Een analyse van nauwkeurigheden en bereiken toont aan
dat de nauwkeurigheid beter wordt naarmate het bereik af
neemt. Een belangrijke voorwaarde. De keuze van het ge
bruik van een modern elektronisch plaatsbepalingssysteem
hangt dan ook af van het gewenste bereik; de zeeman heeft
andere criteria dan de baggeraar, havenbouwer of peiltechnicus van Rijkswaterstaat. Op de grote plas is een nauwkeu
righeid van een halve mijl goed genoeg; aan de kust kan een
halve meter al te veel zijn.
Terwijl Decca en Loran A een gestadige groei doormaakten,
ondervond Omega politieke moeilijkheden, o.a. van Austra
lië dat de oprichting van een zender op zijn continent tegen
hield. Daardoor was het systeem, opgezet voor wereldwijde
toepassing, in een onvoordelige positie terechtgekomen om
dat het onnauwkeuriger uitpakte dan technisch kon worden
verwacht. Ook de plaatsing van zenders in minder stabiele
gebieden, zoals op Reunion, in West-Afrika en Argentinië,
heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de Amerikanen zich
meer gingen toeleggen op Loran C. Dit systeem, werkend op
een frequentie van 1500 kHz., geeft op een bereik van 1500
zeemijlen een nauwkeurigheid van 0,5 mijl; geen geringe
prestatie.
In de jaren zestig werden onder andere bij de aanleg van de
dammen van Europoort, Rotterdam, al zeer nauwkeurige
locale plaatsbepalingssystemen gebruikt, waaronder Decca
Hifix (nauwkeurigheid 20-100 meter) en Cubic Autotape

Na viga tiesys temen
KORT EN MIDDELGROOT AFSTANDSBEREI K

GROEP A
Systeem
Artemis
Decca HiFix
Cubic A utotape
Cubic Argo
Hydrotrack
Mini Ranger
Putse 8
Sy/edis
Trisponder
Toran

Geschat bereik (NM)

20
200
40

200
100
40

200
120
80
200

Geschatte nauwk. heid(M)
3—10
20—100
3—10
10
10

2— 8
50—100
5—10
3— 10
10

GROEP B

LANGE AFSTANDSBEREIK

Decca Navigator
Loran C
Omega
Satelliet 1
on tv. wereldwijd
satelliet 2
on tv. wereldwijd

200—300
1200—1500
5000
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Frekwentie (MHz)

9300
1.7
3000
2
2
5570
0.1
400
9300
2

(NM)
0,3—1
0,2—0,5
1—2
0.5

90—130 Khz
90—110 Khz
10.2-13.6 KHz
400 MHz

0.1

150—400 MHz

NM = nautical mile

(een Amerikaans systeem, nauwkeurigheid: 3-10 meter)
waaruit wel blijkt dat speciaal ten behoeve van baggerwerken en havenconstructies andere maatstaven golden dan op
de grote plas. De nauwkeurigheid in Europoort was op kor
ter bereik nog stukken beter, waardoor met Cubic steenblok
ken binnen een meter van de gelogde positie konden worden
gedropt.
Inmiddels was Satnav, satellietnavigatie, in 1969 door de
Amerikanen voor civiel gebruik vrijgegeven, al enkele jaren
met verbluffend resultaat operationeel. Satnav maakt ge
bruik van een aantal in polaire banen rond de aarde cirkelen
de satellieten die een constante frequentie uitzenden. Door
de Dopplerverschuiving van deze frequentie te meten, kan
men aan boord door middel van computers of rekentuigen de
eigen positie berekenen. Nauwkeurigheden binnen 100
meter werden in die tijd al bereikt en de onafhankelijkheid
van storende atmosferische omstandigheden of falende
Omega-stations was een geweldig pluspunt. Een groot nadeel
was echter dat de gebruikte satellieten niet altijd beschikbaar
waren; schepen konden hun uitzendingen pas opvangen als
ze weer boven de horizon verschenen. Gedurende de tussen
liggende perioden, variërend van 1 tot 2 uur, afhankelijk van
de positie van het vaartuig, moest de apparatuur door middel
van gyro en log worden bijgesteld, zodat men op gisbestek
verder voer. Pas bij ontvangst van de satellietfrequentie werd
de inmiddels berekende positie gecorrigeerd.
Satnav was en is in dit opzicht nog steeds een intermitterend
systeem, in tegenstelling met de op de aarde georiënteerde
Decca-, Omega- en Loran-systemen.
In de jaren zeventig begon Loran C om technische en opera
tionele redenen langzamerhand de taak van Loran A over te
nemen. Voor plaatsbepalingsdoeleinden ten behoeve van
oppervlakteschepen lijkt Loran C een langer leven bescho
ren dan Loran A, vooral omdat de Carter-wetten van 1978
o.a. Loran C voorschrijven. Intussen zal Omega voor onder
zeeboten en als tweede plaatsbepalingssysteem zeker in func
tie blijven. Verwacht kan worden dat de Amerikanen Omega
zullen optimaliseren.
De nauwkeurigheid van alle hyperbolische plaatsbepalingssystemen hangt, net als bij radiopeilingen, ook af van de
plaats van het vaartuig ten opzichte van de zenders. Een
scherpe peiling zal een minder goed resultaat geven. De tijd
van de dag speelt echter eveneens een grote rol. De systemen
zijn min of meer onderhevig aan de kuren van de Heaviside
lagen; directe en indirecte golven kunnen tijd- en fasever
schillen doen ontstaan die resulteren in verkeerde aflezingen.
Men wist correctietabellen samen te stellen, gebaseerd op de
resultaten van studies over de voortplantingsverschijnselen
van radiogolven. De navigator moest deze tabellen toepas
sen, alvorens een goede uitkomst te verkrijgen, maar ook
1
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hier kwamen elektronische schakelingen de mens te hulp.
Programmering van het geheugen van een rekentuig of
computer, maakte het toepassen van deze correctietabellen
overbodig. Directe afleesbaarheid in graden, minuten en
seconden lengte of breedte was een volgende toevoeging, zo
dat de navigator, waar ook ter wereld, van minuut tot minuut
op de hoogte was van de positie van zijn schip.
Een andere factor van groot belang voor de verdere ontwik
keling van betere navigatiesystemen was de oliecrisis van
1973 en de daaraan verbonden goldrush naar de wateren van
de Noordzee. Het zoeken naar alternatieve vormen van ener
gie ging gepaard met seismologisch onderzoek, het nauwkeu
rig plaatsen van boor- en exploitatieplatforms en het leggen
van pijpen in van tevoren uitgebaggerde pijpenstraten in de
zeebodem.
Decca Hifix en het nieuwere Pulse 8 systeem van Decca
speelden op de Noordzee een grote rol, maar waar hun be
reik of nauwkeurigheid het liet afweten, paste men andere
systemen toe. Grote bekendheid verkreeg het Amerikaanse
Motorola Miniranger-systeem dat o.a. de Nederlandse bin
nenwateren via Rijkswaterstaat stormenderhand veroverde
en met de Nederlandse baggeraars mee op karwei ging, waar
ook ter wereld.
De Amerikaanse Cubic Argo en niet te vergeten de Neder
landse Artemis, ontwikkeld door het Christiaan Huygens La
boratorium in Noordwijk, leverden elk hun belangrijk aan
deel in het bepalen van de plaats voor offshore- en baggerdoeleinden.
Ook de Fransen bleven niet achter. Hun Toran-ketens ver
overden de Westerschelde, de Belgische kustwateren en de
Franse kustgebieden; menig baggeraar ging met de Fransen
letterlijk en figuurlijk in zee. Een ander Frans systeem, Syledis (Système Légere de Mésure de Distances) wist door mid
del van boosterversterkers ver over de horizon te komen en
tartte met gerichte antennes opnieuw de uiterste grenzen van
van geo- en elektrofysica.
Door de jaren heen werden er nationaal en internationaal ge
vechten geleverd over de toewijzing van frequenties in de 2
MHz band, waarom men ook hier hogere frequenties op
zocht. Onze lijst is nog niet compleet, want de behoefte aan
locale plaatsbepaling is groter dan ooit.
Ze zal steeds groter worden. Men heeft door middel van
Satnav al ontdekt dat de zee- en landkaarten niet deugen.
Schepen die op sommige kaarten keurig langs de kade liggen,
blijken met Satnav een paar honderd meter verderop tussen
de auto’s te zijn geparkeerd. Kaarten van landen en conti
nenten blijken niet te kloppen. Op sommige plaatsen ter
wereld blijken kustlijnen een mijl of meer verschoven en men
heeft dit zelfs al aangevoerd tijdens een rechtszaak over een
stranding. Ook treden er verschillen op als men de resultaten
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van twee of meer systemen vergelijkt, bijvoorbeeld Decca
vanuit Nederland, Cubic Argo vanuit Engeland en Satnav
vanuit de ruimte. Ongetwijfeld zal de tijd hier een oplossing
brengen, waarover in het laatste hoofdstuk wordt gefiloso
feerd.
Ook voor plaatsbepaling onder water heeft men nieuwe sys
temen bedacht, grotendeels berustend op het principe van
akoestische signalen die worden uitgezonden en terugge
kaatst. Door speciale ‘pingers’ of onderzeese bakens met
lange levensduur die men bewust kan plaatsen of overboord
werpen, is men in staat in te ‘homen’ op verloren ankers,
pijpeinden of boorputten. Men gebruikt daarvoor hydrofoons, onderwater-microfoons die de signalen oppikken.
Voor seismologisch onderzoek werkt men met akoestische
apparatuur op lage frequenties met groot penetrerend ver
mogen waarmee men de aardlagen onder de zeebodem kan
bestuderen.
Duikers, op weg naar een gemarkeerd object op de bodem,
kunnen van akoestiek en pingers gebruik maken door een
kruisvormige richtingzoeker mee te voeren: een ‘homer’, die
op de uiteinde van het kruis met rode of groene lichten laat
zien of men op koers ligt.
Bij baggerwerken is niet alleen de positie van het schip zelf
van belang, maar ook van de daaronder in het water hangen
de snijkop of zuigbuis. Ook deze data kan men met pingers
opvangen en aan boord verwerken met rekentuigen of com
puters.
Computers aan boord van baggerschepen en peilvletten zijn
geen nieuws meer. Ze verwerken de gegevens van het echo
lood en het plaatsbepalingssysteem en tekenen kaarten met
diepte-aanwijzingen, terwijl de data op een tape of magneet
band worden opgeslagen. Deze data worden aan boord van
baggerschepen weer gebruikt om al dan niet automatisch na
vigerend aangemerkte ‘bulten’ of ondiepten weg te halen.
Ook kan men op zogenaamde ‘trackplotters’ van tevoren in
gevoerde koerslijnen navaren; dit geprogrammeerde bagge
ren in moderne havenbekkens of dito havenwerken is geen
Utopia meer. Een hard en mechanisch vak als baggeren en
boren wordt voor een behoorlijk deel door elektronica be
heerst.
Boorschepen die zijn uitgerust met zogenaamde DP (Dynamic Positioning) systemen, ook wel ASK (Automatic Station
Keeping) genoemd, houden zichzelf door middel van in de
bodem gemonteerde hydrofoons op de plaats boven het
boorgat. Deze detecteren de fase-verschuivingen van de naast
het boorgat aangebracht pingerfrequentie, en een compu
ter vertaalt deze gegevens naar commando’s voor stuurmachines, thrusters of roeren. ASK, eens goed voor diepten
tot 300 voet, 100 meter, kan thans tot diepten boven 3000
voet worden toegepast; een ontwikkeling die ingegeven
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wordt door de noodzaak in steeds dieper water te boren.
De boormeester kan de positie van het eigen schip boven het
boorgat op een beeldscherm waarnemen, en de drift of
‘offset’ onmiddellijk vaststellen. Indien nodig kan hij door
het indrukken van knoppen of gebruikmaking van de ‘joy
stick’ de positie corrigeren, bijvoorbeeld als de toestand van
de zee geen automatische regeling meer mogelijk maakt. In
dien hij onverhoopt - boven windkracht 6 - het boorgat moet
verlaten, zal hij met de pinger naast het boorgat zijn terug
keer kunnen bewerkstelligen door in te ‘homen’.
Datzelfde scherm kan ook worden benut om de positie van
bemande of onbemande duikbootjes ten behoeve van het
onderwater- of inspectiewerk te volgen. Het volgen, inspec
teren of begraven van pijpleidingen kan goeddeels met
akoestische communicatietechnieken worden uitgevoerd.
Een moderne pijpenlegger, hetzij zelf voortbewogen of ge
bruikmakend van ankers die door een vloot van sleepboten
moeten worden verplaatst, is een zenuwcentrum van de
eerste orde voor boven- en onderwatercommunicatie. Enke
le radars, TOR om data naar de wal over te brengen, Satnav
en Satcom, Doppler log of docking system, intraship of onboard communication met marifoon met kranen, personen
en lasstations, intership op marifoon met sleep- en supplyboten, een aanvliegbaken voor helikopters en communicatie
apparatuur daarvoor, een veelvoud van middengolf- en kortegolf-telefonie- en telegrafieapparatuur en daarnaast de
Satnav, satellite navigation,
principe-schets polaire
satellieten, omlooptijd 107
minuten, hoogte boven de
aarde 1100 km, snelheid
26.000 km/uur, frequentie
400 MHz. Resultaat:
aflezing van de plaats op
aarde in minuten en
seconden, digitaal
gepresenteerd
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communicatiesystemen voor het onderwaterverkeer, zijn
met elkaar een aanwijzing hoever elektronica in deze sector
is doorgedrongen.
In het exploitatiestadium, als het boren met succes is verricht
en de put zijn nut kan gaan opleveren, wordt telemetrie of af
standsbediening toegepast om data of commando’s van en
naar de onbemande platforms over te brengen. Men gebruikt
daarvoor op de korte afstand kabels of UHF Straalverbindin
gen, gebruikmakend van steunstations in zee, of zoekt zijn
heil tot Troposcatter: de oude Heavysidelagen worden van
stal gehaald om de met groot vermogen via schotelzenders
uitgezonden HF-energie terug te kaatsen naar een grond
station aan land. Hiermee bereikt men communicatie met
grote betrouwbaarheid ten koste van ‘ethervervuiling’.
Baggeren en boren met behulp van elektronica is sinds de
Tweede Wereldoorlog uitgegroeid van een eenvoudig echo
lood en een tijdelijk noodzendertje voor de oversteek tot het
gebruik van al dan niet ‘scrambled’ TOR (scramble = spraakof datavervormen om deze voor de concurrent geheim te
houden), want tenslotte wil men niet graag wereldkundig
maken wat de boring eventueel kan opleveren. De investe
ring bij het boren en baggeren rechtvaardigt de inzet van
elektronica; een conclusie die door de praktijk wordt beves
tigd.
Boren en baggeren met behulp van elektronen is een feit.
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20. Een reisje langs de Rijn
r
L

-
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Wie heden ten dage als toerist of passagier een reisje langs de
Rijn maakt, zal nauwelijks in de gaten hebben dat zijn trip
door elektronica in de vorm van radar, echolood, marifoon
en automatische piloot wordt begeleid. De beroepsbinnen
vaarder
weet echter wel beter. Het heeft tot 1960 geduurd
De schipper van de A Ivracht
vóór
radio
en elektronica zich als een vloedgolf vanuit zee
19 aan de Zebra-marifoon,
stroomopwaarts
verspreidden. Toen het eenmaal begonnen
fabrikaat Philips, vermogen
10 watt, rendement 5% - jaar was, werden de binnenwateren tot aan Bazel, Rouaan, Ham
burg, Berlijn en daar voorbij overspoeld en veroverd. Er is in
1963
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feite geen gebied denkbaar waar de invoering van geavan
ceerde elektronica zo snel is verlopen en waar het effect zo
dramatisch zichtbaar is.
Hoewel de draadloze van Marconi vooral voor de langeafstandsverbindingen de grootste roem en bekendheid zou
verwerven, wezen de eerste proeven van Hertz duidelijk naar
het korte bereik, deels omdat de omstreeks 1895 gebruikte
technieken primitief waren maar meer nog omdat de golf
lengte van 1,5 meter specifiek voor het lokale verkeer ge
schikt is.
Hertz had zijn frequentie dan ook niet gekozen en had daar
waarschijnlijk ook geen behoefte aan, want de ether was
leeg; hij was de allereerste en allang blij dat er radiomagnetische golven kónden bestaan. Die 200 MHz van Hertz
werd dan ook toevallig opgewekt uit het zelfoscilleren van
een radioschakeling, waarbij een frequentie in de huidige
marifoonband te voorschijn kwam.
Het zou meer dan een halve eeuw duren voor VHF- en UHFtechnieken zo stabiel en volmaakt waren dat algemene in
voering voor lokaal radioverkeer mogelijk werd. Vóór 1960
voer de Rijn- of binnenvaartschipper, gesleept of op de
motor, met een kompas en op kaarten die hij voornamelijk in
het hoofd had. Hij navigeerde zijn schip van baken tot baken,
van krib tot krib, van licht tot licht en van boom tot berg.
Als hij contact met de wal zocht of iemand wilde opbellen,
diende hij aan te leggen en de wal op te gaan. Het kwam erop
neer dat hij wachtte tot het schip ergens in een sluis lag.
Hoogstens werd hij bijgestaan door parlevinkers, waterstaat-,
douane- of politievaartuigen die een boodschap overbrach
ten. Door vast aan de wal opgestelde praai-inrichtingen kon
hem in het voorbijgaan een boodschap worden toege
schreeuwd die hij met wuiven, roepen of een toeter kon be
antwoorden.
Anno 1960 voer men op communicatiegebied nog precies
eender als op de grote vaart in 1910, zij het dat men bijna
altijd land in zicht had. Maar onder de drang van de econo
mische omstandigheden zou dat drastisch veranderen.
Allereerst werd op de Rijn het echolood toegepast, zodat de
particuliere schipper in tijden van weinig water toch kon blij
ven varen, zij het met aangepaste lading. Dat het nog zo lang
duurde, was o.a. te wijten aan het uitblijven van goede tech
nieken om heel kleine diepten onder de kiel nog te kunnen
meten. Hoe korter de afstand tot de bodem, des te korter de
tijd die het echolood nog goed moet kunnen meten, en des te
verfijnder technieken zijn noodzakelijk. Varen met dergelijk
geringe diepten is specifiek voor Rijn-, binnen- en plezier
vaart; op zee zullen soortgelijke ondiepten uitsluitend onder
de meest dramatische omstandigheden worden gesigna
leerd . . .
De late invoering van het echolood op de binnenwateren
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Moderne Sailor SP Radio
RT 144 marifoon met een
4 x zo klein gewicht,
rendement 20% en 56
internationale kanalen

heeft echter niet kunnen verhinderen dat de apparatuur
goede diensten heeft verleend bij het meer economisch
varen, zoals bij het afsnijden van bochten, verminderen van
tegenstroom en het passeren van nauwe vaarwateren. Aange
zien Rijnaken e.d. lange en smalle vaartuigen zijn, worden de
bodemelementen vaak in het voorschip geplaatst, omdat de
diepte aldaar en niet ter plekke van de stuurhut het belang
rijkst is. De komst van coaxiale kabels ter vermijding van sig
naal verliezen, zoals te verwachten bij gebruik van lange
kabels, is eveneens van niet te onderschatten betekenis ge
weest.
Praktisch tegelijk met het echolood verscheen de eerste
marifoon; de beroemde Zebra's en Boxers van Philips, Van
der Heem en Pye; groot van stuk, bezet met internationale
kanalen en veel stroom vergend, want het waren nog buizentoestellen die vrij prijzig waren. Dit laatste, de buis, was nog
even een drempel voor de invoering van de marifoon tot op
het moment dat de transistor zorgde voor kleinere, compac
tere en een fractie aan stroom vragende apparatuur.
Kristalgestuurde, transistorised marifoons begonnen de bin
nenwateren te bevaren en niet alleen Scheveningen Radio
moest haar organisatie aanpassen, maar er werd een net van
‘kuststations', walstations langs de voornaamste vaarwateren
neergezet; stations die elkaar overlapten en de diensten van
elkaar konden overnemen wanneer een bepaald vaartuig bui
ten bereik raakte.
Terwijl de uitbouw van de marifoonverbindingen langzaam
maar zeker voortging, kwam omstreeks 1963 de eerste radar
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op een Rijnschip; een evolutie die al eerder was ingeluid
door een verdwaalde coaster die stroomopwaarts naar de
Ruhr voer, of door een grote-vaartschip van een nieuwbouwwerf boven de bruggen. Met verbazing bekeek men het
plaatje van kribben en uiterwaarden, dijken en dammen,
eilandjes en kreken, en kwam tot de overtuiging dat de defi
nitie van het beeld voor de vaart op de binnenwateren niet
goed genoeg was. Men zou speciale technieken uitvinden en
toepassen om voor de Rijn- en binnenvaart geschikte radars
te kunnen plaatsen. Het zou mogelijk worden met afgeblin
deerde stuurhut onder de Maasbruggen door te varen . . .
Het was door radarogen gezien bijna lente langs de Rijn.
Hoogseizoen was het in de vaart naar boven en beneden.
Armada’s tank- en vrachtschepen trokken tussen Ruhrgebiet
en Europoort heen en weer, miljoenen tonnen ertsen, olie of
granen vervoerend, maar ook eindprodukten. Maar met de
inflatie stegen ook de onkosten, waardoor men gedwongen
was steeds nieuwe wegen in te slaan; eigen motor, duwvaart,
en meer elektronica.
De volgende toepassing was de aan gyro verwante bochtaanwijzer; een elektrisch aangedreven, snel ronddraaiende tol
die de draaisnelheid van het schip in graden (rate of turn)
aangeeft. Daardoor kan de schipper, sneller dan kompas of
radar aangeven, constateren of zijn (lang) schip een koers
wijziging heeft ingezet; een heel belangrijk gegeven op een
nauw en bochtig binnenwater met veel scheepvaart. Boven
dien kan hiermee het ‘smeereffect’ op het radarbeeld tenge
volge van het heen en weer schuiven van echo’s worden ver
meden, doordat men tijdig tegenroer kan geven.
Een ander voordeel is dat de schipper er een aftrekbare in
vestering aan overhoudt die hem geld oplevert. Het zou niet
lang duren voor men zelfs boten voor zand- en grindvervoer
met radar uitgerust op de binnenwateren tegenkwam.
Al in 1970 werden de bochtaanwijzer (BAW) en de marifoon
bij gebruik van radar aan boord verplicht, gekoppeld aan de
verplichting een drietonige hoorn te gebruiken indien onder
radar stroomafwaarts werd gevaren. De reden was dat niet
met radar uitgeruste schepen vaak de stuipen kregen, als
‘waterpiraten’ met grote snelheid plotseling uit de mist op
doemden.
Toepassing van radar e.d. bleef echter beperkt, totdat de
komst van de transistor een solid state radar mogelijk maak
te, gekoppeld aan compactere eenheden, een fractie van het
stroomverbruik en betere betrouwbaarheid.
Evenals bij de visserij was het stroomverbruik van de eerste
radars, dat met een asdynamo moest worden opgevangen,
een factor van grote betekenis. Ook andere apparaten voor
huishouddoeleinden vroegen steeds meer stroom, waaronder
de ijskast en de tv. Grotere vermogens en wisselstroom
dynamo’s die direct 220 Volt gaven, kwamen langzamerhand
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Deze ravage ontstond nadat
een kind tijdens dichte mist
aan de radarknoppen zat,
waardoor het radarbeeld
weg viel. Het resultaat:
een kop-op-kop-aanvaring
met een naftatanker.
Foto uit Dagblad
Scheepvaart

om de hoek kijken. Op duwvaartboten was de stroomvoor
ziening al snel geen enkel probleem meer; men moest 24 uur
per dag kunnen varen en paste de capaciteit van de stroom
voorziening bij nieuwbouw aan de situatie aan.
Gekoppeld aan het gebruik van radar is voor Rijn- en bin
nenwateren een zogenaamd radarpatent van kracht; een
diploma dat de schipper of gebruiker tijdens een drie weken
durende cursus op de radarsimulator van het KOF, Konink
lijk Onderwijs Fonds voor de Scheepvaart te Rotterdam
kan halen. Er wordt radar gedoceerd op een simulator die
niet in het minst onderdoet aan die van grote vaart-zeevaartscholen; integendeel, de speciale eisen met betrekking tot
een betere definitie van het radarplaatje, vergen een aange
paste simulatietechniek waarop de schipper ‘op het droge’
langs de rivier kan leren varen op dezelfde wijze als de KLM
haar piloten traint.
Menig particulier schipper ziet echter nogal tegen de kosten
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van de drie weken durende cursus plus internaat op en het is
daarom ook mogelijk bij Bestevaer in Apeldoorn schriftelijk
te studeren, terwijl men tevens bij Duitse of Belgische instan
ties terecht kan.
De tijd van Batavieren op vlotten is echter voorbij; Rijnvaart
is een vak geworden.
Twintig jaar na de komst van de eerste binnenvaartradar is
15-20% van de duizenden Rijnvaarders ermee uitgerust,
maar voor marifoon ligt dit percentage dicht tegen de 100%
aan.
Het gebruik van automatische stuurinrichtingen of automa
tische piloten, berustend op elektronica die op hydraulische
wijze het roer bedient (AP), neemt zienderogen toe en de in
voering van de BAWAP (bochtaanwijzer-autopiloot), waar
mee het schip stuurt onder referentie van de bochtaanwijzer,
is een in gang gezette ontwikkeling. De reden is uiteraard
mankrachtbesparing en eenmansbediening.
Het verschijnsel van massale deelname aan het marifoonverkeer heeft ook van alles met gemak te maken. Bij aan
komst voor een drukbevaren sluis heeft het alle voordelen in
directe verbinding met de sluiswachters te staan voor het
geven en verkrijgen van aanwijzingen. In sommige vaarwe
gen is marifoon trouwens verplicht gesteld. Havenverkeer en
radarbeloodsing, bruggewachters en parlevinkers, bunker
stations en niet te vergeten de beschikbare privékanalen voor
het rechtstreeks werken met eigen kantoor en eigen maatschappijboten, vormen evenveel toepassingsgebieden voor
marifoon. Doordat de kanalen buiten zichtsafstand van
elkaar opnieuw kunnen worden gebruikt zonder storing te
veroorzaken, kan men veelvuldig gebruik van dezelfde fre
quenties maken en ook hier is internationaal overleg van
grote betekenis gebleken, zoals dit wordt beschreven aan het
eind van hoofdstuk 22.
De voorschriften verscherpten zich echter in de loop van de
jaren. Was tot voor kort het zogenaamde ‘dual watch’-systeem nog toegestaan - een twee kanalen afzoekende ontvan
ger die ‘lockt’ op het kanaal waar gesproken wordt - dit is
thans niet meer het geval, zodat algemeen wordt overgegaan
tot aanschaf van een tweede marifoon of een aparte uitluisterontvanger. De prijs van marifoonapparatuur is door massafabricage, toepassing van geïntegreerde schakelingen en
frequency synthetisers tot beneden f 2.500,— gedaald. Meer
dan vijfduizend marifoons zijn thans in Nederland op de bin
nenwateren in gebruik, waarbij de pleziervaart ook een grote
rol speelt.
Scheveningen Radio zendt op kanaal 16 selectieve toonoproepen uit via de kanalen 16 Vlissingen, Hoek van Holland,
Huisduinen, Terschelling, Schiermonnikoog en Lopik. In
Duitsland gebeurt hetzelfde via Duisburg, Keulen, Bernkastel, Koblenz, Frankfurt en Mannheim, in Frankrijk via
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Strasbourg, in België door Antwerpen en Oostende Radio,
en in Zwitserland door Basel.
Van Pilot Maas tot Elbe-Weser en van Rouaan tot Basel is
Europa ten behoeve van de binnenvaart bedekt met een net
van marifoonstations. De schipper is evenmin als de zeeman
verstoken van communicatie.
Tegenwoordig kan hij als hij dat wil bellen met zijn familie in
een dorpje langs Lek of Waal of met Japan, maar dan wel
vanaf zijn eigen schip!
Bovendien is het aantal andere toepassingen legio. Het is op
de Nieuwe Maas toegestaan naar het radioverkeer met be
trekking tot radarbeloodsing te luisteren en daaraan deel te
nemen als dat noodzakelijk is. De binnenvaart kan bijvoor
beeld ook tegemoetkomend scheepvaartverkeer waarschu
wen als men vanuit de Waalhaven de Waterweg op wil varen;
kanaal 10 is speciaal daarvoor aangewezen. Marifoon draagt
op deze wijze haar steentje bij tot de veiligheid op de binnen
wateren.
Wat de voertaal voor marifoon radioverkeer betreft, is er
voor de binnenvaart geen speciaal voorschrift; de vaktaal
van de Rijn is internationaal genoeg, maar dat is zeker geen
Engels, zoals voor het zee-radioverkeer. Wie de kaart van de
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walstations voor Rijn- en binnenvaart bekijkt, zal zich niet of
nauwelijks kunnen voorstellen dat dit gebied wat radio be
treft nog geen twintig jaar geleden even leeg was als ten tijde
van de Batavieren rondom het jaar nul.
In minder dan twintig jaar ging de marifoon van 0 naar bijna
100%; een onderscheiding voor de radio die aangeeft hoe
ook hier een enorme behoefte volledig werd vervuld.
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21. De noodzaak van
internationale
verdragen

De opening van de
internationale conferentie
van Madrid in 1932

Aangezien radio in principe een niet aan grenzen gebonden
medium is, dient de rol van internationale organisaties, af
spraken en verdragen niet te worden onderschat.
Dwars door allerlei oorlogen en politieke tegenstellingen
heen is internationaal overleg altijd een baken geweest voor
technici en gebruikers die geloofden dat radio en in bredere
zin gesproken communicatie een verenigende kracht is.
In het kielzog van uitvinders en ontwikkelingen kwamen al
tijd de nationale administraties met hun ambtenaren in het
geweer om orde te scheppen in de groeiende chaos die door
beoefenaren van de communicatietechniek werd geschapen.
Een groot aantal conferenties en verdragen, resulterend in
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stringente internationale reglementen, volgden elkaar op de
voet maar steeds opnieuw ontsnapten de nieuwste ontwikke
lingen aan de soms wurgende greep van de overheid.
In dit pokerspel van machten en krachten spelen thans de
Verenigde Naties een hoofdrol, waarbij het gevecht om toe
wijzing van frequenties die van oudsher aan meer ontwikkel
de, maritieme landen waren toegewezen, een belangrijk ge
geven geworden is.
Logischerwijs zochten de eerste radioverdragen steun bij al
eerder afgesloten telegraafverdragen. In 1849 werd het eerste
internationale verdrag inzake draadtelegrafie tussen Pruisen
en Oostenrijk afgesloten, waaraan ook Nederland deelnam.
Tengevolge van de snelle ontwikkelingen werd dit verdrag
vele malen herzien door middel van conferenties waaraan
steeds meer landen deelnamen. Het resultaat stond tenslotte
model voor het Internationaal Telegraaf Verdrag van Parijs
dat in 1865 tot stand kwam en waarbij een Telegraaf Unie
werd opgericht.
In Wenen (1868) en Rome (1871) vonden daarna conferen
ties plaats die uitmondden in de grote conferentie van 1875
van Sint Petersburg waar de grondbeginselen voor interna
tionaal gedrag werden vastgelegd die niettegenstaande her
zieningen in Londen (1879), Berlijn (1885), Parijs (1890) en
Boedapest (1896) in principe geldig bleven tot aan de confe
rentie van Madrid in 1932.
In 1868 werd een permanent bureau van de ITU (Internatio
nal Telegraph Union) opgericht dat te Bern in Zwitserland
werd gevestigd. Inmiddels begon de ‘draadloze’ zich aan te
dienen, hetgeen na een chaotische pionierstijd zonder voor
schriften resulteerde in de eerste door de Duitse keizer bij
eengeroepen radioconferentie van Berlijn (1906) waar de
basis gelegd werd voor een Internationaal Radioverdrag.
De volgende richtlijnen werden opgesteld, waaraan de mo
nopoliserende houding van Marconi Company niet vreemd
geweest zal zijn.
a. verplichte wederzijdse berichtenwisseling, ongeacht het
gebruikte systeem,
b. stations mogen elkaar niet storen,
c. noodseinen dienen met voorrang te worden behandeld,
d. samenstelling van tarieven.
Het zou echter nog tot de conferentie van Londen (1912)
duren voor een officieel Verdrag tot stand kwam dat echter
nooit van kracht geworden is omdat de Eerste Wereldoorlog
uitbrak.
Intussen was in 1904 de Nederlandse Telegraafwet van
kracht geworden, die elk Nederlands schip met radio ver
plichtte een machtiging bij de PTT aan te vragen. Ook stond
tussen de regels door te lezen dat deze radiostations met een
Nederlands kuststation moesten kunnen werken; een duide
lijke referentie naar Marconi.
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De Amerikanen gingen al snel achter de uitspraken van Ber
lijn staan en vaardigden in 1910 The Wireless Ship Act uit, op
grond waarvan elk zeeschip dat meer dan 50 personen aan
boord had, een Amerikaanse haven pas kon verlaten als er
een goedwerkende radio-installatie en een marconist aan
boord waren; een feit dat enorm stroomversnellend zou wer
ken.
De geschiedenis herhaalt zich. De in 1978 uitgevaardigde
Carterwetten - zie hoofdstuk 22 - zullen een dergelijke grote
invloed op radio-navigatiegebied uitoefenen.
De Ship Act van 1910 was van doorslaggevende betekenis
voor de Londense Conferentie van 1912 die in de schaduw
van de ramp met de Titanic plaatsvond. Londen 1912 gaf
radio en -telegrafist een vaste plaats aan boord ten behoeve
van de veiligheid en bevestigde bovendien de rol van de
internationale nood- en oproepfrequentie 500 kHz en het
noodsein SOS.
Het eerste Internationale Verdrag voor de Beveiliging van
Mensenlevens op Zee (SOLAS) werd op 20 januari 1914 te
Londen ondertekend.
Na de Eerste Wereldoorlog, in 1919, volgden de Britten het
Amerikaanse voorbeeld van 1910 en vaardigden The
Merchant Shipping Wireless Telegraph Act uit. Deze ver
bood alle schepen van 1600 ton en groter een Britse haven te
verlaten als ze niet voorzien waren van een radiotelegraafinrichting en een bevoegde marconist.
Het was logisch dat, gezien de technische ontwikkelingen die
door de oorlog waren versneld, een nieuwe internationale
radioconferentie niet langer meer op zich kon laten wachten,
mede door de houding van Amerikanen en Britten als boven
genoemd. Radiopeilstations, radiobakens, radio-omroep en
luchtvaartradio schreeuwden om regulering en meer dan ooit
werd de behoefte aan een goed en breed internationaal over
leg gevoeld.
Zo ontstond Washington 1927; de eerste van een serie echte
telecommunicatieconferenties. Meer dan tachtig landen en
64 radiomaatschappijen namen eraan deel en er werden
meer dan 2000 voorstellen behandeld. Het resultaat was een
nieuw Algemeen Radio Reglement, een Additioneel Radio
Reglement, en een Radio Consultatief Comité (CCIR, Comi
té Consultatif International Radio-electriques) dat de werk
zaamheden van de Linie zou gaan begeleiden, maar ook voor
het eerst de opstelling van een Frequency Allocation Tabel
waarin de aan bepaalde landen of diensten toegewezen fre
quenties werden vastgelegd. De toewijzing van frequenties
van het radiospectrum tussen 10 en 60 kHz/s was een van de
belangrijkste resultaten van Washington 1927, ondanks het
feit dat men vocht om een plaatsje in de ether. In feite is het
een wonder dat men tot overeenstemming kon komen tussen
al die tegenstrijdige belangen van maritiem en luchtvaartver-
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keer, omroep, vaste verbindingen, telegrafie, telefonie, fac
similé en legio andere vormen van radiocommunicatie. Een
wonder, afgedwongen door de noodzaak tot regulering en af
spraken maken, in het besef dat men te maken had met een
bovennationaal, ‘bovenaards’ medium. Technisch gesproken
was het noodzakelijk geworden de oudere typen van vonkzenders aan banden te leggen, maar hoewel toen al getracht
werd de vonkzender vanwege haar grote bandbreedte uit te
bannen, waren het vooral de maritieme invloeden die de
vonkzender wensten te handhaven, omdat ze door betrekke
lijk ongeschoold personeel nog konden worden bediend,
eenvoudig van opzet waren, en die bandbreedte juist gunstig
was voor het opmerken van uitgezonden noodberichten. Wel
werd de vonkzender voor luchtvaartuigen vanaf 1 januari
1930 bóven een zendvermogen van 300 watt verboden; de
toekomst was aan de radiobuis, het einde van het vonktijdperk was in aantocht.
Washington 1927 was een teken van goodwill en hoop, en
reeds in 1932 volgde de Internationale Conferentie van Ma
drid die nog verder strekkende gevolgen zou hebben. De
naam ITU behield weliswaar haar initialen, maar veranderde
in Internationale Telecommunicatie Unie; een teken aan de
wand. Radiotelegraaf- en radiotelefoonreglementen werden
ondergebracht in één internationaal verdrag betreffende de
verreberichtgeving.
De term telecommunicatie of verreberichtgeving werd als
volgt gedefinieerd: elke telegrafische of telefonische over
brenging van tekens, seinen, schrift, beelden of klanken van
allerlei aard, door middel van draden, radio of andere stelsels
of wijzen van elektrische of optische seingeving.
Men had nog weinig of geen notie van ruimtevaart, maar
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deze omschrijving gezien in het licht van de pioniers van vóór
1900 was wel tekenend voor de evolutie van de techniek en
het denken in dertig jaar tijd.
Madrid 1932 betekende tevens het einde van St. Petersburg
1875, omdat afzonderlijke telegraafverdragen ophielden te
bestaan, terwijl Washington 1927 erdoor werd opgelost.
Hierna volgde Cairo (1938), in de schaduw van een nieuwe
wereldoorlog, maar een gebeurtenis waar internationale
technici door het sluiten van vriendschappen en het uitwis
selen van gegevens nog trachtten in de geest van de radio op
lossingen voor hun problemen te vinden. Ze zouden door po
litieke omstandigheden worden overvleugeld. Op het vlak
van de toewijzing van frequenties had Cairo grote moeilijk
heden te overwinnen, omdat gebleken was dat bepaalde fre
quenties in de 2-5 MHz-band in de tropen te prefereren wa
ren, de omroep meer ruimte vroeg en de amateurs ook niet
opzij wilden gaan. Ten teken dat hogere frequenties wellicht
dé oplossing waren, behandelde de conferentie de banden
boven de 23 MHz, en zelfs die van 30 - 200 MHz. Daarente
gen werd het gebruik van vonkzenders beperkt tot 375, 425
en 500 kHz.
En toen was het oorlog; een oorlog die zou uitmonden in in
tensief gebruik van elektronica, zoals in hoofdstuk 16 be
schreven.
Een van de redenen dat de ITU de twee wereldoorlogen zou
overleven, was haar locatie in het neutrale Zwitserland; een
andere is de noodzaak tot internationale regulering van de
elektronica-revolutie, speciaal met het oog op de frequentie
verdeling.
Uit het puin van steden en dorpen ontstond een nieuwe wil
tot samenwerking. In het praktisch onbeschadigde Amerika
kwam in het jaar 1947 te Atlantic City een conferentie tot
stand die ondanks de hevige koude oorlog inspeelde op de
technische mogelijkheden en te voorziene ontwikkelingen.
Ruim 600 gedelegeerden uit 80 landen kwamen in de scha
duw van de gebouwen van de Verenigde Naties (UN) bijeen,
waar de ITU een band legde tussen lidmaatschap van deze
UN en het mogen stemmen op ITU-vergaderingen. Dit gaf
aanleiding tot grote verdeeldheid, omdat de ITU door veel
gedelegeerden als een technische en algemene organisatie
werd gezien en de UN als een politieke en beperkte organi
satie.
Na veel onderhandelen werd besloten de ITU een ‘specialised agency’ van de UN te maken (een gespecialiseerd bu
reau, met eigen bevoegdheden) en als een logisch gevolg
hiervan betrok de ITU in 1948 de gebouwen van de voorma
lige Volkenbond in Genève: het Palais des Nations. Hiermee
werd het wereldwijde en internationale karakter van de be
trokken organisaties bevestigd; een effect dat in die dagen
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nog niet werd beïnvloed door de ruimtevaart en communi
catie.
In en bij de Place des Nations in Genève is de invloed van de
ITU en de internationale communicatie voelbaar en tastbaar
uit de vele schenkingen, standbeelden en aankleding van de
gebouwen, een gegeven dat de aandacht verdient van allen
die met communicatie te maken hebben. De behoefte aan
meer frequenties werd in Atlantic City bevestigd door de
vonkzender nog meer aan banden te leggen dan vroeger. Het
was voortaan verboden de vonkzender nog voor normale
communicatie te gebruiken; alleen nog voor noodverkeer.
Bovendien werden stringentere beperkingen opgelegd aan
de toleranties van de toegewezen frequenties, waardoor de
vanouds bekende ‘master-oscillater’ kwam te vervallen en
het tijdperk van de kristal-gestuurde zenders begon.
Na een conferentie in Buenos Aires (1952) volgde die van
Genève (1959), gevolgd door een nieuw SOLAS-verdrag van
Londen (1960), dat weliswaar de veiligheid van mensenlevens
op zee in bredere zin behandelde, maar voor de radiocom
municatie verstrekkende gevolgen zou hebben: de vonkzen
der werd n.1. verboden. SOLAS 1960 werd op 26 mei 1965
van kracht, waardoor de oudste vorm van radio voorgoed
van het toneel verdween. Een tijdperk werd afgesloten; de
vonkzenders met hun schijfvormige, zilveren vonkenbruggen
die een goed marconist regelmatig poetste en schuurde, wer
den met honderden van de schepen gehaald en vervangen
door kristal-gestuurde zenders. Marconi was voorbijgegaan,
Hertz was gebleven.
Wie terugkijkt op de radioconferenties als bovengenoemd,
ziet een serie Reglementen, Voorschriften en Aanbevelingen
die duizend pagina’s beslaan en de fenomenale groei van ra
dio tracht te beteugelen. In toenemende mate werd het
etherverkeer dat met lichtsnelheden over de heirbanen van
de elektromagnetische golven rondom de aarde en ver daar
buiten heen en weer daverde, aan verkeersregels onderwor
pen.
De samenstelling van de Frequentie Toewijzingstabel was
een van de moeilijkste onderdelen. Wie mocht welke fre
quentie gebruiken? De tabel weerspiegelt de vlucht naar het
westen van de hogere frequenties. Terwijl de ondergrens 10
kHz bleef, verschoof de bovengrens naar aanleiding van de
conferenties als volgt: 1927 Washington 30 MHz, 1932 Ma
drid 60 MHz, 1938 Cairo 200 MHz, 1947 Atlantic City 10,5
GHz, 1959 Genève 40 GHz, enzovoorts.
Genève 1959. Series roepnamen voor mobiele en vaste sta
tions, de zeggenschap van de kapitein in radiozaken, het uit
geven van radiocertificaten, oproep- en antwoordprocedures, de vaststelling van 2182 kHz als nood- en oproepfrequentie voor de telefonieband, en het daaraan verbonden te
lefonische noodsein ‘Mayday’ (m’aider), het gebruik van fre175

quenties door amateurs en voor proefnemingen. Zo maar een
paar voorbeelden. De radio-astronomie kreeg een frequentie
van 1420,40 MHz toebedeeld, omdat vastgesteld werd dat de
atomaire activiteit van gasvormig zuurstof hierop uitzond.
Het ruimte-onderzoek kon geen storingen vanaf de aarde
velen. . .
Hoewel zeker is dat de verschijning van de eerste Russische
kunstmaan, de Sputnik van 1965, een verpletterende indruk
maakte, wijdde de ITU al in 1963 een conferentie aan ruimtevaartcommunicatie; een teken dat er iets veranderd was. Ge-
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lukkigerwijs kan men bij deze veelal ‘Line of sight’-verbindingen gebruik maken van zeer hoge frequenties.
De WARC (World Administrative Radio Conference) van
1967 te Genève stond in het teken van verdere bandversmallingen, namelijk de vervanging van dubbelzijband telefonie
door enkelzijband, mede met het oog op het verkrijgen van
meer ruimte in de bestaande telefoniebanden. De stand van
zaken anno 1967 maakte dit vooral aan de ontvangzijde nog
niet mogelijk.
Een andere uiterst belangrijke ontwikkeling was het aanwij
zen van kanaal 16 (156,8 MHz) in de marifoonband als nietverplichte nood- en oproepfrequentie voor het lokale ver
keer; een frequentie die de gevestigde 500 kHz en 2182 kHz
voor het maritiem verkeer naar de kroon zou gaan steken en
ontlasten.
Tegelijkertijd werden de telegrafiebanden aanzienlijk versmalcf en ingekrompen ten behoeve van telefonie op korte
golven. Voor het eerst kreeg telex over radio (TOR) eigen
frequenties toegewezen; opnieuw een niet mis te verstane
ontwikkeling.
De vanouds voor het maritiem verkeer toegewezen frequen
ties in de 4, 6, 8, 12 en 16 MHz-band werden verschoven en
in principe zodanig gewijzigd dat hun harmonisch verband
gedeeltelijk verloren ging. Dit betekende andere kristallen,
meer kristallen, een frequentiedeler of frequency synthesiser. Het was de industrie die modernere en betere middelen
zocht om exactere frequenties op te wekken door terug te
keren naar een digitale master-oscillator; een frequency synthetiser waarop men zeer nauwkeurig de frequentie kon afle
zen en uitzenden of ontvangen.
Op de manlbonbanden werd een bandversmalling van 50
kHz naar 25 kHz frequentiezwaai in het vooruitzicht gesteld,
waarmee het aantal beschikbare kanalen kon worden ver
dubbeld. De kanalen 15 en 17, eerst bestemd als beschermbanden voor kanaal 16, werden toegewezen aan ‘on board’
verkeer door middel van handytalkies (voor- en achter!).
Wat selectief oproepen door middel van een door het kuststation uit te zenden tonenreeks betrof, die aan boord in een
toonslot viel dat specifiek voor het betreffende schip was
bestemd, werd internationaal SSFC (single sequence fre
quency code) geadopteerd. Op dit gebied werd een ‘all ships
call’ toegestaan; het selectief oproepen van alle schepen in
een bepaald gebied, mits dit niet ten koste van de voorge
schreven nood- en veiligheidssignalen zou gaan.
Enkelzijbandtelefonie kreeg als algemene invoeringsdatum 1
januari 1982 opgedrukt en staat in het midden van een reeks
fascinerende ontwikkelingen tot aan het jaar 2000. Nationaal
en internationaal gezien leven wij thans onder SOLAS Lon
den 1974, het laatste Nederlandse Schepenbesluit van 1965,
het internationaal verdrag betreffende de vcrreberichtgeving
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van 1959 en de amendementen van WARC 1974.
Zo wordt de gebruiker van maritieme radio bewust of onder
bewust bestuurd vanuit een internationale autoriteit in Genè
ve die even onzichtbaar is als de ether zelf, maar noodzake
lijk blijkt. ITU: een ether-politieagent.
Wat de Rijn- en binnenvaart betreft verkeert men weliswaar
op meer lokaal terrein (Europese wateren), maar ook daar is
internationaal overleg een van de hoekstenen van een goede
communicatie. Op basis van internationaal vastgestelde
marifoonkanalen werden gebruikskanalen die elkaar niet
storen maar wel overlappen vastgesteld. Het Reglement van
Politie voor de Rijnvaart van 1970 is thans nog van kracht,
waarin o.a. staat dat schepen bij slecht zicht alleen mogen va
ren als zij zijn uitgerust met een goedgekeurde Rijnradar, een
goedgekeurde bochtaanwijzer en een goedgekeurde mari
foon.
Bij gebruik van radar is marifoon verplicht; radar zelf is niet
verplicht.
Bij Koninklijk Besluit is voorts het Vaarreglement van 1966
van kracht, maar de in 1973 voorgestelde wijzigingen hierop
nog niet.
Ongetwijfeld zullen de Internationale Rijnvaartvoorschriften
vooral op het gebied van radar in de toekomst worden ver
scherpt, zodat men ook hier kan spreken van een ‘Unvollendete’, een onvoltooide partituur, en stuk muziek op super
hoge frequentie, gedirigeerd door een koor van internatio
nale dirigenten die de musici die uit de toon vallen zullen
trachten te corrigeren, opdat de klanken niet vals zullen klin
ken.
TELEGRAAFVERDRAGEN

1850
1865
1868
1872
1875
1879
1SSS

1890
1896
1904
1932

Duits-Oostenrijkse telegraafovereenkomst
Telegraafverdrag Parijs
Telegraafverdrag Wenen
Telegraafverdrag Rome
Telegraafverdrag St. Petersburg
Londen, herzieningen
Berlijn, herzieningen
Parijs
Boedapest
Nederlands Telegraaf Verdrag
Madrid

RADIOTELECOMMUNICATIEVERDRAGEN

1906
1914
1927
1932
1938
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Berlijn
Londen
Washington
Madrid
Cairo

1947
1952
1959
1973
1974

Atlantic City
Buenos Aires
Genève
Malaga-Torremolinos
Genève

22. De toekomst van de
maritieme elektronica

Wie de afgelopen 75 jaar op maritiem-elektronisch gebied
beschouwt, zoals dat in de voorgaande hoofdstukken is ge
schied, moet wel tot de overtuiging komen dat er de laatste
25 jaar meer heeft plaatsgevonden dan in de 2500 jaar daar
voor. Dat besef heeft wel consequenties.
Tot nu toe had elk hoofdstuk van dit boek een zeker begin en
einde. Men kon verrast zijn over hetgeen men las, maar wist
wel ongeveer waar het begon en waar het eindigde. De histo
Aardstation voor SA TCOM, rie van iets is na te vorsen; naar de toekomst moet men ra
den. Dit hoofdstuk is dan ook gedeeltelijk koffiedik-kijken,
satellietcommunicatie in
Hongkong
zij het met een berekend risico. Er wordt echter soms zo ge-
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makkelijk over maritieme communicatie gedacht dat het
noodzakelijk leek de toekomst in het perspectief van het ver
leden te plaatsen.
In het kielzog van Marconi kan men de koerslijn naar de toe
komst doortrekken, niet precies wetende welke ondiepten en
obstakels men op de weg naar het nieuwe land tegenkomt,
maar net als Columbus wetend dat het nieuwe land voor de
boeg ligt. Hoe zal het eruitzien? Welke naam zal het dragen?
Wij herinneren ons Heinrich Hertz die het beloofde land niet
mocht zien en dr. De Groot die de prestaties van zijn Malabarzender door nieuwe technieken overschaduwd wist. Wij
herinneren ons Marconi die een monopolie wilde vestigen en
de pionierende marconisten die in ijlings in elkaar getimmer
de theekisten die de naam radiohut nauwelijks verdienden,
staande verbinding moesten zoeken met de wereld buiten
hun steigerende schip, of urenlang bezig waren met het repa
reren van een thans simpel lijkend stuk techniek als een
vonkzenderof een kristalontvanger.
Wij herinneren ons de kapitein of stuurman die verstoken
van elke communicatie, echolood, richtingzoeker, satnav of
radar zijn weg over onbekende oceanen moest zoeken, alleen
bijgestaan door een primitief astrolabium of kompas, waar
mee het allemaal begonnen is.
Anno 1950 was radar nog een kostbaarheid die alleen door
de kapitein zelf mocht worden bediend; anno 1975 zag men
de scanner 24 uur per dag ronddraaien en was radar een ge
bruiksartikel geworden.
Men constateerde echter aanvaringen die kennelijk het ge
volg waren van uitwijken na radarwaarneming, zogenaamde
radar assisted collisions, en een onnoemelijk aantal hand- en
automatische plotsystemen, bedacht door nautici en elektronici, moest de oplossing brengen. Intussen gingen veel
rederijen zelf al over tot het aan boord plaatsen van twee omschakelbare radars: een voor plaatselijk verkeer of in nauwe
vaarwateren te gebruiken (3 cm, 1000 MHz) en een voor ge
bruik waar meer ruimte was (10 cm, 300 MHz), zich daarbij
aanpassend bij de betere definitie van 3 cm en de grotere
reikwijdte van 10 cm radars.
Shell experimenteerde in 1964 al met TOR, telex over radio,
om meetwaarden of data van veel van haar schepen in het
Shell Center te Londen te verzamelen. Het ging hier om nau
tische en machinekamergegevens; in principe werden gege
vens van een datalogger per TOR overgebracht. De proef
werd technisch een eclatant succes voor TOR, maar het ver
werken van de data tot een bruikbaar resultaat leverde moei
lijkheden op. De proef werd afgebroken, maar TOR had
zichzelf bewezen. Toch zou het nog tien jaar duren voor
TOR meer algemeen werd toegepast, waarbij de Noordzee
offshore, snelle containerschepen en sleepboten voorop lie
pen.
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Terwijl de invoering van enkelzijbandtelefonie (SSB) en de
daaraan verbonden verkrapping van frequentietoleranties
voor zenders, grotere zendvermogens en betere, stabielere
ontvangers doorging, vergde het opnieuw een paar scheeps
rampen om de aandacht van het publiek als breekijzer voor
de autoriteiten te doen fungeren. We denken hierbij aan de
olierampen met de ‘Torrey Canyon’ (1967, 100.000 ton), de
‘Argo Merchant’ (1976, 32.000 ton), aan de Amerikaanse
kust en tenslotte de berucht geworden ‘Amoco Cadiz’
(230.000 ton).
Net zoals de ramp met de ‘Titanic’ in 1912 aanleiding was tot
het verplicht invoeren van radio, werden deze rampen voor
of namens president Carter van de Verenigde Staten aanlei
ding tot de zogenaamde Carter-voorstellen op het gebied van
moderne radar- en navigatiesystemen.
Deze behelzen het verplicht aan boord hebben van twee
aparte radars voor schepen boven de 10.000 brt, het verplicht
meevaren van een modern plaatsbepalingssysteem, zoals
Loran C of satelliet-navigatie, welke gekoppeld wordt aan en
gecontroleerd door een tweede navigatiesysteem, zoals bij
voorbeeld Omega, Dopplerlog of traagheidsnavigatie. Men
spreekt hier van hybride systemen, gekruiste systemen, die
elkaar aanvullen, verbeteren en in de gaten houden. De ver
plichte plaatsing van deze hybride systemen geldt al voor
schepen boven de 1600 brt en men hoopt hiermee het aantal
scheepsrampen door middel van betere navigatie drastisch te
verminderen. Weliswaar gaan er thans minder mensenlevens
dan vroeger verloren, maar economisch en ecologisch gezien
kunnen rampen met supertankers, containerschepen of gas
tankers enorme schade aanrichten. Elektronica kan hier uit
komst bieden. Bij de huidige stand van radioplaatsbepalingsen radartechniek is het niet meer nodig dat dergelijke
scheepsrampen zich voordoen.

In IMCO-verband zijn inmiddels specificaties opgesteld
waaraan moderne navigatiesystemen en plotsystemen voor
radar moeten voldoen terwijl ook de betrouwbaarheid van
automatische stuurmachines in de beschouwingen betrokken
werd.
Schepen die Amerikaanse havens aandoen, zullen ten gevol
ge van de Amerikaanse voorschriften vanaf 1 januari 1979
een tweede radar aan boord moeten hebben, als ze boven de
10.000 brt zijn. IMCO zal deze trend ongetwijfeld in de vol
gende veiligheidsconferentie recht van wet willen geven.
De term CAS, collision avoidance system, radarsysteem dat
een aanvaring kan vermijden, is inmiddels achterhaald als
zijnde gevaarlijk en onpraktisch. Men spreekt liever van
CAA, collision avoidance aid, hulp bij het vermijden van een
aanvaring, waarmee het accent van de navigatie terugkeert
bij de navigator zelf.
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On-board communicatie.
Geen telefoon meer, maar
VHF op speciaal toegewezen
frequenties

1MCO is bezig met het opstellen van operationele eisen voor
automatische radarplot-systemen, die zeker van een computer gebruik zullen maken, zoals ook thans bij moderne plotsystemen al het geval is. Computerplotting is door de Ameri
kanen vastgeprikt op half 1982.
Inmiddels varen er al enkele honderden zogenaamde integrated bridge systems over de oceanen rond, waarbij moderne
plaatsbepalingssystemen via computers verbonden zijn met
de stuurmachine, zodat automatische navigatie in principe
mogelijk is, zoals bij vliegtuignavigatie al usance is.
Door coördinaten in te toetsen van posities waarop koers
moet worden veranderd, kan men automatisch van punt naar
punt varen, maar de nauticus heeft in alle gevallen het laatste
woord. Op een dergelijke positie aangekomen, gaat er een
zoemer en kan hij door het indrukken van een knop de
koersverandering bewerkstelligen, als dat nautisch gezien
mogelijk is.
Midden op de oceaan kan hij een radarbewakingsring instel
len en krijgt een dergelijk seintje als er een doel binnen de in
gestelde afstand verschijnt.
Het versneld uitvoeren van uitwijkmanoeuvres op het radar
scherm, waarmee hij de goede uitwerking van zijn toekom
stige manoeuvres kan toetsen, stelt de navigator in staat in de
toekomst te kijken.
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Op communicatiegebied is TOR al zo ver gevorderd, dat bij
voorbeeld Scheveningen Radio door middel van SELCAL
automatisch een tweezijdige verbinding met een schip kan
starten, terwijl de radio-officier slaapt. Deze activiteit geldt
in feite wereldwijd. De overgebrachte boodschap wordt op
de telexschrijfmachine aan boord vastgelegd.
In de machinekamer is de nulmans wachtbezetting door mid
del van elektronische systemen een feit geworden. Er wordt
veelal ’s nachts met afgesloten machinekamer gevaren,
terwijl sensors en voelers hun gegevens naar een centraal
paneel of een aantal panelen brengen, waarvandaan via zoge
noemde groepsalarmeringen het naar belangrijkheid gegroe
peerde alarm op de brug of bij de werktuigkundige van de
wacht binnenkomt. Afstandsbediening van de hoofdvoortstuwingsinstallatie door middel van elektronica is een vast
staand feit. Elektronische torsie- en vermogenmeters regi
streren het aan de as afgegeven vermogen; andere elektro
nica kunnen het brandstofverbruik bepalen, terwijl het com
pressie- of brandstofdrukdiagram op een kathodestraalbuis
kan worden geregistreerd. Pogingen om uit deze data een
onderhoudsvoorspelling te plegen, dus om op soortgelijke
wijze vooruit te zien als bij de navigatie, worden door middel
van computers mogelijk.
Satellietnavigatie, gebruikmakend van een aantal kunstma
nen die in polaire banen om de aarde lopen, wordt in toene
mende mate favoriet onder de moderne navigatie- en plaatsbepalingssystemen. Men maakt bij Satnav gebruik van het
Doppler-effect van de overkomende satelliet, maar het feit
dat op onze breedte nog onvoldoende satellieten overkomen,
resulteert in ‘dead reckoning’ of gegist bestek varen geduren
de de perioden dat geen satelliet boven de horizon aanwezig
is.
Op het gebied van toepassing van het Doppler-effect kan
men ook constateren dat Doppler-loggen die de snelheid
over de bodem of ten opzichte van een weerkaatsende zoutof temperatuurlaag registreren, in toenemende mate worden
geplaatst. Doppler-systemen die zowel naar voor en achter
als opzij bundels kunnen uitzenden, noemt men dockingsystemen, omdat ze zowel voor, achteruit als dwarsop bewe
gingen van het schip weergeven. Ook op echoloden kan men
minimum-alarm aanbrengen, te vergelijken met de waarschuwingsring op de radar.
De nauticus anno 1980 heeft een scala van apparatuur ter be
schikking; aan boord van een modern schip staat voor enkele
miljoenen aan elektronica, waaronder een wereldwijd tvsysteem met video-recorder voor het afdraaien van nationale
tv-programma’s die per luchtpost naar het schip worden ver
zonden.
Ook kan men hierop instructiefilms inzake brandbeveiliging
of-bestrijding, machinekameronderhoud e.d. vertonen.
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In 1976 werd het eerste commerciële systeem op het gebied
van satellietcommunicatie (Marisat) operationeel.
Twee geostationaire satellieten stilstaande boven de Atlan
tische en Stille Oceaan en synchroon met de aarde meedraai
end, vervangen de Heaviside-lagen en verwerken als relaystation de van schepen afkomstige 1600 MHz signalen. Een
derde satelliet, boven de Indische Oceaan, completeerde in
1978 wereldwijde toepassing van Marisat.
Het drietal staat op ongeveer 880 km boven de aarde, waar
door ‘line of sight' verbindingen op frequenties die feitelijk
alleen voor lokaal verkeer geschikt zijn, kunnen worden toe
gepast. De semafoon van Claude Chappe is teruggekeerd, zij
het met de lange armen van de radio.
Intussen zijn de Europeanen via ESA (European Space
Agency) ook bezig met een maritiem satellietprogramma; ze
hopen hun Marots (Maritime Orbital Test Satellite) aan het
eind van de jaren ’70 in de ruimte te hebben.
Het oostblok heeft een tegenhanger in de niet zo verwonder
lijke naam Intersputnik, waarvoor men Molnya-satellieten
gebruikt.
Omstreeks 1980 zullen ruim 400 koopvaardijschepen, zee
slepers, booreilanden of speciale vaartuigen deelnemen aan
Marisat om hun berichten via TOR, telefonie, facsimilé of
date ongehinderd door de luimen van Heaviside-lagen over
te brengen.
Intussen zijn de Amerikanen begonnen met het opzetten van
een driedimensionaal satellietnavigatiesysteem, Navstar GPS
(Global Positioning System) genoemd, en men verwacht de
eerste 5 van totaal 24 satellieten vóór 1980 in de lucht te heb
ben. Daardoor zullen veel andere moderne plaatsbepalingssystemen in principe overbodig worden. Hun nauwkeurig
heid zal immers ver achterblijven bij die van Navstar, dat in
het jaar 2000 zeker uit de kinderziekten zal zijn en minstens
driepuntspeilingen zal kunnen verschaffen van mobiele sta
tions of privé personen die een Emirb (Emergency Indicating
Radio Beacon) aan boord of bij zich hebben, om waar ook
ter wereld hun noodsignalen kenbaar te maken. Gedacht
wordt aan nauwkeurigheden, op werelwijde basis wel te ver
staan, van 15-30 meter voor mobiele stations, en 90-180
meter voor de eenvoudigere draagbare apparatuur. Dit wel
in de veronderstelling dat Navstar voor niet-militair gebruik
wordt vrijgegeven en inderdaad aan de verwachtingen zal
voldoen.
Het is logisch dat deze wijze van noodverkeer grote invloed
zal uitoefenen op de nu gevolgde procedures via de 500 en
2182 kHz en kanaal 16. Te verwachten is dat in de toekomst
een nieuwe noodfrequentie van omstreeks 2 MHz door
IMCO/ITU zal worden ingesteld ten behoeve van vaartuigen
die niet aan Marisat of haar opvolger(s) deelnemen. Tegen
die tijd zal morsetelegrafie hebben opgehouden te bestaan,
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of nog in rudimentaire vorm aanwezig zijn ten behoeve van
militair gebruik of kortegolfverkeer in de banden van 4-22
MHz. Het valt namelijk niet te verwachten dat men zich on
voorwaardelijk zal overgeven aan de satellieten; ook kabels
zullen nog in gebruik zijn en blijven. Telegrafie zal de weg
van de eerste zender, de vonkzender gaan. Sic transit gloria
Morse. . .
Het oproepen van schepen zal niet meer via ellenlange verkeerslijsten (alfabetische uitzendingen van roepnamen)
plaatsvinden, maar via Digitale Selcal. Elk schip krijgt een
eigen ‘telefoonnummer’ of digitale code toegewezen, waar
mee zowel collectieve oproepen (all ships, noodoproepen
e.d.) als selectieve oproepen ten behoeve van één schip of
een groep van schepen in een bepaald zeegebied (storm- of
navigatiewaarschuwing e.d.) door het kuststation kunnen
worden uitgevoerd. Voor locaal noodverkeer zal de marifoon
via kanaal 16 in alle behoeften kunnen voorzien.
Zo ligt het land van de wetenschap voor ons uitgespreid tot
aan het jaar 2000; Navstar, Tor, Selcal en Computerradar als
hoogste toppen in het geaccidenteerde terrein.
NA VSTAR, het systeem dat Het is mistig in de verte, maar het is ons vergund een ‘trial
naar men zegt alle bestaande manoeuvre’ uit te voeren en ver in de tijd te kijken, in de
plaatsbepalingssystemen zal wetenschap dat sommige vaartuigen de aarde hebben verla
ten en op weg zijn naar onbekende verten in een koud en
achterhalen.
leeg heelal. Want tenslotte heeft de radio van Marconi ons
Driedimensionale
naar de maan, de sterren en terug gebracht.
positiebepaling vanuit de
ruimte
Wij herinneren ons de woorden van Hertz, Morse, Marconi,
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EPIRB-bakens van vandaag

Churchill, en dichter bij huis van Koningin Wilhelmina, Bert
Garthof, Kiveron, Baron van Boetzelaer en vele anderen die
aan de vormgeving of het gebruik van communicatie gestalte
hebben gegeven. Hun stemmen zijn verstomd; ze zijn verlo
ren gegaan als de stem van de enkeling in het abracadabra
van alle vormen van communicatie tussen de mensen.
De vraag die speciaal in dit hoofdstuk dringend naar voren
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komt en centraal lijkt te staan is: wat zal er worden van de
telegrafist, thans radio-officier? Zal zijn beroep, sinds 1900
vrij plotseling ontstaan, omstreeks het jaar 2000 - nauwelijks
100 jaar later - weer even plotseling verdwijnen? Zullen zij
die, evenals eertijds de opgeroepen soldaten, uit het niets
naar voren kwamen om hun plaats in de geschiedenis te gaan
innemen (alleen in geval van nood) weer afzwaaien of in de
strijd om betere communicatie tenslotte sneuvelen?
Sommigen, vooral de nautici zeggen van wel. Ze hebben
gelijk als het de telegrafist van vroeger betreft; daaraan be
staat geen twijfel. Tegelijkertijd kan worden gesteld dat de
hoeveelheid elektronica aan boord evenredig met de sinds de
jaren zestig doorzettende bemanningsvermindering is toege
nomen. Deze trend zal zich doorzetten als het concept om
met 12 a 13 man een supertanker te laten varen waar gewor
den is. Minder bemanning, meer instrumentatie en dubbel
uitgevoerde navigatieapparatuur.
De opleidingen van zeelieden zijn echter gebaseerd op een
pakket exameneisen dat op de praktijk achterloopt, zodat
bedrijfs-, praktijk- en fabrieksopleidingen deze basiskennis
moeten aanvullen.
Ongetwijfeld behoren de Nederlandse zeevaartscholen tot de
beste en meest progressieve ter wereld. Training via radar
en navigatiesimulatoren leidt naar betere opleidingen. De
aanpassing van het leerprogramma, gebaseerd op de zoge
noemde HTS-structuur, geeft zeevrouwen en zeemannen zo
wel een nautische als een werktuigkundige opleiding.
Maar terwijl aan de wal specialisatie een feit is, wordt soms
een uitgedunde staf van multivalente superofficieren aan
boord als oplossing gezien voor de sterke gestegen bemanningskosten. Tegelijkertijd komt in alle moderne concepten
de radio-officier nog als bemanningslid voor. Dit zal onge
twijfeld het geval zijn zolang de internationale wetgeving
deze functie voor de veiligheid van mensenlevens op zee
(SOLAS) voorschrijft.
Ook een aantal grote scheepsrampen heeft de laatste tijd
aangetoond dat de aanwezigheid van een in communicatie
getrainde officier van het allergrootste belang is.
Daarom valt te verwachten dat de functie van de telegrafist
niet even plotseling als ze uit het niets naar voren is gekomen
zal verdwijnen. Ze zal evolueren naar de man die niet alleen
de communicatie maar ook de lading elektronica aan boord
zal beheren onder leiding van een manager die de naam kapi
tein niet meer zal dragen, omdat hij te multivalent geworden
is.
Het kapitaal dat in een modern schip met een goed opgeleide
bemanning, inclusief de elektronische apparatuur, is geïnves
teerd, zal een communicatie- of safety-officer meer dan
noodzakelijk maken, gezien de nautische, commerciële en
verzekeringsbelangen die op het spel staan, maar zeker ook
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om redenen van SOLAS, veiligheid van het leven op zee, met
als bakermat de ramp met de ‘Titanic’.
Eén ding staat vast: er komt bij bemanningsvermindering
meer elektronische apparatuur aan boord.
Communicare necesse est; vivere non est necesse.
Terugkijkend, in het kielzog van Marconi tot over de kim
heen, is dat wel duidelijk.

De verbazing van een vader en een kind voor de
satelliet INTELSATIV die weldra vanaf een plaats
in de ruimte communicatie zal verzorgen
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